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EGYE DÜ LÁLLÓ VÍZ I KOM PLEXU M
É PÜ L KAZ I NC BARC I KÁN

Pazar környezetben, modern külsővel, 21. századi gépészeti megoldásokkal, és gyö-
nyörű belső terekkel épül vízikomplexum Kazincbarcikán. 
A látványcsapatsportok támogatási rendszerét felhasználva, a KSK Delfin Vízisport Klub 
segítségével, együttműködésben a vízilabda szövetséggel és a BorsodChemt Zrt. tá-
mogatásával, jelentős városi forrással kiegészítve Kazincbarcika önkormányzata 2019 
őszén indítja meg a beruházást, melynek részeként a jelenlegi Csónakázó-tó környé-
kén egy háromszintes vízikomplexum és egy hozzá kapcsolódó jégcsarnok kap helyet.

Szitka Péter polgármester 
elmondta, hogy a kazinc-
barcikai strand bezárását 
követően nem lett volna 
észszerű és gazdaságos 
megoldás annak a terület-
nek a megújítása.
- Tisztában vagyok vele, 
hogy a kazincbarcikaiak 
évek óta vágynak nyári, 
vizes helyre, de lássuk be, 
nem lett volna felelősség-
teljes döntés, ha a strand 

bezárását követően több 
száz millió forintot költöt-
tünk volna a műszakilag 
leromlott eszközpark és a 
terület újítására úgy, hogy 
az gyakorlatilag csak a 
kültéri medencék fejlesz-
tését és a strandfunkci-
ót foglalta volna magában. 
Számos panasz érkezett 
akkoriban a látogatók-
tól, hogy a szolgáltatások 
már nem annyira színvo-

nalasak vagy éppen ruhá-
ban fürdenek a medencé-
ben. Sokkal inkább abban 
gondolkodtunk, hogy egy 
komplex rekreációs- és 
wellnessközpont létreho-
zása lenne célszerű a város 
egyik központi területén, 
mely egyszerre oldja meg 
az uszoda kérdését, ezzel 
a gyermekek vízhez szok-
tatását, úszásoktatását, 
vagy esetlegesen sporto-

lók vagy mozgásszervi be-
tegségekben szenvedők 
rehabilitációját, kültéri ré-
szei pedig strandként üze-
melhetnek. Olyan helyet 
álmodtunk meg, amely tu-
risztikailag is jelentős von-
zerő lehet a város számára 
– nyilatkozta Szitka Péter 
polgármester.
A rendkívüli környezetbe 
tervezett épületegyüt-
tesben két tanmedence, 
egy 50 méteres verseny-
medence, több száz négy-
zetméteres wellness-és 
rekreációsrészleg finn és 
infraszaunával, sószobá-
val, pezsgőfürdővel, illetve 
két fitnesz- és egy nagy 
méretű rendezvényterem 

is helyet kap. A modern 
megoldásokkal kialakított, 
vízmélység-változtatásra 
lehetőséget adó tanme-
dencék az óvodás és isko-
láskorú gyermekek vízhez 
szoktatását, azt követő-
en úszástanulását segítik 
majd a már elindított váro-
si, „Tanuljunk úszni” prog-
ram keretén belül, és az új 
létesítmény teret enged 
az értelmi és testi fogya-
tékkal élők nevelési prog-
ramjának megvalósításá-
hoz is.
A Delfin Vízisport Klub 
utánpótlás csapatai kiváló 
környezetben végezhetik 
a felkészülést, továbbá a 
komplexum nemzetközi 

FEJLESZTÉS

vízilabda-mérkőzések és 
úszóversenyek helyszíne-
ként is funkcionálhat.
A kültéri, második emele-
ti napozóteraszról csodás 
látvány nyílik a Csónaká-
zó-tó és az Ebecki-Vár-
hegy-tető felé, a kültéri 
strandon pedig csúszda, 
strandröplabdapálya és 
kültéri fitneszeszközpark 
is várja majd a látogatókat. 
A beruházás keretén belül 
közel 300 parkolóhelyet 
alakítanak ki.
A vízi komplexum és a le-
endő jégcsarnok épület-
együttes egymás energiáit 
felhasználva gazdaságo-
sabb működést tesz majd 
lehetővé.

A vízi komplexum 50 méteres versenymedencéjének látványterve

A vízi komplexum kültéri medencéjének látványterve

A vízi komplexum külső látványterve
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I NTE R J Ú

JÓ KAZINCBARCIKÁN ÉLNI 
A város 65. születésnapja kapcsán visszatekintő sorozatunkban ezúttal Kazincbarcika 
egyik kiemelkedő sportágának irányítójával beszélgettünk, aki saját jogon is kitűnő 
eredményeket könyvelhet el a súlyemelésben. Pátrovics Géza súlyemelő, edző, a Ka-
zincbarcikai Súlyemelő-szakosztály vezetője osztotta meg velünk emlékeit.

Ön Hajdúnánáson szüle-
tett. A szülei a jobb meg-
élhetést keresve költöz-
tek erre a vidékre? 
Minden bizonnyal ez volt 
az elsődleges cél, de kez-
detben Berentén éltünk. 
Édesapám a Betonmű-
vekben helyezkedett el, 
édesanyám otthon nevelt 
négyünket. 1957 elején 
érkeztünk ide, és 1959 és 
1961 között született meg 
a két kisebb testvérem, így 
mindenképp szükség volt 
az anyai jelenlétre. Az is-
kolát már Kazincbarcikán 
kezdtem, tehát egyidősnek 
érzem magam a várossal. 

Kicsi gyermekként mit 
jelentett Önnek, hogy ki-
szakították a megszokott 
környezetéből?
Kezdetben fel sem tud-
tam fogni a válto-
zást, hisz oly 
apró vol tam. 
V i s z o n t 
1 9 6 1 - b e n 
a Hámán 
Kató úton 
k a p t u n k 
lakást, s az 
akkor a város 
egyik leg-

szebb része volt a Kiser-
dővel összekötve. Nagyon 
szép gyermekkorom volt, 
szívesen emlékszem visz-
sza arra az időre, mert cso-
dálatos helyen laktunk.

Korán elkezdett sportol-
ni, volt rá lehetősége a vá-
rosban?
Szerintem volt. Igaz, hogy 
atlétikával kezdtem, 14 
éves koromban. Mivel 
nem jöttek az eredmé-
nyek, mert alacsony vol-
tam, megpróbálkoztam a 
birkózással, de nem tet-
szett az a fajta, test-test 
elleni küzdelem. Egy bará-
tom rávett, hogy menjek 
el az akkori 105. sz. Szak-
munkásképzőben mű-
ködő tornaszakosztály-
hoz. Két évig tornáztam, 
ebben szereztem az első 

érmemet, és jó alapot 
adott arra, hogy má-

sik sportággal is-
merkedjek meg. 
Ez pedig nem 
volt más, mint 
az 1974 február-

jában megalakult 
súlyemelő-szak-
osztály. 19 évesen 

mentem el 
az első 

edzésre, aztán ott ragad-
tam. Ennek már 45 éve!

A sport mellett hogyan telt 
a fiatalkora, hová járt szó-
rakozni?
Sosem jártam diszkóba, 
két barátommal – az egyik 
atletizált, a másik tornázott 
– a Kiserdőben töltöttük a 
szabadidőnket. Egyébként 
nagyon jó kapcsolatokat 
alakítottunk ki a környék-
beli srácokkal: futball-
meccseket szerveztünk, 
igaz, ha jött a parkőr bácsi 
el kellett szaladni, tudniil-
lik fűre lépni tilos volt. Az-
tán mire fölcseperedtem a 
sport annyira elvitt, hogy 
meg sem fordult a fejem-
ben a szórakozás. Az egész 
életemet a sport töltötte ki. 
Igyekszem rávenni a mai 
gyerekeket is, ami ebben 
a számítógépes világban 
nem egyszerű, de akit si-
kerül elcsábítani és van 
sikerélménye, az odateszi 
magát. 

Elérkeztünk egy forduló-
ponthoz az életében. Me-
sélne a sportpályafutása 
sikereiről és kudarcairól? 
Két esztendő sorkato-
nai szolgálat után, 1977-
ben, hajdani edzőkollégám 
megkeresett, hogy tér-
jek vissza a súlyemelés-
hez. 21 évesen, két teljes 
év kihagyás után, nehe-
zen vettem rá magam, de 

végül beálltam a sorba, 
jöttek az eredmények, s 
1980-ban az Országos 
Bajnokságon harmadik 
lettem. Ugyanabban az 
évben a belgrádi Euró-
pa – bajnokságon ne-
gyedik helyezést értem 

el. Sajnos, 1984-ben a 
magyarok hideghábo-

rús okok miatt kihagyták 
az olimpiát, pedig komoly 
esélyem volt kijutni. Nagy 

csalódás volt, mert 30 
éves voltam, s azt gondol-
tam, hogy ez az utolsó esé-
lyem, hogy olimpián részt 
vegyek. Aztán 1988-ban, 
34 évesen bekerültem az 
olimpiai csapatba. Január-
tól augusztusig edzőtábor-
ban voltam- mai napig nem 
tudom az okát, - de az uta-
zás előtt két héttel közöl-
ték, hogy nem fogok menni. 
Fájdalmas volt számomra, 
pláne, hogy nem sporttár-
sat, hanem egy vezetőt 
vittek ki helyettem. Tuda-
tában voltam, hogy az ak-
tív sportpályafutásom a 
vége felé jár, ennek okán 
nem készültem fel a követ-
kező olimpiára, de magát 
a sportot nem tudtam és 
nem akartam abbahagyni. 

Újabb sorsforduló?
Tulajdonképpen igen, bár 
maradtam a sportágnál. 
Az akkori vezetők meg-
kerestek, hogy vállaljam 
el a súlyemelő-szakosz-
tály vezetését. Habár az 
iskolám megvolt hozzá, de 
sem energiát, sem tudást 
nem éreztem magamban, 
a szakosztály átvételéhez, 
s kértem az illetékeseket, 
adjanak gondolkodási időt. 
Végül 1990. január 1-től 
vállaltam el a szakosztály 
irányítását. Nagyon szép 
eredményeket értem el a 
gyerekekkel. Kitűnik közü-
lük Sánta Péter, aki egy-
mást követő két évben az 
összes fogásnemben har-
madik lett Európa – baj-
nokságon, vagy Ráki Hen-
rietta, aki a tanítványaim 
közül eddig a legnagyobb 
sikereket érte el. Az utób-
bi évek nagy felfedezett-
jei, Holló Szilárd, és Féde-
rer Benjamin, korosztályos 
Európa-bajnokságokról, 
15 évesen három éremmel 
tértek haza.  Ezek az ered-
mények igazolják, hogy 
Kazincbarcikán helye van 
a súlyemelésnek, nem csu-
pán a gyerekek teljesítmé-
nyei miatt, hanem mert na-

gyon sok komoly versenyt 
is szerveztünk, rendeztünk 
a városban. Kiemelkedik 
ebből, négy világkupa for-
duló, a  BorsodChem Grand 
Prix, az 1999-es kazincbar-
cikai Masters Európa Baj-
nokság, illetve a 2007-es 
kazincbarcikai Masters Vi-
lágbajnokság, ahol a szer-
vezés mellett aranyérmet 
szereztem. 1991-től indu-
lok masters- tehát 35 év 
felettieknek - tartott ver-
senyeken, ma már tizeny-
nyolcszoros Európa-baj-
noknak és tizenötszörös 
világbajnoknak mondha-
tom magam.

Hogyan hat Önre a város, 
miként élte meg változá-
sát, fellendülését? 
Büszkén vallom, hogy ka-
zincbarcikai vagyok. Visz-
szatekintve az ideköltözé-
sünk idejére, a lenti részen 
még falusi házak voltak, 
a Szabó Lajos út, a mos-
tani Mátyás király út még 
nem volt meg, a Pollack 
úton akkor kezdtek épül-
ni a házak. Az Egressy, 
vagyis a Lenin út, az Épí-
tők útja, a Május 1. út és a 
Hámán Kató létezett. Kicsi 
város volt, de már akkor is 
sok-sok virággal. A gyár-
nak köszönhetően renge-
teg ember próbált idejön-
ni. Fellendítették a várost, 
közben gomba módjára 
szaporodtak a házak, a 
falusi házak szinte telje-
sen eltűntek, már a Már-
ka környékére gondolva. 
Most tényleg elismerés-
sel mondhatom, mennyire 
gyönyörű lett a városunk.  
Bármerre járok az ország-
ban, mondják, milyen szé-
pen fejlődik Kazincbarcika. 
Én ezt a fejlődést nagyon 
jó szívvel veszem, és azt 
gondolom, a lakosság nagy 
része is úgy gondolkodik, 
hogy a város nagyon jó 
úton halad a kerékpáru-
takkal, a színes házfalak-
kal, a kulturális és sport-
eseményekkel. Jó itt élni!

NA PKOLLE KTORÜZE M

MUNKAHELYTEREMTŐ 
BERUHÁZÁS AZ IPARI PARKBAN

Számos új munkahely jöhet létre annak a beruhá-
zásnak köszönhetően, amelyet a kazincbarcikai 
székhelyű napelemek gyártásával és kereskedel-
mével foglalkozó Green Plan Energy Kft. tervez a 
Barcikai Ipari Parkban az elkövetkező években.

Május 13-án, a városhá-
za tanácskozótermében 
aláírt bérleti szerződés 
meg kötésekor Sz it ka 
Péter polgármester, va-
lamint a Plachy László, 
a cég ügyvezetője rövi-
den tájékoztatta a meg-
jelenteket a részletekről. 
A szerződés értelmében 
megkezdődhet a fejlesz-
tés, melynek során két 
és fél milliárdos zöldme-
zős beruházásba kezd 
a napkollektorgyártó a 
Barcikai Ipari Park, több 
mint százezer négyzet-
méteres területén. 
Mint azt Szitka Péter 
polgá rmestertől meg-
tudhattuk, külön öröm 
sz á mu k ra , hog y eg y 
rendkívül sikeres helyi 
vállalkozás lehet az első 
betelepülő az ipari park-
ba.
– Úgy látszik, hogy a be-
fektetőbarát település 
megtisztelő címre már 
nemcsak az ország más 
pontjain figyeltek fel, 
de helyben is egyre na-
gyobb az érdeklődés az 

egyedi bérleti árakon kí-
nált ipari beruházásokra 
alkalmas területekre – 
árulta el Szitka Péter.
– A Nemzeti Befekteté-
si Ügynökség (HIPA) még 
2016-ba n vá la sz totta 
ki, és ítélte oda Kazinc-
barcikának a Befekte-
tőbarát Település címet. 
Több érdeklődő is van a 
park által kínált lehető-
ségek iránt, de nagyban 
meg kön ny ítheti majd 
a helyzetünket, ha már 

egy meglévő üzem mellé 
kell majd az új vállalko-
zásoknak betelepülni-
ük. Ebből a szempontból 
is nagy előrelépés a cég 

által felvázolt beruhá-
zás, amely két lépcsőben 
valósulhat majd meg, és 
végső soron akár száz-

nál is több új munka-
helyet jelenthet majd a 
városban. Büszkék va-
gyunk erre és úgy lát-
szik, hogy ez már nem 

csupán egy megtiszte-
lő cím többé, de egyre 
több valódi beruházási 
fejlesztésben és együtt-

működésben meg is va-
lósul – tette hozzá a vá-
rosvezető.
– C é g ü n k ö s s z e s e n 
31 591 m2 alapterületű in-

gatlanon, 2-2,5 milliárd 
forintos beruházást kí-
ván megvalósítani két 
ütemben, a 2019-2022 
közötti időszakban, mely 
révén akár száz ember-
nek biztosíthat az üzem 
új munkahelyeket. Ter-
veink szerint még idén 
megkezdődik a logisz-
tikai központ építése, a 
2022-ig tartó időszak-
ban pedig befejeződhet 
egy új gyárcsarnok épí-
tése is, melyben már a 
napkollektorok gyártá-
sát végzik majd, továb-
bi új munkahelyeket lét-
rehozva a városban és 
a térségében – tájékoz-
tatott a cég ügyvezető 
igazgatója.

Szitka Péter 
polgármester 

(balra) és  
Plachy László 

ügyvezető 
(jobbra) 
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V I R ÁGOS BA RC I K A

HERBOLYAI KÖZÖSSÉGI NAP
A hagyományokhoz híven 
közösségi napot szerve-
zett a Barcika Park Non-
profit Kft. a herbolyai ta-
vaknál május 11-én. A 
programra helyi lakoso-
kat, horgászokat, valamint 
segíteni vágyó vendége-
ket egyaránt vártak a cég 
munkatársai. Az esemé-

nyen Klimon István alpol-
gármester köszöntötte a 
megjelenteket, aki kiemel-
te: nagyon örül, hogy a he-
lyi lakosok ilyen szépen 
karbantartják ezt a város-
részt, ügyelnek a tavak és 
a környezet épségére.
C s a tla koz va a „V i rá -
gos Barcika” akcióhoz, a 

herbolyaiak is részt vet-
tek a település szépítésé-
ben, és a horgászhelyek 
renoválása mellett 24 fát 

ültettek el a nap folyamán. 
Idén több mint harmincan 
csatlakoztak a közössé-
gi naphoz, melyet a mun-

kálatokat követően egy 
jól megérdemelt közös 
ebéddel zártak az önkén-
tesek.

„65 EZE R NÖV É N Y A 65 ÉV E S VÁ ROSBA”

KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉS
Közös faültetés zajlott Kazincbarcika számos pontján május 10-én délelőtt, a „Virá-
gos Barcika” akció keretében. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Várossz-
építő Egyesület várta városlakókat a megmozdulásra.

A kerékpárút-hálózat bő-
vítése kapcsán a városi 
infrastruktúra is fejlődik 
Kazincbarcikán. A járdá-
kat és az útburkolatokat 
számos helyen felújítot-
tak az elmúlt időszakban, 
ezzel párhuzamosan a nö-
vényzet is megújul.
Az elmúlt hónapokban 
számos, már régen vá-

gásra érett fát távolí-
tottak el a településen. 
Az eseményen a faállo-
mány pótlása folytató-
dott 31 kőrisfa elülteté-
sével, melyben többek 
között Klimon István al-
polgármester, Bukó Géza, 
Pásztor László és Riespler 
Pál önkormányzati képvi-
selők is részt vettek.

A három helyszín az Alsó-
városi körút Kőrösi Cso-
ma Sándor parkja, a Pol-
lack Mihály út, illetve a 
Tardonai út volt. Az új nö-
vényzet telepítésében 
számos kazincbarcikai la-
kos vett részt, valamint 
segítettek többek között 
az Északmagyarországi 
Regionális Vízmű munka-

társai, a Karitasz Csoport, 
a Tompa Mihály Reformá-
tus Általános Iskola tanu-
lói, a Kazincbarcikai Pol-
lac k M ihály Általános 
Iskola tanulói, a Kincsem 
Napközisek, valamint a 
Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák gyermekei is. A 
végcél 124 új fa elülteté-

se, melynek egy része a 
Városszépítő Egyesü-
let 50 éves születésnap-
ja alkalmából szervezett 
közösségi akció kereté-
ben, a másik része pedig 
az önkormányzat kezde-
ményezésére a kerékpá-
rút-bővítéséhez kapcso-
lódóan zajlik majd.

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

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

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!

Vitara üzemanyag-fogyasztás: 5,8-6,3l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 131-143 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében. 

3in1 AJÁNDÉK készleten lévő  ESETÉN1.0 GL+ VITARA

PRÓBÁLJA KI NÁLUNK!

Ajándék navigáció

Első 3 garanciális szerviz munkadíjmentes

+2év teljeskörű garancia
CSAK  A KÉSZLET EREJÉIG!

SIESSEN! 
 

AJÁNDÉK
HÁROM AZ

EGYBEN13 KÉSZLETRŐL VÁSÁROLT 1.0 GL+ VITARA ESETÉN

1.0 GL PLUS

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

     

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás, gallérral
11 500 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, 
megjelenik péntekenként 35000 példányban 
ISSN 2416-2531
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes, Zele Tímea, Kovács 
Loretta, Szűcs Krisztina, Jóbi Attila
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: (48) 800-800 

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 
Felelős vezető: Papp Tibor ügyvezető igazgató

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő cikkek, 
képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével lehetséges.  
Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek személyes adatai az informá-
ciós önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával 
történik. Az adatokat a hirdetések, cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek 
felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk 
módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.
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FEJ LE SZTÉ S

MEGÚJULT A MÁJUS 1. ÚTI 
ORVOSI RENDELŐ

Május 14-én ünnepélyes keretek között adták át a mű-
szaki felújításon átesett Május 1. úti orvosi rendelőt.

A 90 millió forint összegű 
fejlesztés az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap és 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatának köszön-
hetően valósult meg.
A beruházás összköltsé-
gének közel harmadát az 
önkormányzatunk saját 
forrásból fedezte – mond-
ta el Klimon István alpol-
gármester, aki elárulta, 
hogy a fejlesztésnek kö-
szönhetően jelentősen 
növekedett a sürgősségi 
beteg ellátás hatékony-
sága a megszokott ren-
delési időn túl is. A házi-
orvosi ügyelet mellett hét 
fogorvosi, valamint a há-
zi-gyermekorvosi ren-
delőt is felújították. Az 

épület energetikai korsze-
rűsítésén túl az intézmény 
környezete is megszépült: 
az udvarrekonstrukcióval 
párhuzamosan 16 akadály-
mentesített parkoló épült.
Idén tavasszal a rende-
lő udvarát és környékét 
parkosították, valamint 
a járdák is új burkolatot 
kaptak. A teljes épület-
gépészeti felújítás során 
modern homlokzati és te-
tőhőszigetelést kapott a  
rendelőintézet, valamint 
napkollektorokat sze-
reltek fel, így biztosítva a 
megújuló energiafelhasz-
nálást.
– Az eszközpark többek 
között egy modern defib-
rillátorral is bővült. A gör-

dülékeny rendelés elő-
segítésére az intézmény 
teljes informatikai infra-
struktúrája megújult. A 
várókba új, kényelmes ki-
alakítású padok kerültek. 
A komplex ellátás bizto-

sítása érdekében egy új 
EKG-készülék, valamint 
modern, digitális mérle-
gek és egy hőlégstabilizá-
tor beépítésre is sor került 
– nyilatkozta dr. Perjési 
Zsolt háziorvos.

A megújult rendelő a moz-
gásszervi fogyatékkal 
élők mellett a látássérül-
tek számára is könnyen 
használható, korszerű 
környezetben fogadja a 
betegeket.

V I I . K AZI NC BA RC I K A I M E NTŐNA P

IDÉN IS KÖSZÖNTÖTTÉK A 
KAZINCBARCIKAI MENTŐSÖKET

A kazincbarcikai mentőállomás mentőseit köszöntötte 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete május 13-án hétfőn. A rendezvény célja idén is az 
volt, hogy a városvezetés köszönetet mondhasson a 
helyi mentőállomás dolgozóinak.

Az eseményen elsőként 
Szitka Péter polgármes-
ter köszöntötte a részt-
vevőket, aki méltatta a Ka-
zincbarcikai Mentőállomás 
dolgozóinak munkáját.
A városvezetőt Csala And-
rás, a Kazincbarcikai Men-
tőállomás vezetője követte, 
aki röviden összefoglalta 
a mentőállomás elmúlt 
egy évét, majd köszöne-
tet mondott Kazincbarcika 
városának az elismerésért.
A VII. Kazincbarcikai Men-
tőnap alkalmából Kazinc-
barcika Város Polgármes-

terének Elismerő Oklevelét 
Kuján Attila mentőtechnikus 
vehette át. Kuján Attila több 
mint 30 éve, 1988 szeptem-
berében állt szolgálatba a 
Kazincbarcikai Mentőállo-

máson mentőápolóként. Az 
ellátott betegekkel empa-
tikus, türelmes, segítőkész 
munkájában pontos, meg-
bízható, precizitása példa-
értékű. A polgármesteri 

elismerő oklevelet Szitka 
Péter polgármester és Kli-
mon István alpolgármester 
adta át. A hetedik mentőnap 
közös ebéddel és kötetlen 
beszélgetéssel zárult.

TÉRSÉG

A MADARAK ÉS FÁK 
NAPJÁT ÜNNEPELTÉK

A madarak és fák napját 
Magyarországon először 
1902-ben ünnepelték meg, 
Chernel István ornitológus 
szervezésében, melynek 
előzménye az ugyaneb-
ben az évben, a hasznos 
madarak védelméről kö-
tött párizsi egyezmény 
volt. A megemlékezés cél-
ja a társadalomban, fő-
ként a fiatal generációban 
a természetvédelem irán-
ti elkötelezettség tuda-
tosítása.  Időpontja a ha-
tályos természetvédelmi 
törvény szerint minden év 
május 10-e.
Edelényben L’Huillier–Co-
burg-kastély udvarán, il-

letve a Városi Könyvtárban 
tartottak programokat 
a jeles nap kapcsán, má-
jus 8-án. Kora délután a 
Holocén Természetvé-
delmi Egyesület és a Zöld 
Kör közreműködésével az 
„Ökosátorban” a madarak 
hangjával, valamint fotó 
alapján, különféle madár-
fajokkal és fákkal ismer-
kedhettek a fiatalok. Ér-
dekfeszítő volt látni a 
madárgyűrűzés bemuta-
tóját, annál is inkább, mert 
ez elősegítheti az ifjúság 
környezetvédelem irán-
ti elhivatottságát. Hálók 
segítségével nagyjából tíz 
egyedet sikerült befog-

ni, melyeket a gyűrűzés 
után elengedtek, ugyanis 
a sorszámozott gyűrűkkel 
megjelölt madarak minden 
egyes megfigyelése, visz-
szafogása vagy kézreke-
rülése sokat árul el szo-
kásaikról. Segítségével 
megismerhetők az egyes 
madárfajok szezonális vo-
nulási útvonalai, pihenő- és 
táplálkozóhelyei, illetve te-
lelőterületei. Az előadást 
Somoskői Péter vezeté-
sével, az Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi 
Egyesület Bükki Helyi Cso-
portja prezentálta. Lenyű-
göző látvány tárult a jelen-
lévők elé, mikor egy drón 
felvételei madártávlatból 
közvetítették egy gólya-
fészek belsejét. A könyv-
tárban Loj Balázs Edelény 
város alpolgármestere 
nyitotta meg Molnár Antal 
Pro Natura emlékplakettel 
kitüntetett természetfo-
tós, az Élet a Bodrog-men-
tén című kiállítását, majd a 
fotós avatta be az érdek-

lődőket diaképes előadás 
keretében a madárfotózás 
technikáiba, rejtelmeibe. A 
természet sokszínűségét 
ábrázoló képeket május 
28-ig tekinthetik meg a 
látogatók. 
Idén egyébként az év ma-
dara a gólyatöcs, népi ne-
vén székigólya. Az apró, 
fekete-fehér madár hosz-
szú lábával és csőrével va-
lóban miniatűr fehér gólyá-
hoz hasonlít. A mindössze 
35-40 cm hosszú, 15-20 
dekát nyomó gólyatöcs 
(Himantopus himantopus) 
táplálékát a víz színéről és 
a partról szedegeti ösz-

sze, főleg vízi rovarokat, 
rákokat, lárvákat csipe-
get. Vonuló madár, amely 
március-áprilisban érke-
zik meg a trópusi Afriká-
ból, és augusztusban már 
el is hagyja hazánkat. Ez 
évben a sajmeggy, vagyis 
a törökmeggy az év fája. 
Ehető, kissé kesernyés, 
borsszem nagyságú, fé-
nyes, fekete termése a 
madarak kedvelt eledele, 
fűszerként használt man-
dulaízű magja és a fa kér-
ge gyulladáscsökkentő, 
nyugtató, értágító hatású 
kumarint tartalmaz. 
(Fotók: Edelényi Városi Televízió)

FALUNAP BÁNHORVÁTIBAN
Közös időtöltésre, szóra-
kozásra hívták a község 
lakóit Bánhorvátiban, má-
jus 10-én és 11-én. A szer-
vezők jó előre az égiek 
segítségét kérték a ren-
dezvény lebonyolításához. 

A korábbi napok rossz idő-
járása sem tartotta vissza 
a fellépőket és a látoga-
tókat, hogy részt vegye-
nek a falunapon. A kezdő 
nap estéjén a Regélő Fe-
hér Táltos Hagyományőr-
ző Egyesület Dobcsapa-
ta mutatott be érdekes 
produkciót. A 2007-ben 
alakult együttes célja az 
ősi magyar néplélek sa-
játosságainak, belső ér-
tékeinek a felidézése. A 
csoport előadását a Kár-
pátia zenekar élő koncert-
je követte. A rendezvény 
másnapján a köszöntők 
után a gyerekek kerültek 
a figyelem középpontjába: 
interaktív, zenés műsorá-

val a Diri-Dongó együt-
tes szórakoztatta az ap-
róságokat. Ezt követően a 
helyi hagyományok ápo-
lásának jegyében lépett 
színpadra a Bánhorváti 
Levendula Népdalkör, va-
lamint a Borostyán Kórus, 
Nagybarcáról. A program 
a Jampi bohóc előadásá-
val folytatódott, aki bű-
vésztrükkökkel kacag-
tatta meg a közönséget. 
A rendezők kreativitását 
dicséri, hogy igyekeztek 
minél színesebb műfaj-
kínálatot összeállítani. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, 
mint hogy a tréfás ked-
vű mókamestert az egé-
szen más stílust képvise-

lő Akkord Színpad amatőr 
színjátszói váltották a pó-
diumon. A társulat tagjai 
népszerű musical és ope-
rettdalokból adtak elő egy 
csokorra valót, majd Pos-
tás Józsi mulatós zenéjére 

akár táncra is perdülhet-
tek a jelenlévők. Este DJ 
Szatmári és Jucus muzsi-
kájára vigadtak az érdek-
lődők. A napot retro disco 
zárta.

(Fotók: Pál Gábor László)
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K BSC

ELMARADT A 
PONTSZERZÉS 

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 37. fordulójában az ETO FC Győr együttesét 
látta vendégül a Kazincbarcika. A putnoki mérkőzésen 1-0-ra vezettek a kék-sár-
gák, de végül még a pontszerzés sem sikerült. 

Két megnyert csata a Sió-
fok és a Csákvár elleni 
győzelem után a Győr el-
len első győzelmére ké-
szült a Gálhidi-csapat. 
Legutóbb ősszel 0-0-át 
játszott egymással a két 
együttes, és az előző sze-
zonban Győrben 4-3-ra, 
Putnokon 4-2-re nyert a 
kisalföldi csapat. A bar-
cikaiak a mérkőzés első 
perceiben igyekeztek me-
zőnyfölényt kiharcolni, 
mely a 12. percben meg-
hozta számukra a veze-
tést. Mikló tört be lendüle-
tesen a győri tizenhatoson 
belülre, ahol buktatták és 
a játékvezető büntetőt 
ítélt. A tizenegyest Fó-
tyik végezte el, aki a kapus 
mellett a hálóba lőtt. A gól 

után helyzetek itt is, ott is 
adódtak, de az újabb gólra 
a 45. percig kellett várni. 
Bal oldali győri szabadrú-
gás után Bagi csúsztatott 
Fila kapujába, kazincbar-
cikai szempontból a leg-
rosszabbkor a félidő végét 
jelző sípszó előtt. 
A második félidő pedig 
még rosszabbul kezdő-
dött, hiszen Fótyikot egy 
szabálytalanságot köve-
tően kicsit szigorúan az 
55. percben kiállította. A 
dunántúliak átvették az 
irányítást, emberelőny-
ben veszélyes helyzete-
ket alakítottak ki. A KBSC 
hősiesen védekezett és 
olykor-olykor odakeve-
redett a vendégek ka-
puja elé is. A hazai kapu-

ra nehezedő nyomást a 
76. percig bírta ki a házi-
gazda. Ekkor Lovrencsics 
csapott le egy lecsor-
gó labdára, amely a háló-
ban kötött ki. A barcikaiak 
megpróbáltak emberhát-
rányban is ritmust vál-
tatni, de nem volt esélyük 
egyenlíteni. A 87. perc-
ben egy vendégkontrát 
a csereként beállt Kovác 
váltott gólra. A hátralévő 
rövid időszakban az ered-
mény már nem változott, 
így a kék-sárgák 3-1-es 
vereséget szenvedtek. A 
KBSC 53 ponttal a 10. he-
lyen áll a bajnokságban, 
és május 19-én vasárnap 
fél háromtól az utolsó for-
dulóban Békéscsabán lép 
pályára. 

KBSC UTÁNPÓTLÁS-LABDARÚGÁS

GÓLBAN NEM VOLT HIÁNY
U 19 KBSC–Sajóbábony 14–0 (6-0)

A csapat összeállítása: 
Pallós – Szabó B., Csendi, Győr Dósa, 
Orosz, Lehel, Bordás, Dudás (Valeán), Vá-
lint, Szikora

Góllövők: Orosz (5), Bordás (4), Csendi, 
Dósa, Dudás, Válint, Szikora
Kőrösi Gábor edző: – Megérdemelt győ-
zelem.

U 17 KBSC–Sajóbábony 6–0 (félbeszakadt)

A csapat összeállítása: Bartók – Vaszil, 
Henez, Virág, Szabó, Taskó, Balogh, Kapaló, 
Réti, Csernely, Pál
Góllövők: Vaszil (3), Virág (2), Csernely
Divinszki József edző: – Ennek a mérkő-
zésnek sajnos semmilyen sportszakmai 

értéke nem volt, létszámhiányos ellenféllel 
szemben kezdődött meg a mérkőzésünk, 
ami 30 percig tartott, mert levonultak a 
pályáról. Sajnálom a játékosaimat és na-
gyon szomorú, hogy ilyen megtörténhet 
egy utánpótlás mérkőzésen.

Miskolc Népkert Volán–U 15 KBSC  5–1 (0-0)

A csapat összeállítása: 
Kozák D. – Molnár M., Zsigrai, Madarász, 
Réti,- Molnár V., Orosz, Szikszai, Tóth, Hu-
bay, Kórik

Góllövő: Kórik
Harnócz Róbert edző: – Csapatunk három 
meghatározó játékosának hiányát nem 
bírtuk el.

Miskolc Népkert Volán–U 14 KBSC 7–0 (2-0)

A csapat összeállítása: Kovács Sz.- Kóré, 
Salák, Harencsár, Majoros, Fedor (Turai), 

Kapaló, Kalocsai, Nagy, Pere, Szűrös 
Edző: Kálmán Vilmos

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

HÁTRÁNYBÓL 
FORDÍTVA NYERTEK

A férfi futsal NB II Keleti csoportjának alsóházi rá-
játszásának 9. fordulójában az MVFC Berettyóújfalu 
együttesét fogadta a Kazincbarcikai Ördögök SE. A 
piros-feketék hátrányból fordítva arattak nagyarányú 
győzelmet.

Sorsdöntő mérkőzés 
előtt állt a forduló előtt 
sereghajtó barcikai csa-
pat. Az Ördögöknek 
szükségük volt a siker-
re, hogy előrelépjenek. A 
találkozó azonban nem a 
házigazdák szájíze sze-
rint kezdődött, ugyan-
is 11 perc játék után a 
vendégek szereztek 2 
gólos előnyt. Ezt köve-
tően azonban beindul-
tak a vendéglátók. Ben-
ke zsinórban 4 gólt lőtt, 
és a szünetig a 2 gó-
los hátrányból 2 gólos 
előnyt szerzett a Barci-
ka. Nagyobb sebessé-
gi fokozatba kapcsoltak 
a hazaiak, melyre a Be-

rettyóújfalunak nem volt 
válasza. 4-2-es félidőt kö-
vetően a második játék-
részben is a hazaiak domi-
náltak. Balogh és Besenyei 
találatát követően pedig 
6-2-nél eldőlt a meccs. 
Az utolsó szakaszban még 
lőttek egy gólt a vendé-
gek, melyre az Ördögök 
Besenyei és Irhás révén 
az utolsó percben kettő-
vel válaszoltak. A barcikai-
ak így 8-3-ra nyertek és 
megmaradt az esélyük, 
hogy elkerüljenek az utolsó 
helyről. Ehhez a zárófordu-
lóban május 17-én az este 
8 órától kezdődő találkozón 
a Kincsem otthonában kell 
megszerezniük a 3 pontot. 

LA BDA RÚGÓTOR NA

REND ÉS FEGYELEM  
A FUTBALLPÁLYÁN

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, május 10-én, 
hagyományteremtő célzattal, első alkalommal szer-
vezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság labdarúgótornáját. A sport-
esemény remek alkalom volt arra, hogy a megyei 
rendőrkapitányságok dolgozói jobban összeková-
csolódhassanak.

A rendezvényen 12 csapat, körülbelül 120 fővel vett 
részt a Kazincbarcikai Sportközpontban. A szervezők 
fő célja volt, hogy a rendőrkapitányságok állományá-
nak egy baráti labdarúgó-bajnokság formájában biz-
tosítsanak szabadidős tevékenységet.
Az eseményt Klimon István alpolgármester nyitotta 
meg, aki örömét fejezte ki, hogy ilyen új kezdeménye-
zések születnek Kazincbarcikán és a megyében egy-
aránt, majd jó szórakozást és kikapcsolódást kívánt a 
játékosoknak.
A meccsek három pályán zajlottak párhuzamosan, 
csoportonként 4 csapattal. A csoportok első két he-
lyezettje, illetve a két legjobb harmadik helyezett ju-
tott tovább az első körből, ezt követően pedig a nyer-
tesek egymással ütköztek meg a végső győzelemig 
egy egyenes kieséses szakaszban. Az első helyezett 
csapat érdemelte ki a vándorkupát.

„ K R EATÍ V N YÁ R”

KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR 
A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JEGYÉBEN

2019. JÚNIUS 24-JÚLIUS 5.
Ha igazán kreatív vagy és szereted a csapatmunkát, itt a helyed! Légy részese a színes őrületnek!

A Barcika Art Kft. képzőművészeti alkotótábort hirdet kreatív fiatalok 
számára.
A tábor célja az önkifejezés erősítése, a kreativitás fejlesztése, valamint az 
esztétikai nevelés és a szórakozás mellett egy köztéri alkotás elkészítése, 
amely később helyet kap Kazincbarcika belvárosában!

A tábor időpontja:
1. turnus: 10-14 éves fiatalok számára - 2019. június 24-28.
2. turnus: 14-18 éves fiatalok számára - 2019. július 1-5.

A tábor helyszíne: 
Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma 
(Kazincbarcika, Herbolyai út 7.), valamint a Mezey István Művészeti Központ 
(Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.)

A táborban való részvétel díjtalan!
Az Európai Unió által támogatott „Kreatív nyár” projekt Kazincbarcika Város 
Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

A tábor művészeti vezetői: 
Kovács Gabriella, Reichardt Anna, valamint Somodi-Hornyák Szilárd, a Deák 
Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium művésztanárai
Vendég: 
Rutkai Bori neves magyar képzőművész, énekes

Jelentkezés feltétele:
A jelentkezés előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni 2019. május 31-én, pénteken éjfélig lehet a 
rendezveny@barcikaart.hu e-mail-címen, a táborozó nevének, születési 
dátumának, iskolájának és telefonos elérhetőségének a megadásával. 
A levél címeként a „Kreatív nyár 2019” elnevezést kell feltüntetni!
A regisztráció lezárását követően 2019. június 6-án, csütörtökön egy 
workshop óra keretén belül szakértő zsűri választja ki a legkreatívabb 25 
diákot turnusonként.

A részletes felhívás letölthető a www.kolorcity.hu/Kolorközösség/felhívások 
weboldalról.
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ELADÓ INGATLAN
Kazincbarcika város Önkormányzata 1/1 tulajdoni arányú per-, teher- és 
igénymentes ingatlanjait nyilvános versenytárgyalás útján együttesen 
értékesíteni kívánja azzal, hogy azokon a vevő az adásvételi szerződés 
megkötését követő 3 éven belül többlakásos – elsősorban lakásokat és 
garázsokat magában foglaló - társasházat létesít.

A versenytárgyalási ajánlatok benyújtásának helye és ideje:
Barcika Szolg Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.)
2019. május 29-31 között személyesen, vagy postai úton.

A versenytárgyalási felhívással kapcsolatban Kazincbarcika Város 
Önkormányzata honlapján (www.kazincbarcika.hu), a Barcika Szolg Kft. 
honlapján (www.barcikaszolg.hu) és ügyfélszolgálatán érdeklődhet az 
alábbi elérhetőségeken:

Ügyintéző:   Farkas Enikő – ingatlangazdálkodási előadó

Ügyfélfogadás:   csütörtök 8:00-15:00

Telefon:    06-20/364-2461

E-mail:   farkas.eniko@barcikaszolg.hu

Cím 3700 Kazincbarcika,
Mátyás király út 

Hrsz. 989/6

3700 Kazincbarcika,
Mátyás király út 

Hrsz. 989/8
Alapterület 2 409 m2 3 008 m2

Elhelyezkedés belterület belterület

Kikiáltási ár 23  840  000 - Ft
+ ÁFA

25  467  734 - Ft
+ ÁFA

A Barcika Szolg. Kft
 Ingatlangazdálkodási Igazgatósága 

Ingatlangazdálkodási előadó
munkatársat keres

A munkatársainak főbb feladatai:
• A Barcika Szolg Kft. kezelésében levő önkormányzati tulajdonú lakásokkal kap-

csolatos bérbeadói feladatok ügyintézése, ennek keretében a bérleti szerződések 
elkészítése, fennálló bérleti jogviszonyok nyomon követése;

• Kapcsolattartás az ügyfelekkel: ügyfélszolgálat, panaszkezelés, problémamegoldás;
• A lakásépítéshez és lakásvásárláshoz nyújtható önkormányzati támogatások-

hoz kapcsolódó feladatok - pályázatok tartalmának, a kérelmező jogosultsá-
gának megvizsgálása – elvégzése;

• Az önkormányzati előterjesztések szakmai előkészítése, földhivatalai 
ügyintézés;

• Önkormányzati és a Barcika Szolg Kft. kezelésében lévő bérleményekhez 
kapcsolódó dokumentáció naprakész vezetése számítógépes program 
használatával.

Kit keresünk?
Azt, aki megszólítva érzi magát a fenti feladatokat olvasva, szívesen végezné 
azokat és aki:
• Minimum középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, készség szintűen használja 

a MS Office-t. (Az Excel és a Word kiemelten fontos a munkában.);
• Rendeletek, jogszabályok értelmezésében gyakorlattal rendelkezik
• Gyorsan és pontosan, a részletek iránti fogékonysággal tud dolgozni;
• Szépen és jól kommunikál, udvarias;
• Megoldásorientált szemléletű és határozott fellépése van.

Jelentkezés módja: Ötnéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs 
levél, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának benyújtása 
https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/29

Jelentkezés határideje: 2019. 05. 31.
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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 közlekedését 
is az emeletre. Az itt élők számára rendszeresen rendezvényeket szerveznek, 
melyek által az emberek életében a kultúra is jelen van.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

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

Tisztelt Ügyfeleink!

A Barcika Szolg Kft. ügyfélszolgálatának nyitvatartása 
továbbképzés miatt az alábbiak szerint változik:

2019. május 17-én (péntek):  8:00 – 10:00
2019. május 24-én (péntek):  8:00 – 10:00
2019. május 31-én (péntek):  ZÁRVA
2019. június 14-én (péntek):  8:00 – 10:00
(pénztári nyitvatartás: 8:00 – 9:45)
Ügyfélszolgálatunk a hét többi napján a megszokott módon és 
időben áll rendelkezésükre.

Kérjük szíves megértésüket!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Bravos kávé 250 g: 390 Ft 780 Ft/kg
Bravos 3:1-ben 10 db+17 g: 280 Ft 1647 Ft/kg
AKCIÓ Chio chips  
sajtos, hagymás tejfölös 100 g: 250 Ft 2 500 Ft/kg
Sunny Radler 0% alkoholmentes sör 0,5 l: 160 Ft 320 Ft/kg
AKCIÓ Playboy óvszer 12 db-os:  400 Ft 33 Ft/db
Vergani Maxi töltött csokoládégömb 1 kg:  1 900 Ft 1 900 Ft/kg
Ariel mosópor XXL color 8 kg: 5 200 Ft   650 Ft/l
Dosia mosópor 9 kg: 3 000 Ft 333 Ft/kg

Üdítők – sütemények – vegyiáru nagy választékban kapható

Bravos kávé 250 g 390 Ft 780 Ft/kg
Bravos 3:1-ben 10 db+17 g 280 Ft 1647 Ft/kg
AKCIÓ Chio chips sajtos, hagymás tejfölös 100 g 
250 Ft 2500 Ft/kg
Sunny Radler 0% alkoholmentes sör 0,5 l 160 Ft 
320 Ft/kg
AKCIÓ Playboy óvszer 12 db-os 400 Ft 33 Ft/db
Vergani Maxi töltött csokoládégömb 1 kg 1900 Ft 
1900 Ft/kg
Ariel mosópor XXL color 8 kg 5200 Ft 650 Ft/kg
Dosia mosópor 9 kg 3000 Ft t
Üdítők – sütemények – vegyiáru nagy választék-
ban kapható

Gyermeknap
Varosi

2019. május 26. (vasárnap)
Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ udvara

10.00  Játszótéri kalandtúra
   Indulás: Csónakázó-tó
   Érkezés: Völgypark

Színpadi programok:
15.00  Kazincbarcikai Kodály Zoltán 
   Alapfokú Művészeti Iskola műsora
16.00  Magyar Népmese Színház:
   Világszép nádszál kisasszony
17.15   Kazincbarcikai Összevont Óvodák
   óvodásainak előadása

17.30  Gryllus Vilmos

Kísérő programok:
Játszóház a Gyermekek Háza-Kézművesház munkatársaival

Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és Tűzoltóság bemutatója
Arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, bohóc-buli

Lovaglás; Ugrálóvár; Kisállat-simogató; Vendéglátás

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalan!
www.kolorcity.hu

‚-

A program támogatója: 
Kazincbarcika Város Önkormányzata

Előzetes regisztráció szükséges: 
sportszervezes@barcikaart.hu


