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Műsorfüzet június 16-án!
Keresse a postaládában!

A pedagógusokat ünnepelték

Mesés délelőtt 
a jubileum jegyében
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IMPOZÁNS ÓRÁK EGY IMPOZÁNS KASTÉLYBAN
A Svájci-Magyar Együtt-
működési program SH1/1 
kódszámú „Kazincbarcika 
és vonzáskörzete munka-
helyteremtő fejlesztése” 
projekt zárórendezvényé-
nek keretében „Precízió és 
luxus” címmel nyílt órakiállí-
tás június 1-jén, Sajókazán, a 
felújított Radvánszky-kas-
télyban. A tárlat Radvánszky 
Ferenc Svájcból hazatele-
pült órarestaurátor, óramér-
nök magángyűjteményének 
exkluzív darabjait vonul-

tatja fel. Az egyedi órák az 
Iparművészeti Múzeumhoz 
tartozó Nagytétényi kas-
tély állandó kiállítását al-
kotják, melyeket a kiállító-
hely bocsátott a település 
rendelkezésére. A külön-
böző művészettörténeti 
korszakokon átívelő szer-
kezetek különlegessége, 
hogy mindmáig kifogástala-
nul működnek. A kastélyban 
látható többek között egy 
Ademars Piguet-zsebóra, 
mely a mai napig a világ leg-

laposabb zsebórája, mind-
össze 1,92 mm vastagságú. 
Értéke abban rejlik, hogy el-
készítése óta még egyszer 
sem kellett javítani. Ezen 
kívül kuriózumnak számító 
kandalló- és szekrényórák-
ban gyönyörködhetnek az 
érdeklődők. A kiállítás egyik 
legrégebbi darabja egy Lon-
donban készített szek-
rényóra 1687-ből. Az eszté-
tika és a mérnöki precizitás 
időtálló jelképei június 12-éig 
tekinthetők meg Sajókazán. 

TÉRSÉGI HÍREK

PÜNKÖSDI KAVALKÁD
Háromnapos programso-
rozattal várták a Dédes-
tapolcsányba érkezőket 
a pünkösdi hosszú hétvé-
gén. A szombat az extrém 
sportok jegyében zajlott. 
Minden járművel, ami két-, 
illetve négykeréken mozog, 
tartottak bemutatót a kö-
zönségnek. Látványos ele-
mekben és trükkökben gaz-
dag produkciót nyújtottak 
a motocrossosok és a triál 
biciklisek, de felsorakoztak 
a terepjárók és a rallysok is. 
„Trabanton szállni élvezet…” 
– akár az Exotic együttes 
egykori kultikus dala lehetett 
volna a mottója a meghirde-
tett Trabant-találkozónak és 
Ackermann Balázs traban-

tos show-jának. Késő dél-
után a helyiek focicsapata 
mérkőzött meg Szirma-
besenyő csapatával. Es-
teledett már, mikor színre 
lépett Bebe. Őt követte a 
Flash táncstúdió, valamint 
a Kozmix együttes. A „túl-
pörgött” hangulatot disz-
kó vezette le. Vasárnap a 
gyerekeké volt a főszerep. 
Az arcfestés, a dodzseme-
zés, a gyöngyfűzés mellett 
Szép Bence, a Csodama-
lom Bábszínház és a Palinta 
Társulat szórakoztatta az 
aprónépet. Pünkösdhét-
főn rendezték meg az év-
százados hagyományokra 
visszatekintő dédesi állat- 
és kirakodóvásárt.

KIRÁNDULÁS A BÓDVA-VÖLGY 
SZLOVÁK SZAKASZÁN

Az Edelényi Művelődé-
si Központ, Könyvtár és 
Köz érdekű Muzeális Kiállí-
tóhely az Értékek a Bódva 
völgyében című, tíz előadás-
ból álló helytörténeti előa-
dássorozatra nyert támo-
gatást a Nemzeti Kulturális 
Alaptól. A 2017 januárjától 
május végéig tartó soro-
zat utolsó programjaként a 
Bódva-völgy szlovák sza-
kaszának épített és termé-
szeti szépségeit ismerhette 

meg kirándulás keretében 
az a 49 fő, aki vállalkozott 
az útra.
A folyó forrásvidékétől, 
Stósztól vették sorra a lát-
nivalókat. Stószon a híres 
gyógyfürdőt és Fábry Zol-
tán író a „stószi remete” 
szülőházát, Mecenzéfen az 
egykor Európa sok országá-
ba kéziszerszámokat gyár-
tó és szállító vashámorokat, 
illetve a település szép fő-
terét, Jászón a premontrei 

apátság impozáns templo-
mát, Szepsiben a főtér ér-
dekességeit, – mint például 
a városháza, a székelykapu 
és Egressy Béni dombor-
műve – tekintették meg.  
Tornán a várat és a római 
katolikus templomot, Szá-
delőn a kirándulók által ked-
velt szurdokvölgyet vették 
szemügyre a jelenlévők. Az 
utazás minden résztvevő-
je gazdag élményekkel tért 
vissza Edelénybe.

PROJEKTNAP AZ ÁRPÁDBAN
Projektnapot tartottak a 
„Határtalanul” pályázat 
keretében a Kazincbarci-
kai Pollack Mihály Általá-
nos Iskola Árpád Fejede-
lem Tagiskolájában június 
1-jén. Aznap számos prog-
ram közül választhattak a 

gyerekek: ilyen volt a népi 
dalos körjáték és a tradíci-
onális erdélyi ételek kós-
tolása is.
A tanórákon a diákok tér-
képek , fotók és f i lm-
r é s z l e t e k  s e g í t s é g é -
vel bővítették a korábban 

megszerzett ismereteiket. 
Informatikaórán a digitális 
technikának köszönhető-
en a kiránduláson résztve-
vők újra felidézték a bejárt 
erdélyi útvonalakat, bioló-
giaórán a határon túli erdők 
növény- és állatvilágát, 

történelemórán az Erdély-
hez kapcsolódó országtör-
téneti, néprajzi, néptáncos 
tudásukat, majd irodalom-
órán a székely népmesék 
és mondavilág körében já-
tékos vetélkedőn vettek 
részt a tanulók.

BA RC I K A PR Í M A K FT.

SZABAD A VÁLASZTÁS A GYEREKEKNEK IS
A-B menüt vezet be a Barcika Príma Kft. a közétkeztetésben. Az előkészítő munkálatok 
folyamatban vannak, így legkésőbb szeptembertől több mint húsz tálalókonyhán műkö-
dik majd az új rendszer.

A rendszer fontos eleme-
ként május végétől moni-
torokat szereltek be a Ka-
zinczy Ferenc Tagiskola 
tálalókonyhájába, ami az 
A-B menü bevezetéséhez 
szükséges.
– Régi álmuk valósul meg 
a tulajdonos, Kazincbar-
cika Város Önkormány-
zatának ötmillió forintos 
támogatásával. Jelenleg 

a háttérmunka zajlik: fel-
szerelik a hardvereket, 
a kollégák pedig a minél 
zökkenőmentesebb átál-
lás érdekében oktatáson 
vesznek részt – tájékoz-
tatott a projekt állásáról dr. 
Ronyecz Róbert, a Barcika 
Príma Kft. ügyvezető igaz-
gatója. 
A témával kapcsolatban 
Szitka Péter Kazincbarcika 

polgármestere kiemelte: a 
költségvetés megtervezé-
sekor már kalkuláltak ezzel 
a projekttel.
Az új rendszer tesztüzem-
módját a szociális szférá-
ban már nyáron elkezdik, 
szeptembertől pedig több 
mint húsz tálalókonyhán 
csaknem háromezren vá-
laszthatnak majd kedvükre 
való ebédet. 

ELISMERÉS

MEGISMÉTELT SIKER: IDÉN IS HÁROM VÁROS-
MARKETING DÍJAT NYERT KAZINCBARCIKA
Múlt héten került sor a harmadik Országos Városmarketing Díj pályázat díjátadó-
jára, amelynek a Médiapiac Márkaépítés konferenciájának a Magyar Marketing 
Szövetséggel közös szervezésű város- és turizmusmarketing szekciója adott 
otthont.

„Az Országos Városmar-
ke t i n g D íj  p á ly á z atot 
azért alapítottuk, hogy 
felhívja a figyelmet a vá-
rosok fejlesztésében egy-
re fontosabbá és egyre 
intenzívebbé váló mar-
ketingtevékenységre, an-
nak sokszínűségére, 
e r e d m é n y e s s é -
gére. A sikeres, 
hatékony mar-
k e t i n g m e g-
oldá sok e l-
ismerésével 
é s  a z o k 
széles körű 
n é p s z e r ű -
s íté sé ve l a 
Magyar Mar-
keting Szövet-
ség hoz zájá r u l 
az igényes, szak-
mailag helyes gya-
korl at e lte r jedésé he z , 
segíti a tapasztalatcse-
rét, s benne a megyék, a 
városok vezetői, szerve-
zetei és a marketingesek 
közötti együttműködést” 
- nyilatkozta dr. Piskóti 
István, a Miskolci Egye-

tem Marketing és Turiz-
mus Intézetének vezetője, 
a zsűri elnöke.
Az idei évben 76 neve-
zés érkezett, a 26 várost 
képv iselő szer vezetek 

7 kategóriában pályáz-
hattak. Az elismert szak-
emberekből álló zsűri a 
pályamunkákat a meg-
a l ap o z ot t te r ve z é s , a 
kreativitás, a szakszerű 

megvalósítás, a kitűzött 
célok elérését jelentő ha-
tásosság és a források 
c é l s z e r ű fe l h a s z n á l á-
sát jelentő hatékonyság 
szempontjai alapján ér-
tékelte. 
K a z i nc ba rc i k a ön kor-

m á n y z a t a  2 017- b e n 
h á rom pá lyá z atot 

ny újtott be, eb-
ből mindhármat 

Vá r o s m a r k e -
ting Gyémánt 
d í j j a l  j u t a l -
mazta a zsű-
ri. A város két 
kategóriában 

indult, az indi-
rekt marketing 

kategóriá ba n a 
DocNomádok Ka-

z i nc ba rc i ká n és a 
Kazincbarcika - a vá-

ros, mint festővászon pá-
lyamunkák; a külső kom-
mu n i k ác iós k a mpá ny, 
eszköz és megoldás ka-
tegóriában a Kazincbar-
cika - szürkéből színesbe 
imázsfilm kapott elisme-
rést.
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Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden esztendőben egy ki-
emelkedő nevelő-oktató munkát végző kazincbarcikai pedagógusnak „Kazincbarcika Város 
Közneveléséért” kitüntető díjat adományoz. Idén ezt az elismerést Horváthné Geleta Máriá-
nak, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák intézményvezetőjének ítélte a szakmai kuratórium.

Pedagógusnapi ünnepséget tartott Kazincbarcika 
Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Tanke-
rületi Központ június 2-án a Don Bosco Sportköz-
pontban. Az eseményen elsőként Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselő köszöntötte a megje-
lenteket, majd Szitka Péter Kazincbarcika város 
polgármestere beszédében az esemény jelentő-
ségét hangsúlyozta.

A rendezvényen Kazincbarcika Város Polgár-
mesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben 
részesült: Fehér Béláné, a Kazincbarcikai Össze-
vont Óvodák Mesevár Tagóvodájának óvoda-
pedagógusa; Lengyel Rózsa, a Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium matematika-fizika szakos 
tanára; Nagy Albertné, a Kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola zongorata-
nára; Pál-Ispán Roberta, a Kazincbarcikai Pol-
lack Mihály Általános Iskola székhelyiskolájának 
biológia-testnevelés szakos pedagógusa; Pál-
né Szendi Nóra, a Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájá-
nak angol szakos tanára, ifjúságvédelmi felelő-
se; Pásztor Katalin, a Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák Napsugár Tagóvodájának óvodapeda-
gógusa és  Pogány Barnabásné, a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák székhelyóvodájának óvoda-
pedagógusa.
Múcsony Nagyközség Polgármesterének dicsé-
retét Palkóné Nagy Mónika, a Múcsonyi Álta-

lános Művelődési Központ és Konyha Játékvár 
Óvodájának óvodapedagógusa; Múcsony Nagy-
község Polgármesterének Dicséretét és Peda-
gógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést Pam-
lényi Attiláné, a Múcsonyi Általános Művelődési 
Központ és Konyha Játékvár Óvodájának óvoda-
pedagógusa kapta.

Az ünnepségen Demeter Zoltán országgyűlési 
képviselő és Székelyné Varga Mária Ágnes tan-
kerületigazgató a Kazincbarcikai Tankerületi 
Központ részéről elismerő okleveleket adtak át 
intézményvezetőknek a 2016/2017-es tanév-
ben nyújtott kiemelkedően színvonalas, áldoza-
tos pedagógiai és szakmai munkáért.
Elismerő oklevelet vett át:
- az Aggteleki Általános Iskolából: Kondorné 

Sztojka Ágnes,
- a Bánhorváti Kazinczy Gábor Általános Iskolá-

ból: Kakszi Erzsébet,
- a Berentei Általános Iskolából: Gyenesné Ko-

vács Enikő,
- a Dédestapolcsányi Lajos Árpád Általános Is-

kolából: Lukács Lászlóné,
- a Felsőnyárádi Nyárády András Általános Is-

kolából: Nagy Tamás,
- a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Mű-

vészeti Iskolából: Kerek Gábor,
- a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Isko-

lából: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes,

- a Kurityáni Kossuth Lajos Általános Iskolából: 
Bukovenszki István,

- a Múcsonyi Kalász László Általános Iskolából: 
Rakaczki Mária,

- az Ormosbányai Hosztják Albert Általános Is-
kolából: Folyaminé Tomori Tünde,

- a Putnoki Péczeli József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolából: Kónya István,

- a Putnoki Serényi László Általános Iskolából: 
Markovicsné Demeter Edina,

- a Putnoki Gomba Levente Gimnáziumból: Sán-
dorné Gyurcsik Erika,

- a Ragályi Balassi Bálint Általános Iskolából: 
Tóthné Béres Mária,

- a Rudabányai Gvadányi József Általános Isko-
lából: Sóváriné Sárog Éva,

- a Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskolából: 
Kiss Éva,

- a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Is-
kolából: Perényi Barnabás.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisz-
tere a 2017. évi pedagógusnap alkalmából Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérmet adományo-
zott nyugállományba vonulásuk alkalmából 
huszonkét pedagógusnak. Szintén Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem kitüntetésben része-
sült: Aczélné Nagy Ilona, az Építők Úti Tagóvoda 
óvodapedagógusa; Gulyás Lászlóné, a Kazinc-
barcikai Összevont Óvodák székhelyóvodá-
jának óvodapedagógusa; Hacsiné Oláh Éva, az 
Építők Úti Tagóvoda óvodapedagógusa; La-
katos Istvánné, az Alsóvárosi Körúti Tagóvo-
da óvodapedagógusa, Nagyné Bánhidi Erika; az 
Alsóvárosi Körúti Tag óvoda óvodapedagógusa; 
Orosz Józsefné, a Mesevár Tagóvoda óvoda-
pedagógusa; Sánta Judit, a Napsugár Tagóvoda 
óvodapedagógusa és Tóthné Léber Mária Mag-
dolna, a Mesevár Tagóvoda óvodapedagógusa.
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Is-
kolából Benyó Anikó Erzsébet, Bodnárné Andó 
Katalin Zsuzsanna, Gál Mária, Gáspár Zoltánné, 
Hubayné Ágoston Mária, Jancsó Tiborné, Krecz 
Zsuzsanna Magdolna, Lehóczky Lászlóné és 
Mogyoródi Gábor Béláné kapott emlékérmet. 
Szintén Pedagógus Szolgálati Emlékérem ki-
tüntetésben részesült: Boros Józsefné, a Sajó-
kazai Balassi Bálint Általános Iskola pedagógu-
sa; dr. Czenke Antalné, a Sajókazai Balassi Bálint 
Általános Iskola pedagógusa; Kaló Béla Káz-
mérné, a Rudabányai Gvadányi József Általános 
Iskola pedagógusa; Magicz Lászlóné, a Putno-
ki Serényi László Általános Iskola pedagógusa 
Mega Andrásné, a Rudabányai Gvadányi József 
Általános Iskola pedagógusa.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Ormosbá-
nya Község Képviselő-testületének dicséretét 
kapta Papp Lajosné, az Ormosbányai Hosztják 
Albert Általános Iskola pedagógusa.

Pedagógusnap alkalmából olyan pedagóguso-
kat is köszöntöttek, akik ötven, hatvan, illetve 
hatvanöt évvel ezelőtt kapták meg a diplomá-
jukat. Az ünnepségen Arany Díszoklevél kitün-
tetésben Kis-Paál Györgyné, Gyémánt Díszok-

levél kitüntetésben Niederwieser Gabriella, Vas 
Díszoklevél kitüntetésben Kovács Józsefné ré-
szesült.

A 2017. évi pedagógusnap alkalmából szakszer-
vezeti kitüntetéseket is átadtak. Az Eötvös Jó-
zsef-emlékérem bronz fokozatát Andrejcsik-
né Pohovics Éva és Mártonné Kövesdi Ilona, az 
ezüst fokozatot pedig Misurdáné Filek Mónika 
érdemelte ki.

A PEDAGÓGUSOKAT ÜNNEPELTÉK
DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT

A díjátadó ünnepséget Bolyki Balázs és a Bolyki Soul&Gospel Kórus fergeteges műsora zárta.
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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

ÉRTÉKESÍTÉS
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján, a 
Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.  (3700 Kazinc-
barcika, Munkácsy tér 1. sz.) licitálással történő értékesítésre 
meghirdeti az alábbi, felújításra szoruló műszaki állapotú, 
önkormányzati tulajdonú ingatlant:

Cím Alapterület (m2) Szobaszám Komfortfokozat Ingatlan kikiáltási ára

Tavasz út 29. fsz. 2. 43 1 összkomfortos 2 800 000 Ft

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy hirdetésünk csak alapinformációkat 
tartalmaz, bővebben az ingatlanról, egyéb költségekről, közművekről, a 
licittárgyalás módjáról és feltételeiről a Barcika Szolg Kft. Ingatlanirodájában 
kaphatnak munkatársunktól,  3700 Kazincbarcika, Egressy út 34./ fsz. alatt.

A licit tárgyalás időpontja: 2017. június 20. (kedd)

Ügyintéző:  Vadász Zsuzsa

Ügyfélfogadás:  hétfő 8.00–15.00, csütörtök 8.00–15.00

Telefon munkaidőben: 48/513-113

Személyes információ: Kazincbarcika. Egressy út 34./fszt.
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SURÁNYI

A MEGELŐZÉSÉRT 
ALKOTTAK
Átadták a „Közlekedünk?!” 
címet viselő plakátpályázat 
nyerteseinek díjait a Surá-
nyiban június 1-jén. A me-
gyei Balesetmegelőzési Bi-
zottság és a megyei napilap 
kiadója által szervezett pá-
lyázaton olyan kreatív és 
figyelemfelhívó műveket 
vártak, amelyek alkalma-
sak a különböző közleke-
dői csoportok (gyalogosok, 
kerékpárosok, motorosok, 

autósok), valamint a kö-
zösségi közlekedés köz-
lekedési kultúrájának fej-
l e s z té s é re,  köz l e ke d ő i 
magatartásuk pozitív irá-
nyú befolyásolására, a köz-
lekedés sokszínűségének 
kifejezésére. A surányis di-
ákok közül Bak Dávid első, 
Asztalos Noémi második 
helyen végzett, Gál Attila 
János munkáját pedig kö-
zönségdíjjal ismerték el.

BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 

DR. ZACHER GÁBOR: 
DROGHELYZET VAN! 
Dr. Zacher Gábor előadásával folytatódott május 31-én  a 
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány „A felelős-
ség a miénk” című közösségi programsorozata. A Hon-
védkórház sürgősségi osztályvezetője háromszor is telt 
ház előtt osztotta meg gondolatait a közönséggel.

Dr. Zacher Gábor nem elő-
ször járt Kazincbarcikán, 
a Bűnmegelőzési és Va-
gyonvédelmi Alapítvány 
korábbi rendezvényein is 
szerepelt. Az ország leg-
ismertebb toxikológusa 
szerdai előadásán az aktu-
ális droghelyzetről, illetve 
a megelőzés fontosságá-
ról beszélt. A résztvevő fi-
atalok előtt hangsúlyozta: 
személyes felelősségük 
van abban, hogy drogfo-
gyasztóvá, függővé vál-
nak-e vagy sem.
– Van egy hihetetlenül 
egyszerű három betűs 
magyar szó: nem, ez az,  

ami leginkább 
meg tudja óvni 
az embert at-
tól, hogy ezzel a 
problémával talál-
kozzon. Tehát ha van a 
g y e r e k n e k 
m e g fe l e -
lő keret-
rendszere, 
j övő ké p e 
és pé l -
d a k é -
pe, ak-
kor azt 
g o n d o -
lom, hogy 
m e g e l ő z -
h e t ő ,  h o g y 

drogfogyasztóvá váljon – 
mondta dr. Zacher Gábor.
A Bűnmegelőzési és Va-
gyonvédelmi Alapítvány 
március végén indította 
el „A felelősség a miénk” 
című közösségi program-
sorozatát. Ennek kere-
tében három hónapon 
keresztül 12 különböző 
programot szerveznek, 
melyek között a tréningen 

túl megtalálhatók előa-
dások, drogpreven-

ciós rendezvények, 
szí n házi m űso -

rok és interaktív 
b ű n megel őzési 

programok is.

BŰNMEGELŐZÉS

„RE-AKCIÓ”  
A SZALÉZIBAN
Interaktív bűnmegelő-
zési program része-
sei lehettek június 1-jén 
a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium tanulói. A lát-
ványos show-műsor a 
Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács, a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság, és a 
Bűnmegelőzési, Vagyon-
védelmi Alapítvány szer-
vezésében valósult meg.
A ,,Re-akció" elnevezé-
sű projekt célja a pre-
vencióval kapcsolatos 
ismeretek elmélyítésén 
és a cselekvőképes tu-
dás kialakításán kívül 
az iskolai erőszak, egy-
más közti agresszió visz-
szaszorítása és a fiatalok 
által elkövetett bűncse-
lekmények, valamint az 
áldozattá válás száma-
rányának csökkentése 

volt. A rendezvény elsődle-
ges célcsoportja a diákok, 
de a pedagógusok számára 
is hasznos ismeretanyaggal 
szolgálnak a szakemberek.
A show-műsor Észak-Ma-
gyarországon először Ka-
zincbarcikán volt látható, 
és „A felelősség a miénk” 
című közösségi program-
sorozatuk részeként va-
lósult meg, amely júni-
us 24-én a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság által 
szervezett családi nappal 
zárul a Völgy Parkban.
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ÚJ LEHETŐSÉG:

AZ EGÉSZ MEGYÉBŐL VÁRJA AZ ELLÁTOTTAKAT 
A DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Ha az Önök családjában, környezetében, ismeretségében demens idős ember él, lehetősé-
gük nyílik a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSzSzK) által 15 férőhelyen az I. 
Számú Idősek Klubja intézményegységében hétköznaponként 07.00 és 15.00 óra, szomba-
ton 06.00 és 14.00 óra közötti időtartamban Demens Személyek Nappali Ellátása szolgál-
tatás igénybe vételére. Az egész megyére kiterjesztett szolgáltatás keretében szakszerű, 
egyénre szabott, speciális, egyúttal integrált szolgáltatásokkal segítjük, színesíthetjük a 
beteg emberek mindennapjait. A szolgáltatás működtetésével olyan családoknak szeret-
nénk segíteni, akiknek a hozzátartozója szellemileg leépült, és a család, a házastárs szá-
mára nagy megterhelést jelent a demens hozzátartozó egész napos ellátása, felügyelete. 
Az I. Számú Idősek Klubja speciális szolgáltatása biztosítja a napközbeni felügyeletet, így a 
családtagok nyugodtan végezhetik munkájukat, mert biztonságban tudhatják hozzátar-
tozójukat. Tapasztalt, speciális végzettséggel rendelkező szakembereink segítik, fejlesztik 
a demenciában szenvedő ellátottjainkat. A gondozás komplex tevékenység formájában 
történik, igazodva az egyén képességeihez, igényeihez, szükségleteihez, valamint a de-
mencia fokához. Igény esetén biztosítjuk az ellátott intézménybe, illetve otthonába törté-
nő szállítását. A szolgáltatás igénybevételének feltétele: pszichiáter, neurológus, geriáter 
szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményének megléte.

További információk: Takácsné Lőkös Éva intézményi egységvezető
cím: KSzSzK I. Sz. Idősek Klubja Kazincbarcika, Hámán K. út 1
tel.: 06-48/512-464
e-mail: idosklub@kszszk.hu

ÖNKORMÁNYZAT

KRESZ

A GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAI
Bár kevesen tudják, de a gyalogosok közlekedése is szabá-
lyozva van, méghozzá a KRESZ által. Mivel a gyalogosok is a 
közlekedés részét képezik, – és ők a közlekedés legsérüléke-
nyebb részvevői –, ezért a balesetek megelőzése érdekében 
szükséges volt az ő közlekedésük rendjének szabályozása 
is. A következőkben a legalapvetőbb szabályokat ismertet-
jük, amit mindenkinek tudni szükséges a biztonságos köz-
lekedéshez.

Először is azt kell tisztázni, 
hogy ki is a gyalogos. Gya-
logosnak minősül az úton 
gyalogló személy, a kerék-
párt vagy segédmotoros 
kerékpárt toló, valamint az 
úton babakocsit, talicskát 
toló személy is.
A gyalogosnak alapvetően 
a járdán kell közlekednie. De 
mi van olyankor, ha nincsen 
járda? Ilyenkor a leállósávon, 
az útpadkán vagy a kerékpá-
rúton kell a gyalogosnak köz-
lekednie.
Ha az úton sem járda, sem 
leállósáv, sem útpadka, sem 
kerékpárút nincs, akkor a 
gyalogosnak az úttest szélén 
egy sorban, lakott területen 
kívül az úttest menetirány 

szerinti bal oldalon kell köz-
lekednie. A segédmotoros 
kerékpárt és kerékpárt toló 
gyalogosnak az úttest me-
netirány szerinti jobb szélén 
kell közlekednie.
A gyalogos az úttesten álta-
lános szabályként a gyalogos 
átkelőhelyen („zebra”) me-
het át az út másik oldalára. 
Ha a közelben kijelölt gyalo-
gos átkelőhely nincs, akkor 
a következő helyeken kelhe-
tünk át szabályosan az út-
testen:
- lakott területen lévő főút-
vonalon az útkeresztező-
désnél, a járda meghosszab-
bított vonalában,
- járdasziget és az ahhoz 
legközelebb eső járda között, 

– egyéb helyen bárhol, a leg-
rövidebb áthaladást biztosító 
irányban.
A gyalogos az úttestre csak 
akkor léphet, ha meggyő-
ződött annak veszélytelen-
ségéről, valamint arról, hogy 
az úton közlekedő gépkocsi 

vezetője észlelte és az átha-
ladását biztosítja. Keressük 
a szemkontaktust a köz-
lekedő gépkocsi vezetőjé-
vel! Sose lépjünk az úttest-
re hirtelen, mert a közlekedő 
gépkocsi elüthet minket, te-
kintettel arra, hogy annak fé-

kútja több tíz méter is lehet 
(egy 50 km/h sebességgel 
közlekedő személygépkocsi-
nak száraz úton kb. 13 méter, 
nedves úton kb. 21 méter)!

Dr. Márton György 
címzetes rendőrszázados

TÁJÉKOZTATÓ POLGÁRMESTERI 
HIVATALI ZÁRVATARTÁSRÓL

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy június 30-
án (pénteken) zárva lesz a Kazincbarcikai Polgármesteri 
Hivatal. A zárvatartás napján az ügyfélfogadás szünetel, a 
hivatal ügyeletet sem tart.
A Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészeten az ügy-
félfogadás szünetel, a zárvatartás a rendészek általános 
munkarendjét nem érinti.

Megértésüket köszönjük!
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

TISZTELT FOGYASZTÓK!

Az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. ezúton értesíti 
Önöket, hogy a biztonságosabb villamosenergia-ellátás 
érdekében Kazincbarcikán az alábbi időpontban és helye-
ken felújítási, karbantartási munkát végez június 12-én, 
hétfőn 08.00-12.00 óra között: Szent Flórián tér 1., 3., 6. 
szám alatt. A munkavégzés időtartama alatt a villamose-
nergia-szolgáltatás a vételezési helyeken szünetel.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket 
arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejez-
zük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk!
Megértésüket és türelmüket 
köszönjük!

IDŐSKÖSZÖNTÉS

ISTEN ÉLTESSE JÁNOS BÁCSIT! 
Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Klimon István alpolgármester Kiss 
Jánost június 6-án. A városvezető egy üveg bor kíséretében átadta a miniszterelnök 
oklevelét, mely az ünnepelt 90. életévéről tanúskodik. 

János bácsi és felesége 
Edelényben nőttek fel, 39 
éve élnek együtt, s Kazinc-
barcikán 11 éve laknak nagy 
szeretetben és boldog há-
zasságban. A szépkorú szü-
letésnapos aktív éveiben 
bányász volt, s már gyer-
mekként is keményen dol-

gozott. Első házasságából 
két gyermeke született, öt 
unokája, valamint öt dédu-
nokája van. János bácsi ma 
is aktív: ha teheti, sétál, fo-
cimeccseket néz, kedvenc 
csapata a Diósgyőr, szeret 
nagyokat és finomakat enni, 
valamint televíziót nézni. 

Az ünnepelt arra a kérdés-
re, hogy szerinte mi a hosz-
szú élet titka, humorosan 
csak annyit felelt: nem kell 
abbahagyni a lélegzést, 
majd hozzátette szerető 
felesége nélkül nem élt vol-
na meg ilyen szép, hosszú 
életet. 

MESEVÁR TAGÓVODA 

MESÉS DÉLELŐTT A 
JUBILEUM JEGYÉBEN 
Születésnapi ünnepséget 
tartottak a Mesevár Tag-
óvodában az intézmény 
fennállásának ötvenedik 
évfordulója alkalmából jú-
nius 1-jén.
Az eseményen Liptákné 
Gergely Valéria, a tagóvo-
da vezetője köszöntötte a 
megjelenteket. A délelőt-
ti rendezvényen az intéz-
ménybe járó gyerekek cso-
portonként adtak műsort, 

aminek a végén Kazincbar-
cika város kabalafigurájával 
„Kabarcival” együtt énekel-
tek és táncoltak. Az ünnep-
ség meglepetésvendége 
a kazincbarcikai születésű 
Jancsó Dóra színművész 
volt, akivel a kicsik és a meg-
hívottak együtt énekelték 
el a „Boldog születésnapot” 
című dalt. Majd Klimon István 
Kazincbarcika alpolgármes-
tere szólt a gyerekekhez, 

FÜZIKE TAGÓVODA

EGÉSZSÉGNAP A  
DOLGOZÓKNAK

Egészségnapot rendeztek 
a Kazincbarcikai Össze-
vont Óvodák Füzike Ta-
góvodájában június 2-án.
Közös tornával indították 
a napot a pedagógusok és 
a dajkák délelőtt az óvo-
da udvarán. A programon 
- amelyet hagyományo-
san minden évben meg-
tartanak - Horváthné 
Geleta Mária, a Kazinc-
barcikai Összevont Óvo-
dák vezetője köszöntöt-
te kollégáit, majd Dr. Sári 
Erzsébet belgyógyász, 
természetgyógyász „Ép 
testben ép lélek” címmel 

tartott előadást. A délelőtt 
során az egészségnap je-
gyében Sipter Imre kick-
boksz edzéssel, Sütő Ágnes 
pedig jógával mozgatta meg 
a résztvevőket.

ezt követően ajándékokat 
nyújtott át az ovisoknak. Az 
évforduló alkalmából szebb-
nél szebb tortákat kóstoltak 
a résztvevők.

mailto:idosklub@kszszk.hu
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PROGRAMAJÁNLÓ

SPÁRTAI AFTER PARTY
Június 17. (szombat) Kazincbarcika 

Részletes információk: www.kolorcity.hu

Városnéző segway-túrák
    Indulás: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
       15.00 16.00, 17.00 órakor 
          10 fős csoportokban
             Online foglalás: www.kolorcity.hu
                Ár: 3500 Ft/fő

Ismerd meg Kazincbarcikát! KolorTrain
   Városnéző kisvonatos kirándulás 
      a Kolorcity alkotások érintésével
         9.00-20.00 óra között óránként
            Jegyár: 500 Ft

Színpadi program a Csónakázó-tónál
   18.00 Retro zenék, verseny eredményhirdetések

      20.00 MYSTERY GANG-KONCERT
          21.30 Retro disco
              A program díjtalan!

SPORT
KBSC

ALÁZTAK A BAJNOKOK
A labdarúgó NB III Keleti csoportjának 34. fordulójában 
az Újpest II vendégeként lépett pályára a Kazincbarcika 
együttese. A kék-sárgák magabiztos győzelemmel zár-
ták a szezont.

A listavezető és a sereghajtó csatájának már nem volt tét-
je, hiszen a borsodiak már 3 fordulóval ezelőtt biztosították 
első helyüket, a fővárosiak kiesése, pedig már jóval korábban 
borítékolható volt. Az első játékrészben mindössze egy gól 
esett, azt a vendégek gólkirályjelöltje Farkas János szerez-
te a 38. percben. 
Jól tartotta magát a hazai együttes, mert a második ven-
déggól csupán a 65. percben született meg, ezt Engel Alex 
jegyezte. Ezután azonban beindult a barcikai henger, hiszen 
10 percen belül Farkas, majd újból Engel volt eredményes. 
Négygólos vendégvezetésnél azonban nem állt le a Koleszár 
legénység. Az utolsó néhány percben ugyanannyi gólt sze-
reztek a kék-sárgák, mint az egész mérkőzésen. 5 perccel 
a lefújás előtt előbb Szemere volt eredményes, majd nem 
sokkal később Süttő is mattolta a kapust. A hosszabbításban 
2 percen belül Sigér és Kardos gólja adta meg a kegyelemdö-
fést a lila-fehéreknek. A KBSC bajnokhoz méltó győzelmet 
aratott az utolsó fordulóban, idegenben. 
A borsodi együttes így 34 mérkőzéséből 25-t megnyertt 4 
végződött döntetlennel és 5 alkalommal szenvedett vere-
séget. A KBSC 88 gólt rúgott és 33-t kapott. A borsodiak 
13 ponttal előzték meg a második helyezett Monort. Az NB 
III keleti csoportjának gólkirálya is kazincbarcikai lett, Farkas 
János 30 góllal szerezte meg ezt a címet. A KBSC ősztől 4 év 
szünet után szerepelhet ismét a másodosztályban. 

Újpest II – Kazincbarcika (0-1) 0-8
Budapest, 50 néző. 
Vezette: Szigetvári

Újpest II: Keserű – Knap, Fék, Sándli, Ferkel, Molnár S., Virag, 
Tóth T., Tóth R., Sallay (Nyilas 60. perc), Drávucz. 
Edző: Szabó György.
Kazincbarcika: Fülöp – Kardos, Farkas, Sigér, Engel, Bu-
rics, Süttő, Belényesi, Fekete (Kovács P. 80. perc), Molnár 
M. (Szemere 69. perc), Constatinescu (Faggyas 66. perc). 
Szakmai igazgató: Koleszár György.
Gólszerzők: Farkas 38. és 72. perc, Engel 65. és 75. perc Sze-
mere 85. perc, Süttő 89. perc, Sigér 90. perc, Kardos 92. perc.

TÖMEGSPORT

Színes programok és győzelem a Kihívás Napján
Idén is megszerezte az első helyet kategóriájában Kazincbar-
cika a Kihívás Napján május 31-én. Az eredmény azoknak az 
óvodásoknak, iskolásoknak és felnőtteknek köszönhető, akik 
ezen a napon legalább tizenöt percet mozogtak.

A Kazincbarcikai Városi Sport-
egyesület Ritmikus Gimnasz-
tika Szakosztályának be-
mutatójával vette kezdetét 
új helyszínen az idei Kihívás 
napi programsorozat. A dé-
lelőtti órákban a Völgy park-
ba és környékére kilátogató 

ovisok és iskolások különfé-
le sportágakkal ismerkedtek 
meg. Volt foci, kézilabda, jég-
korong, kerékpár, falmászás, 
birkózás, súlyemelés, vala-
mint a harcművészet rej-
telmeibe is belekóstoltak a 
gyerekek. A délután során 

nyílt úszóedzésre várták az 
érdeklődőket a szervezők, 
majd a Polgármesteri Hivatal 
mögött Buczkó Péter iron-
boksz-edzést, Czanik Balázs 
capoiera aerobikot tartott a 
mozgás szerelmeseinek. A 
kihívás napján spinningen és 
terepfutáson is részt vettek 
sportolni vágyók.
Kategóriájában idén harma-
dik éve Kazincbarcika az első 
a megmérettetésben.

DIÁKSPORT

TENISZBRAVÚROK
Sikeresen szerepeltek a Barcikai Tenisz Club teniszezői a má-
jus 29-e és június 2-a között megrendezett tenisz csapat 
diákolimpia országos döntőjén, Balatonbogláron. 
I. kcs. I. hely: Pál Rajmund, Török Benedek, Bede Zsófia (Pol-
lack); II. kcs. II. hely: Bede Fanni, Bede Luca, Horváth Anna 
(Pollack); III. kcs. V-VIII. hely: Horváth Dóra, Raji Virág (Pol-
lack); IX. helyezés: Tóth Zsombor Tihamér, Molnár Márk 
Patrik, Molnár Vajk Boldizsár (Tompa); IV. kcs. III. hely: Dányi 
Blanka, Bede Hanna (Pollack); V-VIII. hely: Fejes Fanni, Raji 
Fanni (Szalézi). Felkészítő tanár, edző: Darai Imre.

BÉRLETES PROGRAM
Dátum Kezdés Helyszín Program 

Jegyár 
elővétel helyszín

Augusztus 4.  
péntek

19.00
Csónakázó-tó

DENIZ LIVE
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 HALOTT PÉNZ

Augusztus 5.  
szombat

19.00
Csónakázó-tó

HERCZKU ÁGI ÉS A BANDA 1 500 Ft,  
ülő:  

4 000 Ft 

2 000 Ft,  
ülő:  

4 000 Ft21.30 CSÍK ZENEKAR

Augusztus 6.  
vasárnap

19.00
Csónakázó-tó

PIRAMIS 
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 P. MOBIL
Augusztus 10.  

csütörtök
19.00

Csónakázó-tó
MARGE

1 500 Ft 2 000 Ft 
21.30 WELLHELLO

Augusztus 11.  
péntek

19.00
Csónakázó-tó

VÖLGYESI GABI - UNIQUE AKUSZTIK
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 MAGNA CUM LAUDE

Augusztus 12.  
szombat

19.00
Csónakázó-tó

LOTFI BEGI
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 RÚZSA MAGDI
Augusztus 13.  

vasárnap
19.00

Csónakázó-tó
CHILDREN OF DISTANCE

1 500 Ft 2 000 Ft 
21.30 MAJKA & CURTIS LIVE

Augusztus 26.  
szombat 21.00 Vadna Park

KOLOR AFTER PARTY LIGHTS OFF SHOW: 
DJ KOKO JR., JULIA CARPENTER,  

DJ SZECSEI, BEATBROS LIVE SHOW
1 500 Ft 2 000 Ft 

BÉRLETÁRAK:
Early bird akció május 1. – június 30. között: 7 900 Ft, július 1-jétől: 9 900 Ft

Print jegyeket és bérleteket június 1-jétől árusítunk kazincbarcikai és miskolci jegyértékesítési pontjainkon.

TOVÁBBI PROGRAMOK ÉS BÉRLETHEZ KÖTŐDŐ AKCIÓK,  
ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:  WWW.KOLORFESZTIVAL.HU

www.kolorfesztival.hu

AUGUSZTUS 1-20.
+AFTER

Szurkoljon Ön is 
a Spartan Race versenyzőinek!

2017. június 17-én Kazincbarcikán rendezik meg a világ legnépszerűbb akadályfutó 
versenyét, a Spartan Race-t. A Csónakázó-tótól rajtolva és oda visszaérkezve reg-
gel 9 órától összesen közel ötezer versenyző fut majd neki a 13-16 km-es távnak, sőt, 
a legkisebbek is kipróbálhatják magukat a számukra létrehozott gyermekpályákon. 
A látogatókat is fesztiválhangulattal és érdekes programokkal várják a rendezők az egész 
nap. Jöjjön, nézze meg, hogyan harcol egy igazi spártai, szurkoljon a kazincbarcikai ver-
senyzőknek!

Útlezárás, forgalomirányítás
Az eseményhez kapcsolódóan június 10-étől már előkészületek zajlanak majd a Csó-
nakázó-tó környékén, június 17-én, szombaton pedig lezárjuk a Herbolyai út és Hajcsár 
út közötti szakaszt (volt Jókai iskola melletti tóhoz vezető út). A kiskertesek kizárólag a 
Hajcsár út felől közelíthetik meg ingatlanjaikat behajtási engedéllyel, különös figyelem-
mel a verseny negyedóránkénti rajtjaira.
Behajtási engedély az Egressy Béni Művelődési Központban igénylehető Szilasi László-
nénál: +36 20 823 9953, szilasiancsa@gmail.com
A területről való teljes levonulás június 21-éig történik meg.
Június 16-17-18-án a Kazincbarcikai Sportközpont zárva tart, kizárólag a 400 méteres 
futópálya használható.

Fokozott rendőri jelenlét. Közlekedjünk inkább gyalogosan!
A városban és a bevezető utakon a rendezvény napján a rendőrkapitányság és a rendé-
szet munkatársai nagy létszámmal biztosítják a zavartalan közlekedést! Ha teheti, köz-
lekedjen gyalogosan!
Együttműködését és megértését köszönjük.

KAZINCBARCIKA
Június 10. (szombat), Fő tér

 › RICHTER EGÉSZSÉGNAP
A program díjtalan

Június 17. (szombat), Csónakázó-tó
 › SPARTAN RACE AKADÁLYFUTÓ VERSENY 
SPÁRTAI AFTER PARTY A MYSTERY GANGGEL

A program díjtalan

Június 24. (szombat), Völgy park
 › KAZINCBARCIKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSALÁDI NAPJA

A program díjtalan

DUBICSÁNY
Június 10. (szombat), Kastélykert

 › FALUNAP
10.00 Riz Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntője 

Kakszi István természetfotós kiállításmegnyitója 
Turista Informácios Pont és Kézművesház átadása

17.00 Jamprepublik Cover Band elő koncert 
Napközben kézműves vásár és foglalkozás, a dubicsányi 
színjátszókör és a Garagulya gólyalábasok előadása, este utcabál

SZUHAKÁLLÓ
Június 9-10. (péntek-szombat), Kastélykert

 › SZUHAKÁLLÓ 700
Emlékparkavató ceremónia és szórakoztató programok
Sztárvendég: Postás Józsi, Takács Nikolas | A program díjtalan

SAJÓKAZA
Június 14-éig, minden nap 10.00-18.00, Radvánszky-kastély

 › PRECÍZIÓ ÉS LUXUS
Svájcióra-kiállítás Radvánszky Ferenc gyűjteményéből | Díjtalan

tel:%2820%29%20823%209953
mailto:szilasiancsa@gmail.com


HIRDETÉS

12 2017. JÚNIUS 9.

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!

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

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

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–17.00

Egyéb szolgáltatások:
Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic
Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

 
szerelés, 
duguláselhárítás 
és hibajavítás

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS

Kenéz Dániel 
Tel.: 06-20/282-5884

7-14 ÉVES KORÚ GYERMEKEKNEK

Jelentkezési határidő: 
2017. június 12. 15.00

Részvételi díj: 
16 000 Ft/fő/hét

Információ, jelentkezés: 
a www.barcikaart.hu 

oldalról letölthető jelentkezési lap 
megküldésével 

a sportkozpont@barcikaart.hu 
címre.

2017. 
JÚNIUS 
26-30.
HELYSZÍN: 
KAZINCBARCIKAI 
SPORTKÖZPONT

KOLOR NAPKÖZIS

SPORTTÁBOR

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:

590 Ft

1000 Ft

600 Ft

1000 Ft

170 Ft

150 Ft

1700 Ft

5363-4916 Ft/kg

1000 Ft/kg

1200 Ft/kg

1000 Ft/kg

340 Ft/l

300 Ft/l

607 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!

Milka bonbon több íz 110-120 g:   

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:

Milka bonbon több íz : 590 - ft
110g-120g
5363-/kg 4916-/kg

Földimogyorós drazsé 1kg: 1000- ft
Kakaóban - cukorban 1000-/kg

Földimogyorós drazsé 500g : 600- ft
Szezámmagban 1200-/kg

Napraforgó drazsé 1kg : 1000ft
Kakaóban-cukorban 1000-/kg

Borsodi friss zero 0,5l : 170-ft
3 íz 340-/l

Radler 0,0% 0,5l : 150 -ft
meggy-citrom 300-/l

Surf mosógél 2,8l : 1700-ft
Color-white 607-/l

Milka bonbon több íz 110-120 g:   

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:

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

NYITVA: K.–P. 06.00–16.00, SZO. 06.00–14.00, V. 06.00–12.00
Elérhetőségünk: 06-30-573-5584, e-mail: barcikapiac@alfi.hu

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

KÓSTOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TERMELŐI PÉNTEK 
2017. 06. 16-ÁN

Várjuk kedves vásárlóinkat!
PÉNTEKI AKCIÓ: 2017. 06. 16-án

A HÚSBOLT AJÁNLATA: csirkecomb egész (friss) 499 Ft/kg.  
PÉKÁRU MINTABOLT: borsos tigriscipó 250 g 119 Ft/db.

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:
Lak

Selyeb
Izsófalva

Rakaca

2017. június 12. (hétfő)
2017. június 12. (hétfő)
2017. június 14. (szerda)
2017. június 16. (péntek)

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!
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