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Vándortábor mókával és kacagással
Az idén a tizedik születésnapját ünneplő, hat falut tömö-
rítő Sajómenti Civilek Egyesülete tradicionálisan évek 
óta szervez vándortábort a társközségek gyermekeinek. 
A szórakozáson, kikapcsolódáson kívül a legfőbb célja a 
rendezvénynek, hogy a gyermekek megismerjék szű-
kebb pátriájukat, képet kapjanak a településekről, az ott 
fellelhető nevezetességekről, illetve betekintést nyerje-
nek a népszokásokba, helyi sajátosságokba.

Ez évben június 25. és 29. 
között rendezték meg 
a tábort, 7-12 éves korú 
gyermekek részvételével. 
Az egy nap, egy falu elve 
alapján, a kezdőnapon Sa-
jógalgócra látogatott el a 
nagyjából 25 gyermekből 
és néhány felnőtt kísérőből 
álló csoport. A galgóciak a 
hagyományos kemencék-
kel ismertették meg a tár-
saságot. Jókat főztek-sü-
töttek, később pedig 
agyagfigurákat, tálkákat 
készítettek. A vándortábor 
következő állomása Sajói-
vánka volt, ahol kézműves 
foglalkozással kezdődött 
a nap, majd a szabadidő-
parkban ügyességi játé-
kokkal és sorversenyekkel 
múlatták az időt. A szerda 

Vadnán érte a csapatot. Itt 
visszacsöppentek a kö-
zépkorba. I. Mátyás kirá-
lyunk uralkodásának 560 
éves évfordulója alkalmá-
ból a reneszánsz világában 
találták magukat a tábo-
rozók. A Göőz Pál Műve-
lődési Ház nagytermében 
berendezték Mátyás ud-
varát. A jelmezbe öltözött 
kis látogatók a mesevilá-
gon keresztül tanultak az 
„igazságos” királyról, me-
lyet dramatizált játék for-
májában elő is adtak. A 
jelenbe visszatérve lég-
hoki meccset játszottak. 
Csütörtökön Sajókazát 
járták be a gyerekek. A 
faluséta alkalmával meg-
látogatták a község neve-
zetességeit, többek között 
a 13. századra tehető re-
formátus templomot, a 18. 
századi, a Radvánszkyak 
által építtetett evangéli-
kus templomot, és nem 
utolsó sorban a fő vonala-
iban klasszicista stílusban 
épült, és nemrégen felújí-
tott Radvánszky – kas-
télyt. A látnivalók egyben 
feladatot is jelentettek, hi-
szen a délután folyamán a 

látottakból vetélkedőt tar-
tottak. A gyerekek nagyon 
élvezték a kastélykertben 
rendezett számháborút, 
többször revansot kértek. 
Az eseménydús napot ka-
vics-és mandalafestés-
sel zárták. A vándortúra 
utolsó napján Hétben ba-
rangoltak a résztvevők. A 
település nagy hangsúlyt 
fektet a környezetvéde-
lemre, ennek megfelelően 
alakították a programokat. 
Természetesen a szellemi 
kvízjáték a természet-
védelem fontos kérdése-
it boncolgatta, majd a Hé-
ti-tó partján a vízi világgal 
kapcsolatos megfigyelése-
ket tettek a gyerekek. Az 
élővilág rejtelmeivel való 
ismerkedést izgalmas 
futballmeccs követte. A 
gyermekek minden falu-
ból oklevéllel és éremmel 
tértek haza. A kicsik szál-
lítását mindenhol az ön-
kormányzatok és a helyi 
egyesületek kisbuszaival 
oldották meg.

Nemzeti Kulturális Nap 
Sajószentpéteren

Az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány szervezé-
sében Nemzeti Kulturális Napot tartottak Sajószentpé-
teren a Kulturális Központban, július 1-jén. A rendezvény 
keretében díjat adományoztak azoknak a kiváló sporto-
lóknak, akik a városban élnek, éltek, illetve ott kezdték a 
pályafutásukat. Három, nagyszerű sportember kapott el-
ismerést. Isa-
szegi Róbert 
ökölvívó, a 
Borsodi Bá-
nyász ver-
s e n y z ő j e 
1988-ban a 
Szöuli Olim-
pián 48 kg-
ban bronzér-
met szerzett 
hazánknak, majd egy évvel később az Európa-bajnok-
ságról ezüstéremmel térhetett haza. Szász Kitti neve 

nem ismeretlen a freesty-
le foci kedvelői körében. Az 
ifjú hölgy ugyanis e sport-
ág négyszeres világbajnoka. 
Bistei Judit Fitnesz Európa- 
és világbajnok, az Experi-
dance Tánctársulat táncosa. 
2015 végén nyerte meg a vi-
lágbajnokságot, és ugyaneb-
ben az esztendőben a táncs-
csoport az évad legjobb női 

táncművészének választotta, majd állami kitüntetést 
kapott művészi és tánckari asszisztensi munkájáért. A 
díjátadókat a kitüntetetteket bemutató, méltató filmbe-
játszások előzték meg. Bistei Judit egyéb elfoglaltsága 
miatt videóüzenetben volt jelen, a kitüntetést távol-
létében szülei vették át. A hivatalos etapot a kulturális 
feltöltődés követte. A műsorban zömmel a folklór kapott 
szerepet. Közreműködött a felvidéki Borostyán Néptánc-
együttes, a helyi Sajógyöngye Népdalkör, az ugyancsak 
helyi Tücsökmadár Néptáncegyüttes ifjú párosa. A prog-
ramot társastáncbemutató egészítette ki. A rendezvény 
fő támogatója Török Dezső, a B-A-Z Megyei Közgyűlés 
elnöke volt, a rendezvény védnökségét Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselő vállalta magára, az esemény tá-
mogatója volt Tóth Gábor, a Kazincbarcikai Kórház ügy-
vezető igazgatója.

TÉRSÉG

Képek: A Sajómenti Civilek Egyesülete és a Göőz Pál Művelődési Ház facebook oldala.
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Egy látványos, 127 km-es Kazincbarcika – Kazincbarcika szakasszal zárul az idei Tour 
de Hongrie augusztus 19-én. A nemzetközi mezőny így két napot tölt Borsod-megyé-
ben, a Bükkben, a Bükk lábánál. 

Amint erről korábban a 
Tour de Hongrie szerve-
ző csapata már tájékoz-
tatta a kerékpársport ba-
rátait, idén nyáron nem 
Budapesten lesz a Tour 
de Hongrie utolsó szaka-
szának befutója. A fővá-
ros illetékes bizottságának 
döntését követően azon-
nal megkezdték a munkát, 
hogy pótolni tudják ezt a 
szakaszt. Mivel a szom-
bati nap Miskolcon ér vé-
get, így első körben olyan 
észak-magyarországi vá-
rosokkal vették fel a kap-
csolatot, amelyek vagy 
idén, vagy már 2019-re 
jelentkeztek, mint lehet-
séges Tour de 
Hongrie cél-
város. Mivel 
a verseny fo-
gadása egy 
város szá-
m á r a ko -
m o l y 
e l ő ké -
s z ü l e -
te k ke l 
jár, így fel 
sem merült, 
hogy 40-50 
nappal a Tour de 
Hongrie előtt, nullá-
ról kezdjenek hozzá az 
egyeztetésekhez.
„A 6. Kolorfesztivál záró-
rendezvényeihez csat-

lakozva egy kiemelkedő 
esemény érkezik Kazinc-
barcikára, a kerékpáros 
versenyek királynője, a 
Tour de Hongrie. Amikor 
megkerestek a verseny 
szervezői, hogy a fővárosi 
zárófutam nem tud meg-
valósulni, és előző nap a 
közelünkben van a célvá-
ros, tehát ugyan 2019-re 
pályáztunk, de már idén 
lehetőségünk nyílik teret 
adni a megmérettetésnek, 
óriási örömmel fogadtam. 
Mind a város, mind a tér-
ség imázsának szempont-

jából rettentő fontos, 
hogy egy ilyen 

n eve s ,  e l -

képesztő médiaháttérrel 
rendelkező, színvonalas 
verseny nálunk kaphat he-
lyet.” - nyilatkozta Szitka 
Péter polgármester. 

„Kazincbarcika 2019-re 
már leadta a célvárosi pá-
lyázatát, így felvettük a 
kapcsolatot a város ve-
zetésével, és egy napon 
belül kaptunk egy hatá-
rozott szóbeli megerősí-
tést. A következő napok 
a város és környezetének 
feltérképezésével teltek, 
keresve olyan 

utakat, 
amelyeken 

a verseny megva-
lósítható. Sokak számá-
ra talán meglepetés lesz, 
de többnyire kiváló út-
minőséggel találkoztunk, 
és szebbnél szebb épített 
vagy természeti érté-
kek mellett halad el a sza-
kasz útvonala. A Nemzeti 
Sportváros rangot is el-
nyerő Kazincbarcika ha-
talmas belső parkjai, terei, 
és a színes város belső út-

jai kiváló hátteret bizto-
sítanak a Tour de Hongrie 
5. szakaszának rajtjához 
és befutójához. Emellett a 
Magyar Körverseny jól il-

leszthető a Kolorfesztivál 
programjaiba is. A válasz-
tásnál fontos szempont 
a verseny biztonsága is. 
2017-ben a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Ren-
dőrkapitányság és a Mis-
kolci Rendőrkapitányság 
munkatársai kiváló mun-
kát végeztek, és meg-
nyugtató profizmussal 
biztosították az ebből a 
szempontból legtöbb koc-
kázatot rejtő bükki hegyi 
és miskolci útszakaszo-

kat. A Borsod-megyei 
rendőröktől idén a ka-
zincbarcikai szakaszon is 
ugyanezt a profizmust 
vá r ha tj u k .” - m o n d -
ta Eisenkrammer Károly 

főszervező.
A  M a g y a r 
Televízió M4 

c s a t o r n á j á -
nak műsorrendjéhez 

igazodva, augusztus 
19-én vasárnap délután 

12:40-kor lesz a rajt, és a 
Kazincbarcika - Edelény – 
Szendrő – Jósvafő – Agg-
telek útvonalon hajtanak 
a sportolók a szlovák ha-
tár irányába. Az M4 tele-
vízió adásába 14:00 órától, 
a jósvafői emelkedő előtt 
kapcsolódhatnak be a né-
zők, és innen már élőben 
lehet szurkolni a magya-
roknak. Aggtelektől Fel-
sőnyárádon át dél felé ve-
zet a szakasz útvonala. A 
cél előtti utolsó látványos, 
komoly emelkedő Sajó-
kaza előtt lesz, innen már 
csak 15 km Kazincbarci-
ka, ahol öt darab, 6 km-es 
városi kör vár még a me-
zőnyre. A cél a Városháza 
mögötti területen lesz.

KAZINCBARCIKÁN ZÁRUL 
AZ IDEI TOUR DE HONGRIE

SPORTVÁ ROS
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Tini korában egy televíziós hasonmásversenyen is-
merte meg az ország, majd jöttek a sikerek sorban: 
szépségversenyek, televíziózás, modellkedés, s végül 
jogi pálya. Nemcsak gyönyörű, hanem okos nő is Zi-
mány Linda, aki azért utazott Kazincbarcikára, hogy a 
KolorTv Kolorlive nyári adásait műsorvezetőként leve-
zesse. De természetesen nemcsak ő kérdezett, hanem 
mi is: interjú Zimány Lindával.

Most járt Kazincbarcikán 
először, hogy tetszett a 
város? 
A sajnos nem sokat lát-
tam belőle, azonban a 
Kolorlive műsorvezető-
jeként sokat megtudtam 
róla. Nagyon tetszik Ka-
zincbarcika, úgyhogy re-
mélem, hogy a jövőben 
ismét erre járhatok majd.

A 2000-es években, gya-
korlatilag még tiniként is-
merte meg az ország. 
Dolgozott műsorveze-
tőként, a mai napig pe-
dig aktívan modellkedik. 
Mi volt az, ami elindította 
ezen az úton?
Nagyon erős indítása volt 
a pályámnak az akko-
ri zene tv-n futó hason-
másversenyre jelentke-
zésem: 14 éves voltam, 
itt lettem igazán ismert, 
innen indult az életem. A 
műsort követően sorban 
jöttek a szépségverse-
nyek, a szépségverseny-
ből a műsorvezetések, 
illetve a médiaszereplé-
sek. Ez nagyon rég volt, 
és azóta nagyon sok do-
log történt velem, de so-
sem felejtem el ezeket az 
éveket, hiszen gyakorla-
tilag ennek köszönhetem 
az ismertségemet és azt, 
hogy kezdetét vette a 
karrierem.

Melyik irányba orientáló-
dott inkább, mivel telnek 
a mindennapjai? 
Most legfőképpen az 
ügyvédkedés felé orien-
tálódom. Nyilvánvalóan 
ez egy civil munka, úgy-
hogy erről maximum ál-

talánosságban szoktam 
beszélni interjúkban, mert 
ez nem annyira látvá-
nyos része az életemnek. 
Emellett van mindenfé-
le médiával kapcsolatos 
programom és teendőm. 
Gyakorlatilag erről szól 
az én életem. Hétköznap 
nagyrészt az irodában 
vagyok vagy a bíróságon. 
Ez már harmadik évem 
ügyvédjelöltként, jövőre 
szakvizsgázom, ami szin-
tén egy nagyon izgalmas 
időszak lesz. Amit pedig 
mindenki láthat a Face-
bookon/Instagrammon 
azok inkább a televíziós 
szereplések, a modellke-
déssel kapcsolatos mun-
kák, amikből viszont már 
olyan dolgokat vállalok el 
nagyrészt, amik a korom-
nak, valamint a személyi-
ségemnek is megfelelnek, 
adott esetben hozzá-
tesznek az imidzsem-
hez és az életemhez. Ne-
héz lenne egyik napról a 
másikra váltani és telje-
sen elvágni mindent, amit 
eddig csináltam. Kos va-
gyok, így szeretek több-
rétű lenni, sok mindent 
csinálni egyszerre, de 
mindenből a maximumot 
kihozni. 

Nyilvános szereplések a 
jogi pályájával kapcsolat-
ban mennyire jöhetnek 
szóba?
Abszolút szóba jöhetnek: 
alapvetően az ügyvé-
dek is elég sokat szoktak 
szerepelni televíziós in-
terjúkban. A jövőben egy 
kicsit én is szeretném 
ebbe az irányba áttolni 

az életemet. Elmondhat-
juk, hogy már nem annyi-
ra vaskalapos ez szakma, 
mint mondjuk 20évvel 
ezelőtt, hogy ez ne férjen 
bele. A médiához pedig 
ezen a téren is kapcso-
lódom, hiszen nagyrészt 
médiajoggal, illetve sze-
mélyiségi joggal rendel-
kező perekkel foglalko-
zom. 

Mi az, ami inspirálja?
Általában minden inspirál, 
de legfőképpen a körülöt-
tem lévő olyan nők, akik 
sikeresek abban, hogy 
családanyák, sikeres üz-

letet vezetnek, és spor-
tolnak. Olyan erős nők, 
akik ki tudnak állni magu-
kért. Én is ilyen szeretnék 
lenni család mellett. Ezek-
ből a történetekből/éle-
tekből mind merítek, ezért 
van az, hogy néha kipró-
bálok új dolgokat, mint 
például a fitneszverseny-
zés. Elég komoly súlyzós 
edzésekkel tartom karban 
magam, heti 5-6 alkalom-
mal. A sport és az egész-
ség nagyon fontos része 
az életemnek. 

Ha már szóba került a 
magánélet: milyen szere-

pet tölt be az életében a 
gyerek, illetve családter-
vezés? 
Hát igazából ez majd ak-
kor jön szóba, ha meg-
van a megfelelő ember 
mellettem párkapcsolati 
téren. Gyermekkorom-
ban mindig azt mond-
tam, hogy majd 35 éves 
koromra szeretném az 
e l s ő  g y e r m e k e m e t . 
Most 32 éves vagyok, 
és jövőre szakvizsgá-
zom, úgyhogy, ha ad-
digra komoly kapcsolat 
alakul az életemben, ak-
kor ez így pont össze is 
tudna jönni. 

PORTÉ

Modellből ÜGYVÉD 
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EGÉSZSÉGTERV

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK – 
MINDENT AZ EGÉSZSÉGRŐL / II. 
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018-ban két 
szakembert – dr. Erdei Sándor felnőtt háziorvos, 
kollegiális vezető és Tóth Eszter referens – bízott 
meg azzal, hogy elkészítsék városunk első egész-
ségtervét. A dokumentum átfogó képet ad Kazinc-
barcika egészségügyi helyzetéről, így kiderül benne 
többek között az, hogy mely betegségek a leggya-
koribbak városunkban. 

Cikksorozatunk máso-
dik részében segítséget 
adunk abban, hova tu-
dunk fordulni, ha baj van. 
Dr. Halász József házior-
vost kérdeztük. 

– Általánosságban milyen 
tüneteket vegyünk ko-
molyan, mikor gyanakod-
junk arra, hogy komoly 
baj lehet és meddig vár-
junk?
– Nehéz ezt a laikusnak 
megérteni, de ha vala-
kin látszik, hogy nagyon 
rosszul van, szédeleg, sá-
padt, hirtelen nagyon so-
kat fogyott, vagy nagyon 
megváltozott a hangu-
lata, akkor figyelmez-
tessük, segítsünk neki, 
hiszen ezekben az ese-
tekben mindenképpen 
érdemes orvoshoz for-
dulni! Olyan tüneteknél, 
amelyek gyorsan eltűn-
nek – gondolok itt példá-
ul arra, ha egy fejfájás el-
múlik 1-2 óra alatt –, nem 
kell orvoshoz fordulni, de 
ha hetek alatt egyre fo-
kozottabb erővel zavar-
ja az illetőt, és nem múlik 
el, mindenképpen ki kell 
vizsgáltatni. Az aranysza-
bály az, hogy ha erősöd-
nek, tűrhetetlenné válnak 
a tünetek, mindenkép-
pen érdemes szakember-
hez fordulni. Egy kis ér-
dekesség: a tapasztalat 
szerint a hölgyek hama-
rabb mennek orvoshoz, 
a férfiak pedig később, 
sőt lehet, hogy későn is, 
mert ők jobban tűrik a 

panaszokat és alkalmaz-
kodnak is hozzá. Sajnos 
ők sokszor lekésik azt az 
időt, amikor a probléma 
még nagyon kényelme-
sen kezelhető lett volna. 

– A kazincbarcikai kór-
házban milyen szak-
rendeléseket vehetnek 
igénybe a betegek?
– A sebészeti szakrendelő 
a betegeket 15 óráig lát-
ja el, ezt követően bezár, 
így, ha sebészeti problé-
mával jelentkezik vala-
ki, ettől kezdve Miskolcra 
kell mennie. Traumatoló-
giai eseteket gyakorlati-
lag Kazincbarcika nem lát 
el, ezzel szintén Miskolcra 
kell menni, vagy a beteget 
mentővel kell utaztatni. 
Belgyógyászati szakren-
delő és belgyógyásza-
ti ambulancia működik, 
valamint délután három 
óráig gégészeti, ideggyó-

gyászati és szemészeti 
szakrendelést is igénybe 
lehet venni. Utóbbinál kis-
műtéteket ugyan végez-
nek, de nagyobb műté-
teket úgy gondolom nem 
vállalnak. Nőgyógyászati 
szakellátás is van a kór-
házban: a nagy hasi mű-
téteket talán nem végzik 
el, de azonkívül mindent 
el tudnak látni. Mindenki 
hajlamos rögtön kardio-
lógiára menni, akinek ki-
csit szúr a szíve. Ezzel egy 
gond van: nagyon nehéz 
elérni a szakembereket, 
hiszen jelenleg – legjobb 
tudásom szerint – 2-3 
kardiológus van a város-
ban. A szakrendelőbe csak 
úgy tud a beteg bejutni, 
hogy egy előzetes szűré-
sen vesz részt, illetve, ha 
kap egy belgyógyásza-
ti véleményt. A kivizsgált 
kardiológiai beteg a szak-
rendelőbe háziorvosi beu-
talóval mehet. Működnek 
kardiológiai magánrende-
lések is, úgyhogy, ha va-
laki nem akar 1-2 hónap 
várakozási időt, és tud rá 
pénz szánni, ezt a lehe-
tőséget is választhatja. A 
következő a bőrgyógyá-
szat, amivel nagyon sok 

baj van: az egész megyé-
ben alig van 1-2 elérhető 
bőrgyógyász. Kazincbar-
cikára ugyan járnak ki fél-
állásban/negyedállásban 
szakemberek, azonban 

mégis tömött sorokban 
várnak a betegek, úgy-
hogy a bejutás igen nehéz. 
Ennek a levét mi házior-
vosok isszuk meg, mert 
a bőrgyógyászati esetek 
mind hozzánk érkeznek, 
így nekünk kell dönteni/
segíteni. Gyakorta fordul-
nak a betegek angiológus-
hoz érproblémáikkal. Saj-
nos sokszor előfordul az, 
hogy a páciensek nem az-
zal kezdik a probléma fel-
tárását – például egy láb-
fájásnál –, hogy lúdtalpra 
vagy gerincproblémára 
gyanakodnak, hanem az-
zal, hogy mekkora érszű-
kületük lehet. Ilyen ellátás 
viszont nincs Kazincbar-
cikán, az illetőnek be kell 
utaltatnia magát a meg-
felelő vizsgálatra, majd ezt 
követően kerülhet be az 
angiológiai szakellátásba. 
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kábeltévé
internet
telefon

A döntés rajtad múlik mit nézel, mekkora sebességgel 
netezel és hová telefonálsz. Nálunk mindent megtalálsz 

amire szükséged van. Egyszerűen, olcsón, helyben...
Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON

csomagodat
SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT

sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

128 DIGITÁLIS TV (36 HD) csatorna kódolatlanul.
További 60 TV (10 HD) műsor kódoltan.

Prémium műsorok reklám nélkül: HBO GO, 
FilmBox live, DIGI FILM, 6 felnőtt csatorna.

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 
Díjmentes számhordozás, 

PARISAT hálózaton belül ingyenes.
MEGRENDELÉS: 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448, E-mail: parisat@parisat.hu

Üzletkötő száma: 20/537-2550

0 Ft Bekötési díj. 
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai bekötés előzetes technikai felmérés után. 
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

Változik az ügyfélszolgálati iroda 
helye és nyitvatartási rendje

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kazincbarcikai
ügyfélszolgálatunk 2018. július 2-tól

Kazincbarcikán új helyen, a Fő tér 39. szám alatt 
(volt ÉMÁSZ ügyfélszolgálat) várja ügyfeleinket.

A költözéssel egy időben a nyitvatartás is 
változik az alábbiak szerint:

hétfő: 8:00 – 16:00
kedd: 8:00 – 16:00
szerda: 8:00 – 20:00
csütörtök: 8:00 – 16:00
péntek: 8:00 – 16:00

TELEFONSZÁM: +36 21 3500 111
E-MAIL-CÍM: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu 
LEVELEZÉSI CÍM: 3510 Miskolc, Pf. 583

További ügyfélszolgálati helyeink 
nyitvatartásáról bővebben honla-
punkon a www.bmhnonprofit.hu 
weboldalon tájékozódhatnak.

IX. EUNICE KENNEDY SHRIVER 
EMLÉKNAP A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN

2018. JÚLIUS 20. 15:00 KAZINCBARCIKA, VÖLGYPARK

TÓTH VERA, DENIZ, DESPERADO, KIRÁLY LINDA ÉS KIRÁLY VIKTOR
Kállai Ildikó, Havasi Gábor, városi művészek előadásai, sportolók, fogyatékossággal élő csoportok, speciális olimpikonok bemutatói

Műsorvezető: Szabó Béla

A RENDEZVÉNY INGYENES. A RENDEZVÉNY ROSSZ IDŐ ESETÉN A DON BOSCO SPORTKÖZPONTBAN LESZ MEGTARTVA. A RENDEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK.

www.facebook.com/specialolympicshungary

KAZINCBARCIKA

Érdekességek, hírek, 
információk, sok-sok zene!

Könnyed, nyári 
beszélgetős műsor. Kapcsoljana

k ránk!

AZ ADÁS VENDÉGEI:
• Sápi László és Albrecht Dániel
Téma: tuningautók világa
 
• Ursutzné Blága Krisztina 

– egységvezető, Gyermekek 
Háza Kézművesház

• Bencze Boglárka 
– népművelő, Gyermekek 
Háza Kézművesház

Téma: Kolor Kölyöksziget, 
kiállítások a 6. Kolorfesztivál 
alatt
 
• Ár István és Sándor Anita 

– a Smink zenekar tagjai
Téma: a Smink zenekar 
is fellép a 6. Kolorfesztiválon

 Zimány Lindával
Július 10., kedd 10 óra (ismétlés 18 óra)
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KAZINCBARCIKA SPORTTÖRTÉNELMÉBŐL

KAZINCBARCIKA RÖVID SAKKTÖRTÉNETE 

Kazincbarcikán a sakkjáték 
1967-ben kapott szakosz-
tályi rangot. A 14 főből álló 
megyei I. csapatot Udvar-
di Ignácz és Fórizs Károly 
irányították. Sajnos a mi-
nőségi sporttal járó köte-

lezettségeket a munkahelyi 
elfoglaltságaik miatt a spor-
tolók nem tudták vállalni, 
ezért 1970-ben megszűnt 
a sakkszakosztály, viszont 
tömegsportként az akko-
ri BVK égisze alatt tovább 

működött Perge Sándor és 
Tanner László irányításával. 
A városi és a megyei verse-
nyeken kiváló eredménye-
ket értek el.
Az 1980-as évek gazdasá-
gi válsága kihatott a sakk 
támogatására is, így az 
1981-ben megyei bajnok-
ságot nyert sajószentpéteri 
SÜMSE megszűnt, a csa-
pat pedig átkerült Kazinc-
barcikára, ahol a Gyár- és 
Gépszerelő Vállalat (GYGV) 
támogatása mellett folya-
matosan a másodosztály-
ban szerepelt. Ekkor már 
második és harmadik csa-
patot is indított a klub. 
1989-ben újabb átalakulás 
történt, Kazincbarcika Vá-
rosi Sakk Klub néven sze-
repeltek tovább. A klub el-
nöke Szemerei Gyula lett, 
őt váltotta 1990-ben Tóth 
János, aki 2015-ig látta el 
az elnöki és edzői feladato-
kat. Csapata minden évben 
bajnok volt, és eljutottak a 
legmagasabb osztályig. 

Tóth János a kazincbarci-
kai sakkéletbe egyébként 
1963-ban kapcsolódott be. 
Versenyzőként első klubja 
a Miskolci Spartacus volt, 
majd Sajószentpéteren, a 
munkahelyén került aktí-
van a megyei sakkéletbe. 
A SÜMSE csapatában kez-
dett játszani játékosként és 
csapatvezetőként. Egyéni-
ben első osztályú minősí-
tést ért el. 
Jani bácsi 80 évesen még 
mindig támogatója, segítője 
a helyi és körzeti Sakk Diák-
olimpiának. Öt alkalommal 
nyerték el a „Megye Leg-
jobb Nevelő Egyesülete” 
címet. A megyében egye-
dülállóan Tóth János rendel-
kezik a Szabó László-díjjal, 
emellett elnyerte a Magyar 
Sakkszövetség „Magyar 
sakkozásért” kitüntető cí-
met is.
A versenyeztetésben az 
igazi áttörés a 2000-es 
évek elejére tehető, amikor 
nagyon sok fiatal már helyet 

követelt a csapatokban A 
klub akkor már négy csapa-
tot versenyeztetett, Megye 
II, Megye I, NB II és NBI/B 
osztályokban. A csúcsév a 
2006/2007. évad volt, mert 
ekkor mind a négy csapat 
bajnok lett a különböző 
csapatbajnokságokban. Az 
első csapat felkerült a leg-
magasabb osztályba, ahol 
a 2007/2008-as évadban 
ötödik helyen végzett.
2015-ben a klub vezetésé-
ben ismét változás történt. 
Tóth János lemondását kö-
vetően Molnár Zoltán vette 
át az elnöki pozíciót, veze-
tőségi tagok Szabó László, 
Fazekas István, Tanczula Já-
nos és Markó Árpád voltak. 
Jelenleg Tóth Csaba – Tóth 
Jani bácsi fia ‒ irányítja a 
klubot. Két csapatot verse-
nyeztetnek, egyet az NB II-
ben és egyet a megyei első 
osztályban.

Kálmán Vilmosné, a Barci-
kai Históriás szerzője

SEMMELWEIS-NAP

Az egészségügyi dolgozók ünnepe
Semmelweis-nap alkalmából az egészségügyi dolgozó-
kat ünnepelték június 30-án a Kazincbarcikai Sportköz-
pontban.  Semmelweis Ignác orvos születésnapja, ha-
gyományosan az egészségügyben dolgozók ünnepe. Ő 
volt a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja, a 
gyermekágyi láz kóroktanának megalapozója, „az anyák 
megmentője”, aki 153 éve halt meg.

Az ünnepségen Demeter 
Zoltán országgyűlési kép-
viselő, Szitka Péter pol-
gármester és Tóth Gábor, a 
Kazincbarcikai Kórház Non-
profit Kft. ügyvezető igaz-
gatója köszöntötte a ven-
dégeket és fejezte ki háláját 
a mindennapos, áldozatos 
munkáért.
Az ünnepi köszöntők után 
elismerések átadása követ-
kezett. Kazincbarcika Város 
Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete minden év-
ben odaítéli a Kazincbarcika 
Város Egészségügyéért dí-
jat. Ebben az évben a kima-
gasló orvosi tevékenységé-

ért Dr. Jakab János főorvos 
részesült a legrangosabb 
városi elismerésben. A díjat 
Szitka Péter polgármester, 
Klimon István alpolgármes-
ter és Tóth Gábor igazgató 
adták át.

Az ünnepégen Dr. Ja-
kab Janka gyermekgyó-
gyász neonatológust ad-
junktussá nevezték ki, Dr. 
Egri Magdolna főorvosnő 
és  Kaszás István műsza-

ki csoportvezető igazga-
tói dicséretben részesül-
tek, Nagy Lászlóné ápolót 
nyugdíjba vonulása alkal-
mából köszöntötték.
Igazgatói elismerésben ré-
szesültek továbbá a taka-
rítói szolgálat munkatársai 
a 2018 első félévében zajló 
felújítások alatt végzett ki-
magasló munkájukért.
A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara he-
lyi szervezetének elismerő 
oklevelét Simkó Istvánné 
kardiológiai szakasszisztens 
vehette át Regeczné Csányi 
Nikoletta helyi elnöktől.

A program kötetlen része 
közös főzéssel, ügyessé-
gi és sportjátékokkal, kon-
certtel és jó hangulatú be-
szélgetésekkel zárult.
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ZENEI TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY

Sikeres évet zártak az Irinyis zenészek
Az Irinyi János Református Oktatási Központ 2017 tava-
szán nyújtott be pályázatot a Nemzeti Tehetség Program 
azon kiírására, melynek célja a Zenei Tehetséggondozó 
Műhely technikai feltételeinek javítása volt. 

A Zenei Tehetséggondo-
zó Műhely (továbbiakban 
ZTM) ezen pályázat se-
gítségével tett szert egy 
professzionális vezeték 
nélküli rendszerre, az ed-
digiekhez képest jobb mi-
nőségű hangszerekre, erő-
sítőkre, valamint egyéb 
kiegészítőkre.  Az eszkö-
zök – melyeket 2017 őszén 
szerezték be – lényegesen 
javították a ZTM élő pro-
dukcióinak minőségét, 
melynek mi sem jobb bi-
zonyítéka, minthogy az el-
múlt tanévben több  mint 
húsz iskolai és külsős 
helyszínen léptek fel a di-
ákok és tanáraik. Számta-
lan alkalommal szerepel-

tek a KOLOR TV, az M5, az 
M2 Petőfi TV adásaiban, de 
feltűntek a Kolorhét, vala-
mint az Észak-Magyaror-
szág hasábjain is.

A lemezbemutatóval egy-
bekötött sajtótájékoztató 
(június 29) nemcsak mé-
diabeli sikerekről szólt, 
hanem az új album be-
mutatásáról is. A lemez a 
ZTM elmúlt időszakának 
legkedvesebb, legjob-
ban sikerült – akusztikus 
hangszerelésű – dala-
it vonultatja fel. Ezek kö-
zött megtalálhatóak iga-
zi klasszikusok is, mint 
például a Scorpions: Hur-
ricane, vagy az Eurhyt-

mics: Sweet dreams című 
dala, de feldolgoztak mai 
magyar előadókat is, így 
került a korongra például 
a Quimby: Autó egy szer-
pentinen című szerzemé-
nye is. 

– A lemez elkészültével 
lezárult egy szép és ter-
mékeny időszak a zenei 
műhely életében. A nyá-
ron számos fellépés vár 
ránk, ahol még az Akusz-
tik lemez dalait adjuk elő, 

de következő évben ismét 
új irányt veszünk, szeret-
nénk egy saját dalokból 
álló repertoárt alkotni és 
színpadra állítani – mond-
ta el Lukács Balázs, a ZTM 
egyik vezetője. 

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÓRAKOZÁS AZ ISKOLÁBAN
Az EFOP 3.3.5. -17-2017-00032 számú pályázat kereté-
ben szervezett tábort a Pollack Mihály Általános Iskola. A 
program célja, hogy fejlessze a diákok közösségben történő 
tevékenységeit, új játékokat tanítson, valamint a program 
ideje alatt a résztvevő gyerekek találkozzanak művészekkel, 
sportolókkal, színházzal, valamint táncházi programokkal. 

A tábor az iskola befejez-
te utáni második héten 
valósult meg, melynek záró 
programjaként egy egész 
napos rendezvénnyel 
várták a gyerekeket a 
szervezők. A Kazinczy 
Ferenc Tornacsarnokban 

kazincbarcikai, illetve 
környékbeli  tanulók 
gyűltek össze azért, hogy 
többek között Katus Attila, 
Szentgyörgyi Rómeó, 
vagy éppen Kiss Kata és 
zenekara műsorát megte-
kintsék. 
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A PARLAGFŰ  

KÁROS VAGY 
HASZNOS? 
Mai rovatunkban egy olyan növényre esett a választás, 
amely a nyárral együtt érkezik, társadalommegosztó ha-
tása kétségtelen. Ez a növény a parlagfű. Valójában meny-
nyit tudunk róla? Latin neve ambrosia artemisifolia, ami 
magyarul annyit jelent: istenek eledele.

A faj Európában egyáltalán 
nem őshonos, eredeti élő-
helye Észak-Amerika déli 
része. Akkor hogyan kerül 
Európába és hazánkba? A 
növény 1878-ban tűnt fel 
először Svájcban és az I. vi-
lágháborúra tehető euró-
pai elterjedése. Magyaror-
szág területén az 1920-as 
években,  Somogy megyé-
ben tűnt fel először. Ahogy 
bővült az áruszállítás az or-
szágban, vele együtt terjedt 
a parlagfű is, és a növény 
nagyon rövid idő alatt alkal-
mazkodott az európai ég-
hajlathoz. 
A parlagfű korunk egyik 
legagresszívebb gyomnö-
vényének van nyilvánítva. 

A természet törvénye a 
körforgás, így a parlagfű-
nek is jelentős szerepe van 
a természetben. A kiszá-
radt talajt benedvesíti és 
fontos tápanyagokkal látja 
el környezetét. Faladata te-
hát, hogy más élőlényeken 
segítsen. „Jelzőnövény” is 
egyben, hiszen mindig ott 
nő, ahol a talaj nem túl jó 
minőségű, így akik kertész-
kedéssel foglalkoznak azok 
számára mindenképp jelzés 
értékű a megjelenése. 
Fontos tudni, hogy maga a 
növény nem, de a pollen-
je allergizál! Virágzás előtt, 
zsenge állapotában az al-
lergiásoknak sem kell tar-
tani tőle. 

Ez a szapora növény au-
gusztusban virágzik és 
nagy területeken foglalja a 
helyet. Ebben a hónapban 
kerülnek a pollenszemcsék 
a levegőbe, tehát addig kell 
elkezdeni írtani, amíg a vi-
rágjai nem nyílnak és a pol-
len, - amire közel kétmillióan 
allergiásak- nem nyílnak.  A 
növényt már májusban el-
kezdhetjük kikapálni, ki-
gyomlálni. A növényt fo-
lyamatosan lehet kaszálni 
is, igaz a gyökere a földben 

marad, de a folyamatos ír-
tásnak köszönhetően pol-
lenképződése csökken és a 
növény gyengüli fog. 
A parlagfű irtása hazánkban 
egyébként is kötelező, aki az 
általa művelt területen en-
nek nem tesz eleget, sza-
bálysértést követ el. 
Kevesen vannak azok, akik 
rendszeresen fogyasztják. 
Akikre nincs allergén hatás-
sal, azok egybehangzóan 
állítják, hogy a szervezetre 
jótékony a zsenge parlagfű.

Aki fogyasztani szeretné az 
összeaprítva, nyersen, kö-
retként, salátában vagy im-
munerősítő teaként ihatja. 

Parlagfűtea recept:
Zöld leveleiből egy teáska-
nálnyit forrázzunk le, majd 
édesítsük egy kevés mézzel. 
Számítsunk kesernyés ízére. 
A népi gyógyászatot ked-
velők immunerősítésre, láz-
csillapításra, gyulladásokra, 
székrekedésre és gyomor-
görcsre is alkalmazzák. 

REJTVÉNY

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a 6. Kolor-
fesztiválhoz kapcsolódik. Ha kész a 
megfejtéssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal belépőt nyer-
het augusztus 11-ére a Lights Off Color 
Festival bulira.

Beküldési határidő: július 13.

CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika,  
Jószerencsét út 1/A.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos 
részleteket a Kolorhét 
szerkesztőségével a  
06-20/479-4351-es telefonszámon 
lehet megbeszélni.

Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Poczok Viktor

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-Amerika
https://hu.wikipedia.org/wiki/1878
https://hu.wikipedia.org/wiki/1920-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1920-as_%C3%A9vek
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SPORTTÁBOR

Egy hét a sportolás jegyében
Izgalmas hét áll azon gyermekek mögött, akik a június 
25-e és 29-e között megtartott Kolor napközis sporttá-
borban kezdték meg vakációjukat, hiszen a kazincbarcikai 
sportpalettán megtalálható majd összes sportegyesület 
edzésén részt vehettek.

Harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Barcika Art 
Kft. a Kolor napközis sport-
tábort, mely iránt minden 
évben nagy érdeklődés 
mutatkozik: idén 28 barci-
kai, valamint miskolci 7 és 
14 év közötti gyermek je-
lentkezett, akik öt napon 
keresztül sportoltak a vá-
ros valamelyik létesítmé-
nyében. Az edzések között 
mindenki megtalálhatta a 
számára legérdekesebbet: 
volt többek között birkózás, 

röplabda, kézilabda, foci, ko-
sárlabda, tenisz, atlétika és 
falmászás is, melyeket mind 
szakedzők irányítottak. 
Azonban, ha valaki ezek el-
lenére is unatkozni vágyott, 
az számháborúzhatott, tár-
sasjátékozhatott, túrázha-
tott, vagy az Avalon park 
játszóterén játszhatott.

- Már az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján is lát-
hatjuk, hogy jól érzik magu-
kat a gyerekek a táborban, 

hiszen legalább 10-12 gyer-
mek visszatérő.  Már most 
sokan mondják nekünk azt, 
hogy jövőre is itt szeretné-
nek lenni velünk. Úgy gon-
dolom, hogy ez egy nagyon 
pozitív visszajelzés, hiszen 
a gyermekek a legőszin-
tébbek, ők biztosan meg-
mondják, ha valami nem 
tetszik nekik – mondta el 
Róth Zoltán, a Barcika Art 
Kft. sportszervezője, majd 
hozzátette: már az első al-
kalommal nagyon lelkesek 
voltak a szervezésben, s ez 
azóta is töretlen, így való-
színűnek tartja, hogy Ka-
zincbarcikán hosszú éve-
kig szerveznek majd ilyen 
sporttábort. 
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KBSC

A KBSC megkezdte 
felkészülését az NB II 

2018/2019-es idényére 
A kazincbarcikai együttes tréningekkel és tesztmérkő-
zéssel kezdte meg a felkészülést az előttük álló szezon-
ra. A barcikaiak az első félidőben remekül játszottak a 
DVTK ellen.

Az elmúlt héten nagy volt 
a játékosmozgás a KB-
SC-nél. A kék-sárgák-
tól távozott Palmes Raul, 
Boros Gábor, Murai Márk 
és Orovecz Ádám, akik 
korábbi klubjukhoz tér-
tek vissza. Lőrincz Pat-
rik az NB III-ba frissen 
felkerült Eger SE, Engel 
Alex pedig a szintén har-
madik vonalban szereplő 
Jászberény játékosa lett. 
Sigér Ákos az NB II-ben 
szereplő Ceglédi VSE-
nél, még Hegedűs Dávid 
a másodosztályba most 
feljutott Kaposvári Rákó-
czinál folytatja szereplé-
sét. Más klubban szere-
pel a következő idénytől 
Kristófi Sándor is, de ar-
ról még nem tudni melyik 
csapat igazolja le. 

Az érkezők között találjuk 
Olasz Dénest, - aki ko-
rábban már futballozott 
Kazincbarcikán – ő Tóth 
Lászlóval együtt az NB II-
től idén búcsúzó Szolnoki 
MÁV FC-től érkezik. Lu-
kács Raymond neve szin-
tén ismerősen csenghet 
a barcikai szurkolóknak, 
hiszen korábban szere-
pelt már a csapatnál, ő 
Sergiu Olteannal együtt 
az NB I-be idén feljutott 
Kisvárda mezét váltotta 
kék-sárgára. Krausz Raul  
a román második vonal-

ban szereplő ASU Poli Te-
mesvár csapatától érkezik. 
Toma György személyében, 
aki az előző szezonban az 
NB III-as Cigándban szere-
pelt – egy világbajnok lab-
darúgó is a KBSC-nél foly-
tatja. Ugyanis a Nemzetközi 
Labdarúgó Szövetség által 

el nem ismert labdarúgó 
szövetségek világverse-
nyén Kárpátalja színeiben 
lett aranyérmes. Visszatért 
újból a csapathoz a tavaly 
megsérült Takács Péter is, 
aki pályára lépett a DVTK 
elleni felkészülési találko-
zón. A mérkőzésen 4-2-re 
kikapott ugyan a KBSC úgy, 
hogy az első félidőben még 
2-0-ra vezetett. A kék-sár-
ga gólokat Lukács és Gábor 
szerezték. Koleszár György 
együttese lapzártakor Put-
nokon az Ózd ellen játszik 
edzőmérkőzést. 

VRCK

SORSOLTAK A FÉRFI RÖPLABDA 
BAJNOKOK LIGÁJÁBAN

Erős ellenfelet, a görög PAOK Szalonikit kapta ellenfélül a 
Vegyész RC Kazincbarcika. A kék-sárgák a sportág elitjét 
felvonultató Bajnokok Ligájának selejtezőjének első fordu-
lójában pályaválasztóként kezdik meg BL-szereplésüket.

A VRCK nem volt túlzottan 
szerencsés a férfi röplabda 
Bajnokok Ligája selejtező 1. 
fordulójának sorsolásakor. 
A kék-sárgák ugyanis a gö-
rög bajnokságban és a 
nemzetközi ku-
paporondon 
is erős 
P A O K 
S z a l o -
n i k i ve l 
t a l á l -
koznak. A 
mérkőzése-
ket október 9-én 
vagy 10-én, valamint ok-
tóber 16-án vagy 17-én 
rendezik meg. A hivatalos 
dátumokkal és helyszínek-
kel kapcsolatban később 
várható döntés az Európai 
Röplabda Szövetség (CEV) 
részéről. A párharc nyerte-
se a 2. körben a finn Sasta-
mala és a török Isztambul 
párharcának győztesével 
találkozik.

A sorsolás tudatában dr. 
Kárpáti Zoltán a Vegyész 
ügyvezetője a következő-
képpen nyilatkozott a vrck.
hu internetes portálnak:
– A legrangosabb európai 
kupasorozatban csak erős 
ellenfelek vannak, a PAOK 

pedig az erősek között is a 
legerősebbek közé tartozik. 
Nagy múltja van a röplab-
dának Görögországban és 

Szalonikiben is, nem vélet-
lenül járnak ki több ezren a 
csapat hazai mérkőzései-
re. Tisztában vagyunk vele, 
milyen minőséget képvisel 
ellenfelünk, de nekünk is jó 
csapatunk van, nem feltar-
tott kezekkel fogunk neki-
vágni a párharcnak.

Sergiu Stancu, a három-
szoros görög bajnok és két-
szeres Görög Kupagyőztes 
együttes vezetőedzője a 
sorsolás után a következő-
képpen fogalmazott szintén 
a barcikai egyesület honlap-
jának: 
– Egy olyan csapat ellen 
fogunk játszani a Bajno-

kok Ligája selejtezőjében, 
amely újonc a sorozatban, 
így biztos vagyok benne, 
hogy nagy lelkesedéssel fog 
küzdeni. Magáról a mérkő-
zésről egyelőre felesleges 
beszélni, messze van még, 
pár héttel előtte már sokkal 
tisztább képet fogunk kapni 
ellenfelünkről. (a két nyilat-

kozat forrása:vrck.hu)
A Vegyész ko-

rábban 2002. 
december 

7-én már 
játszott 
g ö r ö g 

c s a p a t 
el len. A 

Thesszaloni-
kiben zajló selejte-

zőkör második meccsén 
az Aris Szaloniki ellen 3-0-
ra veszített a kék-sárga 
együttes. A szettek akkor 
a következőképpen alakul-
tak 25-22, 25-16 és 25-22, 
tehát két játszmában méltó 
ellenfele volt a VRCK görög 
riválisának. A PAOK Szaloni-
ki ellen már játszott magyar 
röplabda-csapat, méghoz-
zá a2007/2008-as idény-
ben a Kaposvár, mely hazai 
pályán 3-1-re, idegenben 
3-2-re győzte le a görög 
együttest.

Hír még a barcikaiak háza 
tájáról az is, hogy Páez Diaz 
mellett Vlado Milev is VRCK 
játékosa marad.

FITT BARCIKA!
Nyári órarend-július  

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, 

vizet, polifoamot hozz magaddal!

* Az edzésekről bővebb felvilágosítás Viszoczky Sándortól kérhető a +36 20 391 8138-as számon.

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN FELKÉSZÜLÉS A KOLORFUTÁSRA A POLARRAL 18:00 és 19:30 között.*

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Kedd 11.30-12.30 Gerinc- és 
egészségmegörző torna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

Szerda

9.00-10.00 Fitt-baba Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Varga Judit
15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00 Zsírégető torna Kazinczy Ferenc Tagiskola Grcsics Judit

Csütörtök 19:00-20:00 Strong by Zumba Don Bosco Sportközpont Piros Gábor
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken: 
Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea Tel.: 00 36 20 461 36 27  E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ
A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcában 
található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok lakásokban való korlátlan 
idejű elhelyezését szolgálja bérleti jogviszony alapján. Az épületben folyamatos 
gondnoki felügyelet van, a lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak közleke-
dését is az emeletre. A házban élők számára rendszeresen rendezvényeket 
szerveznek, melyek által az itt élő emberek életében a kultúra is jelen van.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

VÁLTOZÁSOK 
AZ ORVOSI ELLÁTÁSBAN
Kazincbarcika Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja 
Önöket, hogy a hamarosan induló Kazincbarcika, Május 1. 
u. 13. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése 
tárgyú projekt miatt a Központi Ügyeleti Szolgálat 2018. 
július 06-tól a felújítás befejezéséig Dr. Perjési Zsolt (3700 
Kazincbarcika, Rózsa utca 5.) felnőtt háziorvos rendelőjé-
ben működik.
Ugyanezen okból Dr. Bodoki Katalin 2018. július 09-től a 
felújítás befejezésig Dr. Varga Róbert házi gyermekorvos 
(3700 Kazincbarcika, Május 1 út 2.) rendelőjében fog ren-
delni. Dr. Bodoki Katalin rendelési ideje változatlan marad, 
szabadsága ideje alatt:
• 2018. július 09-20. között a helyettes orvos: Dr. Varga 
Róbert, 
• 2018. augusztus 06-20. között pedig a helyettes orvos: 
Dr. Csikász Erzsébet lesz.

Az orvosi  ügyelet  új telefonszáma, mely a beruházást kö-
vetően is megmarad: +36-48/785-100.

Kazincbarcika, 2018. június 21.
Kazincbarcika Város Önkormányzata

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Bükk Aqua ásványvíz  (savas/mentes) 1,5 l:
Tötött ostya 4 kg:
Xixo üdítő  (narancs/cola/cola light) 1,5 l:
Surf mosógél color 3 l:
Barilla tészta (több féle) 0,5 kg:
Eperbefőtt 720 ml:
Ariel mosópor 10,5 kg:
Labda (World Cup):

55 Ft
2300 Ft
80 Ft
3000 Ft
300 Ft
420 Ft
7500 Ft
300 Ft

36 Ft/l
575 Ft/kg
53 Ft/l
1000 Ft/l
600 Ft/kg
583 Ft/l
714 Ft/kg

2018. augusztus 5. 
KAZINCBARCIKA
Versenykiírás és nevezés:
www.kolorcity.hu/kolorfutas/
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