
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2017. 09. 08. III. ÉVF. 35. SZÁM

Szeptember 11-től 
A és B menü közül

választhatnak ebédet
az általános 

és középiskolások,
valamint az idősek is.

Hamarosan választhatunk!

5.

Elsősökké avatták a „gólyafiókákat”

A bányászokra emlékeztek

8. Virágos Magyarországért

Országos első helyre
javasolták Kazincbarcikát 3.



2 32017. SZEPTEMBER 8. KOLORHÉT • III. / 35.

RUDABÁNYA KONDÓ

BÚCSÚ A CSÁSZTÁN

Kondó Község Önkor-
mányzata a Borsod-Aba-
új- Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal M iskolci 
Járási Hivatal Foglalkozta-
tási, Munkaügyi és Mun-
kavédelmi Főosztályá-
nak segítségével komoly 
eredményeket tud felmu-
tatni – mondta el Fajder 
Gábor polgármester.
A Kondói Falumegújí-
tási Program két fő 
pénzügyi alappillé-
re a közfoglalkoz-
tatási program és 
az önkormány-
zat saját bevé-
telei , költség-
vetési forrásai. A 
program azonban 
nem működhetne 
dolgos kezek, szorgos 
emberek – azaz a köz-
foglalkoztatottak – nél-
kül. Átlagosan 15-20 fő 
jut munkához, a telepü-
lésen közfoglalkozatott-
ként, ami így 15-20 csa-
lád megélhetéséhez járul 
hozzá.
Kétezer-tizennégy szep-
temberétől Kondó tele-

pülésen 12 közfoglalkoz-
tatási program indult, és 
ezen programok kereté-
ben eddig mindösszesen 
több mint 85 millió forint 
támogatáshoz jutott a 
település. A támogatás 
háromnegyed részéből 
a béreket és járulékokat 

fizették. A fennmaradó 
részből gyarapítjuk a falu 
vagyonát – hangsúlyoz-
ta a polgármester.
Megépültek az új, igé-
nyes és szépen kivitele-
zett buszmegállók. Elké-
szült a temető melletti 

filagória, ami kiszol-
gálja a helyi ha-

g y o m á n y o k n a k 
megfelelően a 
g y á s z s z e r t a r-
tást követő ven-
dégfogadást. Az 

ö n k o r m á n y z a -
ti épületek (orvo-

si rendelő, kultúrház, 
hivatal) kerítései, kapui 

megújultak. Új útbaiga-
zító táblák készültek. Az 
orvosi rendelő új előtetőt 
kapott.
Térköves burkolat épült 
a kultúrház és a hivatal 
udvarán és parkolójában. 
A kultúrház padlózata 
megújult. Kétszáz méter 
új járda készült el, vala-

mint megtörtént a falu 
köztereinek virágosítása.
Közel 2 millió forintból 
vásároltunk nagy ér-
tékű eszközöket (pl.: ke-
rékpár, fűkasza, fűnyíró, 
láncfűrész, kompresszor, 
betonkeverő, szivattyú, 
kéziszerszámok, stb.) – 
sorolta a község első em-
bere.
A Kondói Falumegújí-
tási program az építés, 
szépítés mellett a mező-
gazdaságra is alapoz. A 
konyhakertben termelt 
zöldségeket, gyümölcsö-
ket a falu lakossága kapja 
meg, továbbá a rendezvé-
nyeiken is onnan biztosít-
juk az ételek alapanyagait.

Szeptember 2-án rendez-
ték meg az első Ruda-Pite 
sütőversenyt a Rudapit-
hecus Látogatóközpont-
ban. A kiírás szabad kezet 
adott a vállalkozó szelle-
mű lakosságnak, mely-
nek eredményeképpen 7 
db, különböző ízvilágú pite 
született. A beérkezett 
pitéket háromtagú szak-
mai zsűri bírálta el: Farkas 
Erzsébet, a Szent István 
Rádió szerkesztő-műsor-
vezetője, Sulyok Sándor, 
a Jégvirág Kft. mester-
cukrásza és Varga Viktor, 
a Barcika Príma Kft. séf-
helyettese. A város pitéje 
megtisztelő címet Tomori 
Józsefné almás pitéje kap-
ta, a második helyezést 
Birinyi Zsuzsanna túrós 
barackos pitéje, a harma-
dik helyezést pedig Kole-
szár Helga cseresznyés 
pitéje érte el. A nyertes 
pénzjutalmat kapott, és 
egy évig büszke tulajdo-
nosa lehet a Ruda-Pite 
Vándorserlegnek.

Az Edelényhez tartozó 
Császta szőlőhegyen ti-
zenkettedik alkalommal 
tartották meg a környék 
egyik legnevezetesebb-
nek számító búcsúját szep-
tember 2-án, az Edelényi 
Hegyek Közösségének 
szervezésében. A szerve-
zet előzménye a Csász-
ta Hegyközség a császtai 

szőlősgazdák érdekének 
képviseletére alakult 1999-
ben. Első ízben 2006-ban 
szervezték meg a ma már 
tradicionálissá vált rendez-
vényt. A hatalmas érdek-
lődést kiváltó eseményen 
Virág Tamás, az Edelényi 
Hegyek Közössége elnöke 
köszöntötte a résztvevő-
ket, Molnár Oszkár, Edelény 

polgármestere pedig meg-
nyitotta a búcsút, mely a 
szokásoknak megfelelően 
szentmisével kezdődött. A 
lelki feltöltődést követő-
en a Barátok Borkútjánál 
a helyi borokat ízlelhették 
meg a jelenlévők, melyhez 
az Edelényi Férfikórus bor-
dalai varázsoltak jó han-
gulatot. A megjelentekre 
emelte poharát az edelényi 
születésű dr. Ruszin Romu-
lusz, a Magyar Honvédség 
Bocskai István Lövészdan-
dár tábornoka. Ezek után 
kezdődött a korábban 
meghirdetett főzőverseny, 
mintegy negyvenöt csa-
pat részvételével, amit az 
Edelényi Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzat bog-

rácsos zsurek étele nyert 
meg. A délutáni program-
ban a város büszkesége, a 
Császta Néptáncegyüttes 
lépett először színpadra. 
Szólótáncot mutatott be 
Körmöndi Tamás és part-
nere, a Fölszállott a páva 
című tehetségkutató ver-
seny döntősei. A táncosok 
talpalávalóját a Tényleg Ze-
nekar húzta. A könnyedebb 
zenei műfaj kedvelőinek 
Eperjesi Erika és Kriston 
Milán, a Miskolci Nem-
zeti Színház művészei-

nek operett és nosztalgia 
slágerekből összeállított 
előadása okozott feledhe-
tetlen perceket, majd a Pi-
ramis együttes másfél órás 
szuperkoncertjének örül-
hettek a rajongók. A nap 
folyamán a Magyar Hon-
védség katonái, valamint a 
Gömöri Lovas és Népi Ha-
gyományőrző Egyesület 
tagjai tartottak katonai és 
huszárbemutatót. Este hat 
órakor pedig nosztalgiaze-
ne zárta a rendezvényt.

(Fotók: Béres Gábor)

EDELÉNY

Almás 
pitekusz

ÉPÜL, SZÉPÜL A TELEPÜLÉS
VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT

BARCIKA PRÍMA KFT.

ORSZÁGOS ELSŐ HELYRE 
JAVASOLTÁK KAZINCBARCIKÁT

REGISZTRÁLJON, HOGY VÁLASZTHASSON!

Ahogyan arról már koráb-
ban is hírt adtunk, Kazinc-
barcika az 50000 fő alat-
ti városok kategóriájában 
idén is benevezett az or-
szágos „Virágos Magyaror-
szágért” környezetszépítő 
versenybe. A település ta-
valy hatalmas sikert köny-
velhetett el: a szakmai zsű-
ri döntése alapján a régió 
- Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs Szatmár-Bereg me-
gye - legszebb települése 
lett, és elnyerte az ezzel 

járó Arany Rózsa Díjat. A 
regionális zsűri július 11-
én helyszíni szemlén már 
megtekintette a várost, a 
zsűritagok javaslata alap-
ján a települést kategóriá-
jában országos első hely-
re javasolták. Ennek okán 
augusztus 30-án dr. Cse-
mez Attila (a Budapes-
ti Corvinus Egyetem Táj-
építészeti Karának egykori 
dékánja – a szerk.) veze-
tésével az országos zsűri 
is felkereste Kazincbarci-
kát. A tét nem kicsi, hiszen 

egy országos első helye-
zést elért falu, illetve város 
Európa legrégebbi virágo-
sítási versenyén, az Enten-
te Florale Europe-on kép-
viselheti Magyarországot. 
Hazánk eddig kilenc arany, 
huszonöt ezüst, tíz bronz 
és tíz Európa-díjat nyert 
a megmérettetésen. Idén 
Magyarországot város ka-
tegóriában Kaposvár, falu 
kategóriában Tihany képvi-
seli. A 2017-es magyar ver-
seny eredményhirdetése 
ősz végére várható.

Szeptember 11-étől A és B 
menü közül választhatnak 
azok az iskolások, közép-
iskolások és idősek, akik a 
Barcika Príma Kft. közét-
keztetési szolgáltatását 
igénybe veszik.
Már elkészültek az egye-
di plasztikkártyák, melyek 
átvehetőek az intézmé-
nyek gazdasági irodáiban. 
A megrendelők feladata 
csupán annyi, hogy a tájé-
koztatóban kapott honla-
pon regisztráljanak. 
Regisztrálni a plasztikkár-
tyán lévő azonosítószám-
mal és egy e-mail-cím se-
gítségével lehet, melyet 

követően e-mailben el-
küldik az aktiváló linket.  
Az aktiválás után szintén 
e-mailben kapják meg a 
belépéshez szükséges 
jelszót, valamint egy ok-
tatóvideót, amely meg-
könnyíti a rendelés folya-
matát.
A későbbiekben a regiszt-
ráció során megadott 
e-mail-cím és jelszó se-
gítségével tudnak belép-
ni a rendszerbe. A jelszót 
az Adatlapfülön a belépé-
si adatoknál lehet módo-
sítani. 
A Menürendelés pontban 
kiválaszthatják a kívánt 

menüt a + gomb lenyomá-
sával. Korrigálni a – gomb-
bal lehetséges. Ha kivá-
lasztották a rendelendő 
menüket, rákattinthatnak 
a Megrend/Lemond op-
cióra. A rendelésről meg-
rendelő készül, amit PDF-
ben is lementhetnek, de 
ezt a regisztráció során 
megadott e-mail-cím-
re is elküldik. A rendelést 
mindig minimum 5 nappal 
előtte kell leadnia a web-
oldalon. Ha valaki meg-
gondolja magát, legalább 5 
munkanappal előtte még 
módosíthatja rendelését 
szintén online. Ha valami-

ért nem tud valaki ebédel-
ni, akkor az előző munka-
napon délelőtt 9.00 óráig 
lemondhatja azt ugyan-
ezen a felületen.
Az interneten leadott ren-
delések automatikusan 
bekerülnek a tálalóprog-
ramba, valamint a gazda-
sági iroda munkatársa is 
értesül róla. A tálalóprog-
ramot futtató számító-
géphez kapcsolódik egy 
kódolvasó is, mely leol-
vassa az egyedi azono-
sítóval ellátott plasztik-
kártyáról a szükséges 
információt. Ezek alap-
ján a tálalóprogram képes 

azonosítani a személyt 
és a leadott rendelését. 
Amennyiben le volt adva a 
rendelése, kiírják a nevet 
és a menü tételeit is, ezzel 
segítve a tálalószemély-
zet munkáját.
A fizetés az eddig meg-
szokottak szerint a gaz-
dasági irodákban törté-
nik, előreláthatóan jövő év 
januártól lehetőség nyílik 
majd az online ügyinté-
zésre és vásárlásra is.
Vigyázzon a plasztik-
kártyájára! Amennyiben 
megsérül vagy elhagyja, 
500 Ft ellenében kérhet 
újat a gazdasági irodában.
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Gáspár Attila, a Földes Ferenc Gimnázium 11. évfolyamos tanulójaként a Nemzetközi 
Matematikai és Informatikai Diákolimpiáról aranyéremmel tért haza. Magyarországon 
eddig nem fordult elő, hogy középiskolai tanuló két tantárgyból is aranyérmet szerez-
zen. Attila egyedülálló módon ezt elérte.

– Tizenhárom hónappal 
ezelőtt találkoztunk utol-
jára, amikor a Hongkong-
ban elért fényes sikerről 
számolhattunk be. Mi tör-
tént veled az elmúlt tan-
évben?
– Továbbra is magánta-
nulóként teljesítettem a 
tanévet. Az első félévben 
testnevelés, rajz, ének és 
matematika kivételével 
igyekeztem részt venni 
valamennyi tanítási órán. 
Délutánonként és hétvé-
genként szakkörökre, di-
ákolimpiai felkészítőkre 
jártam, decemberben pe-
dig informatika „edzőtá-
borban” voltam. A második 
félévben a különféle ver-
senyek, felkészítők miatt 
gyakran voltam távol az 
iskolától.

– Tavalyi eredményed pre-
desztinált arra, hogy a ma-
tematikai diákolimpiára ki-
utazó magyar csapat tagja 
legyél automatikusan?
– Nem. Nekem is kellett 
válogatóversenyre men-
nem, mely négyfordulós 

volt. A harmadik és a ne-
gyedik forduló meghívá-
sos alapon zajlott. Ezen 
kívül folyamatosan részt 
vettem a Középiskolai Ma-
tematikai és Fizikai Lapok 
feladatmegoldó versenyén, 
mely elősegítette a felké-
szülésemet.

– Az elmúlt évi interjúban 
az informatikáról, mint 
egy új „szerelemről” be-
széltünk, akkor még csak 
a szárnypróbálgatás fázi-
sában voltál, néhány ered-
ménnyel a hátad mögött. 
Hogyan sikerült ebből a 
tantárgyból is ilyen magas 
szintre jutni?
– Ez egyrészt a matema-
tikatudásomnak köszön-
hető, másrészt készültem 
a KÖMAL informatikai fel-
adataival. Havonta két fela-
datot kellett megoldanunk, 
melyből az egyik diákolim-
piai szintű volt. Ezt a pont-
versenyt ebben a tanévben 
megnyertem. Ez jó alapot 
nyújtott ahhoz, hogy az in-
formatikai diákolimpiára ki-
utazó magyar csapat tagja 

lehettem. Viszont a 2018. 
évi informatikacsapat tag-
ja leszek automatikusan az 
idei aranyérem alapján. Eb-
ből a tantárgyból nem kell 
válogatóversenyen részt 
vennem.

– Kicsit mozgalmasra si-
került a nyarad a verse-
nyeket illetően. Szinte az 
egyikről „ájultál” a másik-
ra. Hogy bírtad ezt fizikai-
lag és szellemileg?
– Szó, ami szó, nem unat-
koztam, de egyáltalán nem 
volt megterhelő számomra, 
mivel folyamatosan készül-
tem rá. Először Szlovéniában 
a Közép-európai Informa-
tikai Diákolimpián voltam, 
ahol bronzérmes lettem. 
Utána részt vettem Brazí-
liában a Nemzetközi Mate-
matikai Diákolimpián, ahol 
aranyérmet szereztem. Ez-
után Iránban versenyeztem 
a Nemzetközi Informatikai 
Diákolimpián, ahol szintén 
aranyérmet kaptam. Ezen 
kívül ezüstérmes lettem 
egy romániai online infor-
matikaversenyen.

– A sikeres versenyzésen 
túl milyen élményekkel 
gazdagodtál, milyen prog-
ramokon vettél részt?
– Rio de Janeiróban vol-
tunk a Maracana Stadi-
onban, elmentünk a Meg-
váltó Krisztus-szoborhoz. 
Teheránban több progra-
mot szerveztek. Érdekes 
volt számomra a világ 6. 
legnagyobb tornya, a Mi-
lad-torony, valamint sok 
egyéb nevezetességet is 
megnéztünk. Kikapcsoló-
dásképpen elvittek minket 
egy vízicsúszda-parkba.

– Mit jelent számodra a la-
zítás, mivel tudsz leginkább 
kikapcsolódni?
– Néha androidos játékok-
kal szoktam játszani, de ha 
találok egy algoritmust, ami 
megfejti a játékot, a továb-
biakban már nem érdekel. 
Számomra a kikapcsoló-
dást egy-egy matemati-
kai, informatikai probléma 
megoldása jelenti, illetve 
a közeljövőben szeretnék 
egy saját programozási 
nyelvet írni. Ennek a nyelv-

nek lenne egy különleges 
funkciója, amivel ismerete-
im szerint másik nyelv nem 
rendelkezik. Az alapkérdés, 
hogy lehet olyan függvé-
nyeket definiálni, amelyek-
nek az inverzét automati-
kusan előállítja a program.

– Milyen terveid vannak 
a 2017/2018-as tanévre? 
Miben szeretnél még fej-
lődni, erősödni? A tovább-
tanulási szándékod még 
változatlan?
– Ez a tanév is várhatóan az 
előző évekhez hasonlóan a 
versenyekre való felkészü-
léssel telik az érettségivel 
kiegészülve. Informatikából 
az emelt szintű érettségit 
már letettem, mely 96 %-ra 
sikerült. Matematikából is 
emelt szintre készülök, va-
lamint magyarból, történe-
lemből és angolból fogok 
vizsgázni. Matematikából 
az integrálást és a derivá-
lást kell még gyakorolnom. 
Továbbtanulási tervem vo-
natkozásában továbra is a 
Cambridge-i Egyetem áll az 
első helyen.

INTERJÚ

KAZINCBARCIKAI A KÉTSZERES 
DIÁKOLIMPIAI BAJNOK

MEGKEZDŐDÖTT AZ ISKOLA

ELSŐSÖKKÉ AVATTÁK A „GÓLYAFIÓKÁKAT”
A nyári szünet utolsó napján, augusztus 31-én tartotta a 
Kazincbarcikai Tankerületi Központ, Kazincbarcika Város 
Önkormányzata és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Álta-
lános Iskola a hagyományos „Gólyafióka-avató” rendez-
vényét.

Az eseményen elsőként 
Demeter Zoltán köszöntöt-
te a gyerekeket. A térség 
országgyűlési képviselő-
je előbb az óvodai évekre 
emlékeztetett, majd arra 
biztatta a kicsiket, hogy 
hallgassanak tanítóikra, és 
minél több ismeretet sajá-
títsanak el.
A köszöntőt Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármes-
terének beszéde követte, 
aki Klimon István alpolgár-
mesterrel együtt lépett a 
színpadra, azért, hogy – 
mint az már hagyomány – 
megtanítsák a kicsiket az 
első iskolai feladatra: neve-
zetesen arra, hogy hogyan 
kell jelentkezni.

Ezt követően a városveze-
tők az osztályok képvise-
lőinek tűzték fel az iskolai 
jelvényeket, majd a gyere-
kek esküt tettek és verset 
mondtak a Fő tér mini szín-
padán, végül pedig ajándé-
kot kapott minden egyes 
új általános iskolai osztály. 
A csomagokat Székelyné 
Varga Mária, a Kazincbarci-
kai Tankerületi Központ ve-
zetője, és Kondorné Sztojka 
Ágnes, a Kazincbarcikai Pol-
lack Mihály Általános Iskola 
igazgatója adta át.
Az esemény végén az is-
kolaigazgató mondott kö-
szöntőt, melyben arra kér-
te a kicsiket és szüleiket, 
hogy bármi problémájuk 

van, forduljanak az intéz-
mény jól felkészült peda-
gógusaihoz, hiszen ők azért 
vannak, hogy oktassák, se-
gítsék a gyerekeket.
Az esemény zárásaként a 
Pom-Pom Família szóra-
koztatta a „gólyafiókákat” 
és az érdeklődőket, eköz-
ben a szervezők sütivel és 
ivólével vendégelték meg a 
gyerekeket.

GIMI GALÉRIA

ZOMÁNCCSODÁK
Zománccsodák címmel nyílt meg a 2017/2018-as tanév 
első kiállítása szeptember 5-én a Gimi Galériában. 
Az esemény az intézmény diákjának műsorával vette 
kezdetét, majd a tárlatot Kovács Gabriella művésztanár 
nyitotta meg, aki beszédében a zománckészítés törté-
netét elevenítette fel az érdeklődőknek, majd szót emelt 
a szakma szépségi mellett is.  
Az Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művésze-
ti Szakgimnázium diákjainak tűzzománc munkáit szep-
tember 15-éig tekinthetik meg az érdeklődők.
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RENDŐRSÉGI HÍREK

RÉSZEGEN OKOZOTT 
BALESETET

HOLTAN TALÁLTÁK  
A FIATAL LÁNYT

ÜTKÖZTEK

Az Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki Rendőrőrsére 
szeptember 3-án a délutáni órákban tett egy 17 éves 
lány édesanyja bejelentést gyermeke eltűnése miatt.

A rendőrség a polgárőr-
ség és a tűzoltóság be-
vonásával megszervezte 
az eltűnt fiatal felkutatá-
sát, akinek holttestét éj-
fél előtt Borsodnádasdon 

találták meg. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitány-
ság nyomozói az ügyben 
végzett adatgyűjtések 
eredményeként szep-
tember 4-én gyanúsí-
tottként hallgattak ki egy 
20 éves borosodnádasdi 
férfit.

Szeptember 2-án, 11 óra 
30 perc körül, Múcsony 
külterületén, a 2606-os 
számú úton közlekedett 
R. A, a saját személy-
gépkocsijával, Múcsony 
irányából Kazincbarcika 
felé. Figyelmetlenségé-
ből adódóan járművével 
elkezdett áttérni a szem-
be jövő forgalmi sávba. 
Ezt észlelve a jobb első 
ülésen utazó utasa, K. L. 
ormosbányai lakos hirte-
len jobbra tekerte a kor-
mányt, aminek hatására a 
járművel lehaladtak a jobb 
oldali útpadkára. Onnan R. 
A. hirtelen balra fordult, 
így visszatértek az út-
testre, ahol újabb kor-
mánymozdulat miatt irá-

nyíthatatlanná vált a jármű. 
Ennek hatására áttértek a 
szembejövő forgalmi sáv-
ba, ahol az autó bal elejé-
vel nekiütköztek a Múcsony 
felé közlekedő, J. Cs. által 
vezetett személygépkocsi 
bal oldalának. Az ütközés 
elkerülése érdekében J. Cs. 
járművét az útpadkára kor-
mányozta, ahol a járművek 
összeütközésekor, annak 
jobb oldalával érintőlegesen 
nekiütközött a biztonsági 
szalagkorlátnak. A bekö-
vetkezett balesetben K. Zs. 
utas 8 napon belül gyógyu-
ló, fejsérüléssel szállították 
kórházba, az érintett jár-
művekben anyagi kár ke-
letkezett, a szalagkorlát 
nem rongálódott.

A fentieken kívül még 5 anyagi káros és egy könnyű sérüléssel járó közlekedési 
baleset történt a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén. A 
rendőrök 3 fő ittas vezetővel szemben intézkedtek, ezek közül kettővel szem-
ben indul bűntetőeljárás járművezetés ittas állapotban bűncselekménye miatt.

A Kazincbarcikai Rend-
őrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya 
eljárást folytat Sz. L. (17 
éves) kazincbarcikai la-
kos ellen, aki szeptember 
3-án, 17 óra 35 perc körül 
Kazincbarcikán, a Május 
1. út 40. szám előtti út-
szakaszon, a Tardonai út 
irányába, a menetirány 
szerinti jobb oldali út-
padkáról elindulva nem 
vette figyelembe jármű-
ve sajátosságait. Ennek 
következtében a sze-

mélygépkocsiból és a 
hozzá kapcsolt pótkocsi-
ból álló járműszerelvény-
nyel az elindulás során 
megrongálta, az előtte 
álló, S. Sz. tulajdonát ké-
pező személygépkocsi 
hátsó részét. 
Ezt követően feltehető-
en ittasságára való te-
kintettel egy hirtelen 
gáz adás következtében, 
vezetéstechnikai hiá-
nyossága miatt az úttes-
ten keresztben áthalad-
va, a menetirány szerinti 

bal oldalon kiépített la-
kóházak előtti fapadnak, 
majd a 38. szám alat-
ti lakóház bejárata előtti 
vaskorlátnak ütközött. 
Ezek után Sz. L. a jármű-
ből kiszállva, a tulajdono-
sok, illetve a rendőrség 
értesítése nélkül gyalo-
gosan ismeretlen helyre 
távozott. 
Később megállapítást 
nyert, hogy a fiatalem-
ber a vezetés megkez-
dése előtt szeszes italt 
fogyasztott.

Kazincbarcika
és a térség
legszínesebb
hírportálja!

 
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

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

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

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

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

KÓSTOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TERMELŐI PÉNTEK 
2017. 09. 15-ÉN

Várjuk kedves vásárlóinkat!
PÉNTEKI AKCIÓ: 2017. 09. 15-én

A HÚSBOLT AJÁNLATA: PECSENYE CSIRKECOMB (előhűtött) 1 kg 459 Ft helyett 369 Ft/kg
PÉKÁRU MINTABOLT: FÉLBARNA KENYÉR (egész, szeletelt) 1 kg 239 Ft helyett 219 Ft
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ISTEN ÉLTESSE ILONKA NÉNIT!
Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte 
Klimon István alpolgármester Aranyos Andrásnét szep-
tember 5-én.

A városvezető egy csokor 
virággal együtt adta át a 
miniszterelnök oklevelét, 
mely az ünnepelt 90. szü-
letésnapjáról tanúskodik. 
Az ünnepelt 1927. szep-
tember 5-én Tiszatarján-

ban született. Ilonka néni 
gyermekként 8 éves ko-
rában költözött a telepü-
lésre, ahol máig szere-
tetben él. Aktív korában 
háztartásbeliként tevé-
kenykedett, férjével két 

gyermeket neveltek fel, 
később hat unokája, és hat 
dédunokája született, pár-
ját 2001-ben veszítette el. 
Mindennapjait kereszt-
rejtvényfejtéssel és sze-
retett dédunokáival töl-
ti. Arra, hogy mi a hosszú 
élet titka egyszerűen csak 
annyit felelt: mindig legyen 
dolgunk.

BÁNYÁSZNAP

A bányászokra emlékeztek
Bányásznapi megemlékezést tartott Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata, a Barcika Art Kft. és a Borsodi 
Bányászok Területi Tagozata szeptember 3-án a 
Fő téren. A rendezvénnyel az 1919-es csendőr-
sortűz áldozatai előtt tisztelegtek a szervezők és 
a résztvevők.

A Kazincbarcikai Ifjúsági 
Mazsorett Együttes be-
vonulásával kezdődött a 
67. bányásznapi megem-
lékezés Kazincbarcikán. 
Az eseményen elsőként 
Klimon István alpolgár-
mester köszöntötte a 
megjelenteket, beszédé-
ben pedig a bányamun-
kásokra emlékezett.
Ezután Szőke András, a 
Borsodi Bányászok Terü-
leti Tagozatának elnöke 
szólt a bányászat jelentő-
ségéről, és felidézte a régi 
bányásznapok szépségeit.
Ezt követően az emléke-
zés virágait helyezte el a 

szobornál Kazincbar-
cika Város Önkormány-
zata nevében Szitka Pé-
ter polgármester, Klimon 
István alpolgármester és 
Pásztor László önkor-
mányzati képviselő, Gúr 
Nándor országgyűlési 
képviselő, a Borsodi Bá-
nyászok Területi Tagoza-
ta, az „Őszi Napfény Bá-
nyász Hagyományokért” 
Egyesület, a kazincbar-

cikai és a központi üzemi 
alapszervezet, valamint 
további civil szervezetek.
Az ünnepség a Kodály 
Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola fúvószene-
karának előadásában a 
Bányászhimnusszal ért 
véget.

Egy recept, egy sztori
KOVÁCS ROLAND KBSC PÁLYAEDZŐ

– Ezt az ételt a párom akkor 
készítette el nekem, amikor 
megtudta, hogy várandós. 
Aznap edzésen voltam és 
mikor hazaértem ez az étel 
várt. Csodálkoztam a nagy 
előkészületen, de nem gon-

doltam, hogy ekkora öröm 
ér majd, nagyon boldog vol-
tam. Ez kétezer-tízben volt. 
A történetben az a poén, 
hogy a második babánál is 
ugyan ezt a receptet készí-
tette el nekem: így amikor 

benyitottam a lakásba – ez 
tavaly volt – és ugyanez a 
menü várt , elég volt ránéz-
nem és már tudtam, hogy 
újra várandós és hamaro-
san jönni fog a következő 
gyerkőc. 

EGYSZERŰ, DE NAGYSZERŰ

DEKORÁCIÓ ŐSZI KINCSEKBŐL
Ősszel rengeteg olyan színes bogyó és termés terem, me-
lyekkel könnyedén becsempészhetjük az őszt és annak 
csodaszép színeit otthonunkba. Egy kis időráfordítással, 
kézügyességgel, valamint pénztárcabarát praktikákkal re-
mek dekorációkat készíthetünk. Hoztunk is néhány tippet. 

A dió, mogyoró, makk, to-
boz, csipkebogyó, külön-
böző bokrok kis színes 
termései mind mind olyan 
alapanyagok, melyeket fel-

használhatunk: nincs más 
dolgunk, mint gyűjtsük be, 
s már indulhat is az ötletelés. 
Hangulatos és filléres meg-
oldás a préselt levél képke-
retben, mely mindenkinél 
található a lakásban. Ez a 
dekoráció minden évszak-
hoz alakítható, könnyen és 
gyorcsan cserélhető asztali, 
vagy fali dísz lehet. 
Az étkezőasztalon az apró 
színes virágok, termések, 
bogyók egy egyszerű tál-
ba, vagy dekoratív üvege-
dénybe helyezve, levelekkel 

megspékelve remekül mu-
tatnak. Színes és egyedi dí-
sze lehet lakásunk falának 
ha száraz bogyókat, kukori-
caszemeket, hüvelyeseket, 
vagy nagyobb virágmagva-
kat szórunk képkeretbe, s 
ha ügyesek, valamint türel-
mesek vagyunk még alak-
zatokat/mintákat is kirak-
hatunk belőlük. 
Vonjuk be a gyermekeket is 
a folyamatba, hiszen a gesz-
tenye ősszel igazi dekoráci-
ós sláger a nebulók körében, 
és mi is felhasználhatjuk: 
családi vacsorák alkalmá-
val festhetünk rá betűket/
neveket és levelekkel, vala-
mint termésekkel a tányérra 
helyezve ültetési rendet ké-
szíthetünk. 

Elkészítés: A csirkemellet szeleteljük fel kisebb részekre, majd fűszerezzük meg. 
A szeletekbe tegyük bele a kis kockára vágott sajtokat, majd tekerjük fel. Végső lépés-
ként pedig fonjuk körbe baconnel, és a szeletek két végét fogjuk össze fogpiszkálóval. 
A tekercseket tegyük a tepsibe, takarjuk le alufóliával és 180 fokon süssük fél órán ke-
resztül. Az idő lejártával vegyük le a fóliát és 200 fokon pirítsuk aranypirosra.

GASZTRONÓMIA

Hozzávalók:
• 1 db csirkemell
• 20 dkg bacon
• só
• bors
• trappista és füstölt sajt
• vaj
• olaj
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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 Kazincbarcika vá-
ros Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) és a településképi 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 rendelet 
véleményezési szakaszában az önkormányzat lakossági fórumot tart, 
melyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

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

A tárgyi eljárás kapcsán – a partnerségi egyeztetések szabályai szerint 
- Kazincbarcika város lakossága, a városban működő érdekképviseleti 
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 bejelentkezhetnek 
a véleményezési eljárásba, és közölhetik írásos észrevételeiket, javas-
lataikat, véleményeiket.
A kitöltött partneri adatlapot Kazincbarcika Város Önkormányzatának 
vagy a foepitesz@kazincbarcika.hu elektronikus levélcímre szívesked-
jenek megküldeni.
A vélemények beérkezési határideje: 2017. szeptember 20.
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési és településrendezési doku-
mentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyek 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

TŰZZOMÁNCSZAKKÖR 
Keddenként 16.00-18.00

Farkasné Szabó Julianna vezetésével

RAJZSZAKKÖR
Hétfőn és szerdán 15.30-17.00

Nagy Gyula grafikus vezetésével

FELNŐTT KÉZMŰVES MŰHELY
Szerdán 16.30 -18.00

Pácz Tímea vezetésével

A GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
induló szakkörei  a 2017/2018-as tanévben:

KÉZMŰVES KUCKÓ
Szerdánként 16.00-18.00

Pappné Magyar Annamária vezetésével
nagycsoportos óvodás kortól

MODELLEZŐ SZAKKÖR
Csütörtökön 15.00-17.00

Kalanovics Zoltán vezetésével

A szakkörök díja egy félévre:  
gyermek: 5000 Ft, felnőtt: 10000 Ft

Mezey István Művészeti Központ
Gyermekek Háza-Kézművesház

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
Tel: 06-48/310-116, 06-20/512-9873

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › KABARCI-K TÁRLATA

Szeptember 15. (péntek) 17.00
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Ezen alkalomból a Mezey-emlékszoba állandó tárlata is megújul

Október 13-14.
 › SZÜRETI VIGALOM

MEZEY KÁVÉZÓ

Szeptember 31-éig
 › TÖRÖK GÁSPÁR AMATŐR FOTOGRÁFUS KIÁLLÍTÁSA

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, Munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2. , 
Tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini István tér 4.

Szeptember 9. (szombat) 14.00
 › ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP

Szeptember 22. (péntek)
 › AUTÓMENTES NAP

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!

NEKROLÓG

ELHUNYT LAGZI-KOVÁCS ZSOLT
Életének 48. évében, betegséget köve-
tően elhunyt Lagzi-Kovács Zsolt, egy-
kori országos bíró, a kazincbarcikai bir-
kózás egyik motorja. 
Lagzi Kovács Zsolt 1969-ben született, 
a miskolci Kós Károly Építőipari Szak-
középiskolában, majd az Ybl Miklós Mű-
szaki Főiskolán végezte tanulmányait. 
1990 és 1994 között tagja volt Kazinc-
barcika első szabadon választott kép-
viselő-testületének. 
Irányításával a KVSE számos hazai és 
nemzetközi versenyt bonyolított le Ka-
zincbarcikán. Rendezésben a felnőtt 
szabadfogású országos bajnokság volt 
a csúcs, de utánpótlás FILA megméret-
tetésnek is kiváló helyszínt teremtettek 
a városi sportcsarnokban.
Közreműködésének és kapcsolatainak 
köszönhetően a klub, olyan tehetséges 

birkózókat karolt fel, akik többek kö-
zött Erdélyből érkeztek hazánkba, hogy 
megtanulják a sportág csínját-bín-
ját. Mindeközben egyik legnagyobb 
büszkeségével, fiával, Bendegúzzal is 
megszeretette a birkózást, többszörös 
utánpótlás válogatott lett belőle, majd 
2014-ben együtt ünnepelhették a fia-
talabbik Lagzi első, felnőtt magyar baj-
noki címét.
Lagzi-Kovács Zsolt az utóbbi években 
már csak nézőként követte a birkó-
zás életét, munkájával és családjával 
volt elfoglalva budapesti, valamint ka-
zincbarcikai otthonukban. Betegségét 
követően kórházba került, ahol 2017. 
augusztus 31-én elhunyt.
Utolsó útjára szeptember 14-én csütör-
tökön, 15 órától, a Kazincbarcikai Városi 
Köztemetőben kísérik.

KBSC

Boros góljával nyertek idegenben 
A kék-sárgák igyekeztek 
bizonyítani szurkolóik-
nak, hogy a Budaörs elleni 
vereség és a Nyíregyháza 
elleni döntetlen után vég-
re összejön a hőn áhított 
győzelem. Vitelki Zoltán 
együtteséből hiányzott az 
elmúlt héten második sár-
ga lapja után kiállított Toni 
Kanalos. Ennek el-
lenére Dorogra is 
győzni utaztak a 
barcikaiak. Somo-
diék tudták, nem 
adják ingyen a győ-
zelmet. Az első fél-
időben nem esett 
gól és érződött, le-
het, hogy csupán 
egy találat dönt. 
A második félidő 
első húsz percének végén 
először a vendég tréner 
szánta el magát cserére, 
az ezúttal kezdőben helyet 
kapó Bene helyére Boros 
állt be. Schindler Szabolcs, 
a házigazdák edzője egy 
perccel később változta-
tott. Felváltva forogtak 
veszélyben a kapuk. Nem 
adta fel azonban a győze-
lem lehetőségét a Kazinc-
barcika, hiszen a borsodi 
gól ezúttal is a hajrában, a 

81. percben született Bo-
ros révén, aki csereként 
lépett pályára. Nagy volt 
az öröm, hiszen ez a talá-
lat 3 pontot ért a barcika-
iaknak. A kék-sárgák ez-
zel a sikerrel már ismét a 
harmadik helyen állnak a 
bajnokságban az MTK és 
a Kisvárda mögött. Vitelki 

Zoltán együttese legköze-
lebb szeptember 10-én va-
sárnap fél öttől a Soroksár 
csapatát látja vendégül Ti-
szaújvárosban.

Dorog – Kazincbarcika 0-1 
(0-0)
Dorog, Buzánszky Jenő 
Stadion, 500 néző. Vezet-
te: Barna Gábor

Dorog: Vajda D. – Szalai A., 
Berkó, Bora, Németh Á. – 

Csató – Szellák (Göblyös, 
69.), Mészáros Á. – Faragó 
T. (Vígh Á., 84.), Simon A. 
(Sitku, 78.), Szedlár. Veze-
tőedző: Schindler Szabolcs
Kazincbarcika: Somodi – 
Tóth Sz., Heil, Belényesi Cs., 
Lőrincz P. (Süttő, 86.) – Ko-
vács O. (Engel, 77.), Hege-
dűs D., Mikló – Takács P. 

– Kristófi, Bene A. 
(Boros, 67.). Veze-
tőedző: Vitelki Zol-
tán

Gólszerző: Boros 
(0–1) a 81. percben

Schindler Szabolcs: 
– Egygólos mérkő-
zés volt, amelyet el-
veszítettünk. Amíg 

mérkőzéslabdákat hibá-
zunk, nem is nyerünk, sőt 
amíg a hasonló mérkőzé-
seket elveszítjük, nem lé-
pünk előrébb.
Vitelki Zoltán: – Az első 
félidőben bátortalanul és 
kapkodóan futballoztunk, 
de a szünetben rendeztük 
a sorokat, és a második 
játékrészben tudatosabb 
játékra törekedtünk. Több 
gólszerzési lehetőségünk 
is volt a második félidőben.

VRCK

Kassán hangoltak a bajnoki rajtra
Szlovák élvonalban szereplő együttes ellen játszott fel-
készülési mérkőzéseket a Vegyész RC Kazincbarcika 
csapata. Kassán egy vereség és egy döntetlen ered-
mény született.

A VRCK szlovák élvonalban szerep-
lő ellenfele az első csatában maga-
biztosan és jól röplabdázott, viszont 
Daniel Oravec fiatalokból álló csa-
pata sokat hibázott. Az edzéseken 
hiába gyakoroltak sokat, ez az első 
Kassa elleni meccsen még nem jött ki, értékelt a vrck.hu 
portálnak a szakember. Másodszor a rutinos játékosok 
kaptak bizalmat, és a hatjátszmás mérkőzésen 3-3-as 
eredmény született, ami biztató a jövőre nézve. Hétvégén 
a II. Don Bosco Kupán Kazincbarcikán szerepel az együt-
tes. Fontos információ még a Vegyésszel kapcsolatban, 
hogy két, tavaly még a felnőtt keretben szereplő játékos 
ettől az évtől edzői feladatokat lát el. Bokor Elek a junior, 
Surányi István pedig az ifi csapatot trenírozza majd.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE

GÓLZÁPOROS MÉRKŐZÉS
A futsal NB II Keleti csoportjának első fordulójában Csen-
geren lépett pályára a Kazincbarcikai Ördögök együttese. 
A borsodi alakulat fordulatos mérkőzésen szenvedett 3 
gólos vereséget.

A régi rivális és mumus Csenger ellen a tavalyi szezon-
ban is izgalmas mérkőzéseket játszottak a barcikaiak, így 
most is hasonlóra lehetett számítani. A Csenger remekül 
kezdte a találkozót, hiszen 5 perc játék után Bodó, Osváth 
és Gaál góljaival 3-0-ra vezetett. Az ördögök gyorsan 
rendezték soraikat és Vajda, Vígh góljával, valamint Irhás 
két találatával 8 perccel később már náluk volt az előny. 
A hazai együttes azonban hamar magára talált, és négy 
perc alatt szerzett négy góljával fordított, sőt 3 gólosra 
növelte előnyét. 
A második játékrészben 7-5-nél Vajda hozta közelebb 
ellenfeléhez a Kazincbarcikát, de hiába jött lendületbe a 
vendégegyüttes egyenlíteniük már nem sikerült. A foly-
tatásban felváltva estek a gólok, ám az utolsó találatot a 
házigazdák jegyezték. A Kazincbarcikának az első fordu-
lóban Csengeren tehát nem termett babér, ám voltak a 
jövőre vonatkozóan biztató jelek a mérkőzésen. A bar-
cikai alakulat legközelebb szeptember 11-én, hétfőn este 
6 órától az UFC Gyömrő együttesét fogadja a Don Bosco 
Sportközpontban. 
Csenger Futsal – Kazincbarcikai Ördögök SE 9-6 (7-4) 
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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!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Domestos wc rúd 55 g:
Hass pezsgőtabletta 80 g 
kalcium, magnezium, multi, C vitamin:
Nelle folyékony mosószer 4,5 l:
Fine life pástétom 105 g:
Trolli gumicukor 1 kg:
Aqua softvízlágyító 1 kg:

280 Ft

260 Ft
830 Ft
100 Ft
1500 Ft
490 Ft

5090 Ft/kg

3250 Ft/kg
184 Ft/l
952 Ft/kg
1500 Ft/kg
4900 Ft/kg

Rakodói munkakörbe keresünk munkatársat!

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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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


