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KÖZMEGHALLGATÁST
TARTOTTAK
BABA- ÉS GYERMEKÚSZÁS
Vasárnap délutánonként várjuk a kedves érdeklődőket!
A foglalkozás díja: 1 700 Ft/gyermek.
Időpont:
minden vasárnap
14.00 -tól 4 hónapos kortól
15.30-tól 3 éves kortól

Oktató:
Valkóné Gyulavári Marianna
Bovebb felvilágosítás és információ:
06-30/755-5811, www.barcikaart.hu
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FIATALOK GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti
a Bercsényi út 14. szám alatti fiatalok garzonházában lévő 1 db önkormányzati
tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz.
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokzati felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés,
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.
Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes rezsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérletidíj-kategóriákat is megállapítottak.

Bercsényi út 14.

Cím

I. emelet 1.

I. emelet

m2

Irodák

53,59

Irodák

57,66

II. emelet

m2

Irodák

53,87

Irodák

53,82
53,78
55,44

Alapterület (m2)

38

Komfortfokozat

összkomfortos

Irodák

1

Irodák

Szobaszám
Lakbér és külön szolgáltatási díj összesen (Ft/hó)

13 300

Előtakarékosság mértéke (Ft/hó)

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 2020. január 30. (csütörtök) 15.00-ig lehet benyújtani.
Ügyintéző: Kecskeméti Andrea

Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a
következő elérhetőségeken:
kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627
e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
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TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉS
hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óra között
24 ÓRÁS ÜGYELET: 06-20/239-1715
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Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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 információs 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.

BEDÉNÉ TÓTH ZSUZSANNA
(06-30/393-0496)
oktatóval tudásszint alapján.
A foglalkozások heti egy alkalommal
pénteken 16, 17 és 18 órától.
Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig,
kedd, csütörtök 19.00 óráig
Egy turnus 8 alkalmas névre szóló
úszásoktatás bérlettel vehető igénybe,
melynek ára 8000 Ft.
kazincbarcikai

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA A CÉL

Közmeghallgatást tartott Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 9-én délután. Bár a fórum időpontját az önkormányzat minden felületen meghirdette, csupán hatan tették fel kérdéseiket a grémium előtt.
A kóbor ebekkel kapcsolat
ban Klimon István alpolgár
mestertől megtudhattuk,
hogy az állategészségügyi
feladatokat az önkormány
zat látja el, mely munkák
egyik része az elcsatangolt
kutyák befogása és elhe
lyezése. Ezt a tevékenysé
get Kazincbarcikán az ön
kormányzati rendészet és
a Barcika Park Kft. munka
társai végzik el a törvények
szigorú betartása mellett.
– Településünk szerződés
ben áll az Edelényi Állat
egészségügyi Teleppel.
Az itt befogott ebeket oda
szállítják el, amennyiben a
telep befogadóképessé
FEJLESZTÉS

ge megengedi. Kapcsolat
ban állunk a miskolci és az
ózdi telepekkel is, valamint
a civil állatvédők segítsé
gét is igénybe tudjuk venni
– mondta el a városvezető,
aki hozzátette, hogy a prob
léma megoldásában egy új
állategészségügyi telep
hely létrehozása segítene,
melynek megvalósításá
hoz már folynak tárgyalá
sok civil szervezetekkel. Az
önkormányzat biztosítaná
az ingatlant, kenneleket, és
anyagilag is hozzájárulna a
fenntartáshoz. A városve
zető a felelős kutyatartás
fontosságára is felhívta a
figyelmet. A város ehhez

biztosítja a sétáltatási lehe
tőséget, és a jövőbeni be
ruházások során is szem
előtt tarja, hogy az állattar
tók megfelelő helyre tudják
vinni az ebeket.
Az egyik ilyen fejlesztés az
a barnamezős beruházás
lesz, melynek során az Eg
ressy út, Lini tér, Tardonai
út, Spar áruház által hatá
rolt területen közösségi célú
kulturális, szabadidős és
sportparkot alakítanak ki.
– A rehabilitáció során le
bontják a városképet régóta
romboló műhelycsarnokot
és a volt nyomda és iroda
épületet is – árulta el Szitka
Péter polgármester.
A közmeghallgatáson szó
esett a közétkeztetés mi
nőségéről is. A Barcika Prí
ma Kft. több mint 4500
főnek biztosítja a közétkez

tetést: az állami és egyházi
fenntartású nevelési, okta
tási, az idősellátással foglal
kozó intézményekben, va
lamint a városi kórházban is.
– A központi konyhában
minden alkalommal, min
den badellából tesznek el
ételmintát. Amennyiben
jelzés érkezik, kivizsgálják
és orvosolják a problémát
– tudtuk meg Lövey Zoltán
önkormányzati képviselőtől.
– A kft.-hez érkező vissza
jelzések alapján elmond
ható, hogy a szolgáltatást
igénybe vevők több, mint 90
százaléka elégedett a mi
nőséggel – tájékoztatta a
megjelenteket az alpolgár
mester.
Az utolsó felszólaló a Há
mán Kató úti leromlott álla
potú társasházak jövőjéről
kérdezett. A terület rehabili

tációja folyamatosan zajlik, a
kiürült, lakhatásra alkalmat
lan épületeket lebontották.
Jelenleg az érintett város
részen több saját tulajdonú
lakással rendelkező és ön
kormányzati bérleményben
élő lakó él. A Barcika Szolg
Kft. és az önkormányzat
továbbra is együttműkö
dik azokkal a bérlőkkel,
akik rendszeresen fizetik a
bérleti díjat, nincs közüze
mi tartozásuk, valamint be
tartják az együttélés sza
bályait.
– Senkinek sem kell tarta
nia attól, hogy lebontják a
feje fölül a lakást, sőt min
den eszközzel segítjük azo
kat, akik önhibájukon kívül
érintettek a lakhatási kö
rülményeik leromlásában –
nyugtatta meg a városré
szen élőket a polgármester.

ÁTADTÁK AZ ÚJ VARRODÁT

Ünnepélyes keretek között adták át január 8-án a Lindström felújított varrodáját Kazincbarcikán.
Az ünnepélyes megnyitón
Lengyel Péter ügyvezető
igazgató köszöntötte a ven
dégeket, aki gyárlátogatás
ra invitálta az érdeklődőket.
A résztvevők megismerték

az új gépeket, az automati
kus szalagrendszert, illetve
a felújított munkaállomáso
kat. A cég vezérigazgatója,
Juha Laurio kiemelte a vá
rossal kialakult partnersé

gi kapcsolatot és kifejtette,
hogy hosszútávon tervez
nek Kazincbarcikán.
Köszöntőjében Mark
ku Virri finn nagykövet ki
emelte, bízik abban, hogy
a városba települt cég to
vább viszi a kialakult jó
kapcsolat hírét, így továb

bi finn befektetők is érkez
hetnek.
Az eseményre meghívást
kapott Szitka Péter Ka
zincbarcika polgármeste
re és Klimon István alpol
gármestere is. Szitka Péter
köszöntőjében így fogal
mazott:

– Kazincbarcika mindig is
befektetőbarát volt, fon
tos, hogy jól működő cégek
találják meg helyüket a te
lepülésen. A most átadott
varroda 130 munkavállaló
nak ad biztos, hosszú távú
munkát, ezáltal biztos meg
élhetést.
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INTERJÚ

MÁR MÁSKÉNT ÁL LOK AZ ÉLETHEZ

A sármos színész pályafutása mindig is bővelkedett sorsfordító pillanatokban, melyek hol dübörögve, hol csendes sodrással alakították sorsát. A hangos sikerek, a
szakmai fejlődés és az emberi „megtisztulás” útját járva szüntelen az értékekkel
teli, aktív élet utáni vágy hajtotta. A tehetséges művész nem csupán hazánkban,
külföldön szintúgy elismerést vívott ki magának. Az ország egyik kedvenc előadója feleségével, Vágó Bernadett-tel adott koncertet Kazincbarcikán. A fellépés előtt
telefonon kerestem. Beszélgetésünk kulcsponti témája természetesen a színészi lét
szépségei és gyötrelmei körül forgott, mely talán kissé rávilágít Miller Zoltán összetett személyiségére.
Az, hogy Ön Miller Lajos
fia, mennyire határozta
meg az életútját? Eleve
elrendeltetett volt a sorsa?
Édesanyám, Dobránszky
Zsuzsanna szintén ope
raénekesnő volt, így kizá
rólagosan zenei családba
születtem. Az, hogy eleve
elrendeltetett lett volna a
sorsom, nem tudom; van
nak erre pro és kontra vá
laszok és példák az élet
ből. Az én pályafutásom
pontosan azt bizonyítja,
hogy nem esett messze
az alma a fájától.
Abból a családi miliőből,
ami körülvette, mi mozdította el a könnyűzene irányába?
Talán az a fajta világ, ami
az 1980-as években el
kezdett körülöttem ala
kulni. Édesapám külföldi
szerepléseinek köszön
hetően, sok olyan zené
hez, hanglemezhez jut
hattam hozzá, amiről
akkor Magyarországon
kevesen álmodhattak. A
könnyűzene és a külföl
di zenekarok iránti rajon
gás a 80-as években há
gott a tetőpontjára itthon.
Ennek az egyik „áldoza
ta” voltam én is. Másrészt
pedig láttam azt az iszo
nyatosan sok lemondást,
amit édesapám részéről –
édesanyám abban az idő
ben már nem volt annyi
ra aktív – tapasztaltam.
Nagyon sok lemondás
sal járt az az operai világ,

pláne azon a színvonalon,
ahol édesapám képviselte
ezt a műfajt. Nagyon fia
talon éreztem, hogy erre
az áldozatra, erre a szor
galomra én nem igazán le
szek alkalmas.
Az előadói pályája kezdetén a prózai, vagy a zenei
szerepek domináltak a
repertoárjában?
Érdekes módon, főleg
prózai előadásokat ját
szottam a pályám első
5-6 évében. Egészen ad
dig volt ez így, míg ki nem
mentem Németország
ba, ahol egy évet töltöt
tem A nyomorultak című
produkcióval. Amikor ha
zajöttem, már kizárólag
zenés darabok szerepei
találtak meg. S ezek rend
kívül komoly feladatok
voltak.
Az 1997/1998-as évadban játszott a duisburgi
közönség előtt. Mesélne
az ottani életéről?
Nem volt egyszerű do
log, hetente hat előadást
játszottam, ráadásul hét
végén duplán. Ez nem
csak az idegrendszert
veszi kétszeres erővel
igénybe, hanem a torkot
is. Ugyanezt el tudnám
mondani azokról az eta
pokról is, amikor a Fantom
őskorában itthon éven
te 150 előadást játszot
tunk, nagyjából két éven
keresztül. A 60 előadás
ból 40-et játszottam és
egyik sem volt könnyű

szerep. Ezekre az ember
nek oda kell tennie magát,
nem lehet félvállról venni.
Most hány darabban játszik?
Most kifejezetten „láj
tosabb” pillanatát élem
a pályámnak, kifejezet
ten kevés előadásom van.
Összesen két produkció
van, amiben benne va
gyok, viszont a felkészü
lés elég kemény. Édes
anyám mondta: A túl sok
éneklésnél csak egyet
lenegy dolog van, ami job
ban megvisel egy torkot,
a kevés éneklés. Tehát, ha
megfelelően karban aka
rom tartani a hangomat,
ugyanúgy kell készülnöm,
mintha húsz fellépésem
lenne.
Nagyjából tíz évvel ezelőtt eltávolodott a színháztól, illetve a művészetektől. Abban a két évben
nem igazán vállalt fellépéseket sem. Üzleti vállalkozásba kezdett abban
az időben?
Igen, bár az akkori vállal
kozásom már nincs meg,
de egyéb érdekeltsége
im, akár kulturális projek
tek, akár más jellegű te
vékenységek, mai napig
működnek.
Az első szólólemeze kapcsán mondta, hogy mindig, mindenben megtalálta a jót. Bármi is történt
az életében, pozitívan állt
hozzá…

Nagyon szeretek néha ki
kapcsolódni, pihenni, időn
ként csak úgy semmit sem
csinálni. Nem az a fajta va
gyok, aki ha teszem azt,
csak öt előadása van egy
hónapban, pánikroha
mokkal és depresszióval
küzd otthon. Ezzel nem azt
mondom, hogy nem értem
meg azokat a kollégákat,
akik ebben a cipőben jár
nak, egyszerűen csak arról
van szó, hogy én nem így
állok a világhoz, nem így
gondolkodom a világról.
Nem ebben szocializálód
tam, mert úgy érzem, hogy
alapvetően sem ezekkel a
tulajdonságokkal jöttem a
világra. Abban a bizonyos
két évben is be tudtam bi
zonyítani, hogy tudok tel
jesen más dolgot csinálni
és tudok másban is sikeres
lenni. Azt gondolom, hogy
egy embert igazán a kö
rülmények adta korlátok,
vagy problémák leküzdé
se, megoldása, és ezáltal
az élethez való hozzáállása
minősíti igazán. Az tesz si
keressé, közepesen sike
ressé, vagy sikertelenné.
Az Emberek zenekar
mennyire volt meghatározó az Ön életében?

Sze r i n te m m a x i m á l i 
san meghatározó volt.
Mit is mondhatna az em
ber egy zenekarról, ami
m ind zeneiségében ,
mind dallamvilágában és
mondanivalójában – nyu
godtan mondhatom – ku
riózumértékű darabja volt
a magyar könnyűzenének
az 1990-es években. Már a
korszakról nem is beszél
ve, hiszen akkor teljesen
más zenei stílus, monda
nivaló és irányzat ütötte
fel a fejét. Nem véletlen
hogy ezek a dalok máig
örökzöldek, hiszen a mai
napig rendszeres részt
vevői a rádióadásoknak.

Jelentőségteljes és szép
időszaka volt az életem
nek, és valamilyen szinten
sorsfordító attitűdje is volt
az egésznek, hiszen, sok
mindenben volt hatással
az életemre, többek között
az a fajta világ impulzusa
vezetett külföldre. Mindig
szokták kérdezni, hogy
miért nem folytattuk to
vább? Úgy vélem, ebben
ennyi volt és úgy volt jó,
ahogy volt. Azt gondolom,
hogy Berkes Gábor és Val
la Attila (az együttes szö
vegírója – a szerk.) nevé
ben is mondhatom, hogy
bármikor, bármilyen kö
rülmények között büsz
kék lehetünk arra, amit mi
ezekkel a dalokkal elér
tünk. Gábor egy olyan ze
nei irányzatokon áthatoló
dallamvilágot kreált, mely
azok szívébe is belopta
magát, akik igazából nem

kedvelték ezt a fajta zenét.
Ehhez párosult egy elké
pesztően érzelmes és so
katmondó, többmélységű,
de közben mégiscsak egy
szerű szöveg az Attilának
a lelkéből. S ennek a két
embernek a művészetét
olyan szimbiózisban tud
tam a színpadra vinni, vagy
CD-re felénekelni, amitől
ezek a dalok ennek a hár
masnak köszönhetően
gyakorlatilag önálló életre
keltek.

Igen, és rengeteget tanul
tam benne a szituációk
kezeléséről. Nagyon so
kat köszönhetek annak a
három évnek, ami elősegí
tette, hogy méltó módon,
magamat a legkevésbé
feláldozva ebben a törté
netben, vissza tudjak jönni
a magyar kulturális piacra.

Önhöz melyik zenei irányzat áll közel?

Teljes mértékben, hiszen
minden a pszichológiá
ról szólt. Nagyon sokfé
le tréningen vettem részt,
nagyon sokféle dolog ér
dekelt ebből. Néhány em
berrel megismerkedve
jutottam el Indiába. Ott
kezdtem el egy meditá
ciót, mely nagyon sokat
változtatott az életfelfo

Abszolút rockzene pár
ti vagyok, ettől függetle
nül a Duran Duran az egyik
kedvenc zenekarom.
Korábban dolgozott egy
amerikai multinacionális
cégnél is. Ez itthon volt?

Itt történt meg, hogy üzleti pszichológiával és
életmódvezetéssel foglalkozott?

gásomon, illetve az élet
hez való hozzáállásomon,
mert azt hiszem, igazá
ból ez a döntő. Ugyanis az
életfelfogás lehet valaki
nek pozitív, meg jó, de a
hozzáállás az, ami a cse
lekvést adja. A passzív
dolog, akár pozitív, akár
negatív irányú, soha nem
lehet egy ember számá
ra eléggé hasznos. Indiá
ban egy ásramban voltam,
ami egy spirituális mene
dékhely, a lelki elvonulás
helye. Itt a guru (spirituá
lis tanító) körül csoporto
sulva a jógát, a meditációt
gyakorolják, illetve erköl
csi, vallási tanulás folyik a
védikus irodalom bölcses
ségéből. Rendkívüli hatás
sal volt rám, amit odakint
láttam.

Elsősorban azt tanultam
meg, hogy a nyugat-eu
rópai ember egyik nagy
problémája, hogy min
denre valamilyen választ
akar. Mindenre valami
lyen konkrét szót akar,
mindent le akar írni, min
dent meg akar tudni. Azt
gondolom, hogy kiegyen
súlyozott ember nincs.
Azt hiszem, hogy vannak
olyan pillanatok, amikor
az ember kiegyensúlyo
zottnak mondhatja ma
gát, de alapvetően az élet
nem erről szól. Vannak
az ember életében hul
lámhegyek és hullámvöl
gyek. Itt egyetlen kérdés
van: milyenek voltak az
arányok az ember életé
ben azelőtt, és milyenek
most.

A meditáció kiegyensúlyozottabbá tette?

Melyik az az időszak, amit
Ön a legígéretesebbnek,

legfontosabbnak tartott a
karrierje során?
Véleményem szerint eb
ből a szempontból több
szakaszra lehet bonta
ni a pályafutásomat. Az
elején egy nagyon sike
res dologba cseppentem
bele, amit még sikereseb
bé tudtam tenni. Ám, ha
színházi, szakmai szem
pontokat nézünk, akkor
talán a leggyümölcsözőbb
időszakom a 2000 és a
2009 közötti évek voltak.
Amennyiben azt vizsgál
juk, hogy minőségben hol
tudtam a legjobbat nyúj
tani a huszonhét év alatt,
mindenképpen az elmúlt
öt évemet céloznám meg.
Viszont a leghangosabb
sikereimet mindenképpen
a 90-es években értem el,
egyebek mellett a zene
karnak köszönhetően.
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KOLORHÉT • VI. / 2.

ÉVES HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KEZDŐDJÖN OTTHON A KÖRNYEZETVÉDELEM!

Mi helyezhető a szelektív edénybe és
zsákba: műanyag flakon: ásványvizes,
üdítős; háztartási fém: italos és kon
zervdoboz; füzet, könyv; újság, folyóirat;
kiöblített tejfölös vagy joghurtos pohár;
hullámpapír csomagolópapír, kartondo
boz lapítva; kisebb kartondobozok la
pítva (csokoládés, tojástartó); kiöblített
italos kartondoboz; kiöblített tusfürdős,
mosószeres flakon; műanyag szatyor.
Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő
edénybe/zsákba: falevél, ágnyesedék,
vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem
szennyező módon a nagyobb méretű fa
ágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter
hosszúságúra darabolva, kötegelve he
lyezhetők el a zsákok mellett.
Mi nem helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: zsíros, olajos oldósze
res papír; élelmiszer maradványos do
boz; egyéb, műanyagnak ítélt hulladék;
CD-lemez, magnó és videókazetta;
semmiféle üveg; zsírral szennyezett
műanyag flakon; élelmiszer maradványt
tartalmazó papír.
Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba: Kérjük, ügyeljenek
arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedé
nyekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Amennyiben munkatársaink a zöldhul
ladékos zsákokban, illetve edények
ben háztartási vagy egyéb nem odava
ló anyagot találnak, akkor azokat nem
szállítják el.

kommunális

szelektív

zöld

Napjaink egyik legégetőbb problémája a klímaváltozás, amely az évtizedek óta tartó
környezetszennyezés talán legérezhetőbb hatása. A folyamat megállítása, lassítása el
engedhetetlen feladattá vált, amelynek fontos része, hogy az emberek tudatos hulla
dékfelhasználása még inkább a hétköznapok részévé váljon.
Mi, emberek már otthonunkban is sokat tehetünk a környezetszennyezés visszaszo
rítása érdekében. Apró változtatásokkal csökkenthetjük háztartásunkban a hulladék
mennyiségét, például nagyobb kiszerelésű, újrahasznosítható csomagolású, utántöltős
termékek vásárlásával. Sokat segíthet, ha nejlonszatyor helyett, vászonból készült tás
kát viszünk magunkkal a boltba.
Az újrahasznosítás rendkívül sokat jelent a környezetvédelem szempontjából, hiszen a
feldolgozás során jelentősen kevesebb energiát használnak fel a gyártók, és sokkal ke
vesebb szennyezőanyag kerül a környezetbe.
Gyűjtsük szelektíven a szemetet! Ez önmagában még nem elég, ahhoz, hogy a hulla
dékunk bekerüljön az újrahasznosítás körforgalmába: elengedhetetlen, hogy a papír, a
műanyag, a fém, valamint az üveg a megfelelő gyűjtőedényzetbe kerüljön. Ehhez te
lepülésünkön minden lehetőség adott, hiszen Kazincbarcikán számos szelektív hulla
dékgyűjtő sziget áll a lakosság rendelkezésére, valamint a családi házas övezetekben is
megoldott ezek elszállítása. Kezdjünk el már otthonunkban tenni a környezetszennye
zés ellen!
Szitka Péter
polgármester

Klimon István
alpolgármester

üveg

A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni! A változtatás jogát fenntartjuk!

A VEGYES HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK
UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:

Gépész utca, Gyöngyvirág utca, Hadik András út, Herbolya Régi telep, Herbolyai út, Hóvirág utca, Illyés Gyula út, Kert utca, Kiserdősor utca, Klapka György út, Liliom utca,
Mányoki Ádám utca, Margaréta út, Ménes utca, Munkás utca, Műszerész utca, Paál László utca, Pesti Barnabás utca, Pincesor, Sallai Imre köz, Szegfű utca, Tardonai út,
Tárna utca, Tervtáró utca, Tulipán utca, Vadvirág utca, Vájár utca, Vak Bottyán utca, Vegyész utca, Völgy utca

HÉTFŐ: Árpád fejedelem tér, Augusztus 20. tér, Barátság tér,
Béke tér, Bolyai tér, Derkovits Gyula tér, Dobó István tér, Egressy
Béni tér, Egressy Béni út, Építők útja, Eszperantó út, Fő tér, Gyer
mekek útja, Hámán Kató utca, Hrisztó Botev tér, Ifjúmunkás tér,
Iskola köz, Jókai tér, Kikelet köz, Liget utca, Május 1. út, Mátyás
király út, Munkácsy tér, Paál László utca, Pattantyús utca, Pollack
Mihály utca, Rákóczi tér, Ságvári tér, Szabadság tér, Szabó Ervin
utca, Szent Flórián tér, Tavasz utca, Zemplény utca

CSÜTÖRTÖK: Árpád fejedelem tér, Augusztus 20. tér, Barátság tér, Béke tér, Bolyai tér, Dobó István tér, Derkovits Gyula tér, Egressy Béni tér, Egressy Béni út, Építők
útja, Eszperantó út, Fő tér, Gyermekek útja, Hámán Kató utca, Hegyköz utca, Hrisztó Botev tér, Ifjúmunkás tér, Iskola köz, Jókai tér, Kikelet köz, Liget utca, Május 1. út, Má
tyás király út, Munkácsy tér, Paál László utca, Pattantyús utca, Pollack Mihály utca, Rákóczi tér, Ságvári tér, Szabadság tér, Szabó Ervin utca, Szent Flórián tér, Tavasz
utca, Zemplény utca

KEDD: Alsóvárosi körút, Attila út, Babits Mihály utca, Bartók Béla
utca, Berkenye utca, Bodza utca, Csokonai utca, Deák Ferenc tér,
Dózsa György utca, Egres utca, Eötvös József tér, Fenyő utca,
Galagonya utca, Gyula Pál utca, Hársfa utca, Hegyköz utca, Irinyi
János utca, Iskola utca, Jószerencsét út, Kálmán Imre út, Kazinczy
Ferenc tér, Kökény utca, Mikszáth Kálmán utca, Mogyoró utca,
Móricz Zsigmond tér, Muskátli utca, Nagy Lajos utca, Nyárfa utca,
Patak utca, Radnóti Miklós tér, Rezeda utca, Rózsa út, Széche
nyi utca, Szeder utca, Szemere Bertalan tér, Szendrei Júlia utca,
Thököly Imre tér, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Tölgyfa utca,
Vadrózsa utca, Vajda János utca, Vasvári Pál tér, Veres Péter utca
SZERDA: Akácfa utca, Aknász utca, Barabás Miklós utca, Bat
thyány Lajos utca, Bükkalja út, Csákány utca, Csalogány út, Csille
utca, Csontváry utca, Egyház dűlő, Erdész utca, Gábor Áron utca,

PÉNTEK: Alkotmány utca, Arany János utca, Babits Mihály utca, Balassi Bálint utca, Bercsényi utca, Budai Nagy Antal út, Csók István út, Csokonai utca, Deák Ferenc tér,
Eötvös József tér, Gorkij utca, Gyulai Pál utca, Hadak útja, II. Rákóczi Ferenc út, Iskola utca, Kacsóh Pongrác utca, Kazinczy Ferenc tér, Kenyérgyár utca, Kis köz, Kiserőmű
lakótelep, Kölcsey Ferenc utca, Kossuth Lajos utca, Kuruc út, Lórántffy Zsuzsanna út, MÁV-lakótelep, Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond tér, Patak utca, Radnóti
Miklós tér, Rákóczi utca, Sajó utca, Szemere Bertalan tér, Táncsics Mihály utca, Thököly Imre tér, Tóth Árpád út, Új Élet utca, Vajda János utca, Vámos Ilona utca, Vasút utca,
Vasvári Pál tér, Veres Péter utca, Zrínyi Ilona utca

A SZELEKTÍV ÉS A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:
KEDD (KALODÁS SZELEKTÍV HULLADÉK-TÁRSASHÁZAK): Sajó ABC mellett, Patak út, Szemere Bertalan tér, Vasvári tér, Kazinczy tér, Thököly tér, Móricz zsigmond tér,
Deák Ferenc tér, Mikszáth Kálmán út, Nagy Lajos út, Babits Mihály út, Iskola út, Vajda János út
SZERDA: Kossuth Lajos út, Kenyérgyári út, Vámos Ilona u., Arany János út, Új élet u., Kacsóh Pongrác u., Alkotmány út, Balassi Bálint u., Erőmű u., Csók István út., II. Rákóczi
Ferenc út, Sajó út, Vasút út, Kis-köz út, Kölcsey Ferenc u., Bercsényi u., Lórántffy Zsuzsanna út, Zrínyi Ilona u., Táncsics Mihály u., Kuruc út, Budai Nagy Antal u., Hadak útja
CSÜTÖRTÖK: Fenyő u., Hársfa u., Tölgyfa u., Irinyi János u., Jószerencsét u., Dózsa György u., Rózsa út, Széchenyi u., Alsóvárosi körút, Muskátli u., Tompa Mihály u., Attila
út, Rezeda u., Kálmán Imre út, Iskola u., Pincesor, Kiserdősor u., Kert u., Egressy Béni út, Tardonai út, Berkenye u., Szeder u., Kökény u.,Mogyoró u., Vadrózsa u., Bodza u.,
Galagonya u., Völgy u.
PÉNTEK: Paál László u., Csontváry u., Barabás Miklós u., Mányoki Ádám u., Herbolyai út, Akácfa u., Bartók Béla u., Csalogány u., Liliom u., Gyöngyvirág u., Szegfű u., Tulipán
u., Hóvirág u., Erdész u., Műszerész u., Gépész u., Tárna u., Aknász u., Munkás u., Tervtáró u., Vegyész u., Bükkalja út, Csákány út., Vájár u., Csille u., Gábor Áron u., Sallai Imre
köz, Batthyány Lajos u., Vak Bottyán u., Klapka György út, Pesti Barnabás u., Hadik András út, Illyés Gyula út, Tardonai út, Vadvirág u., Ménes u.
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