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EMLÉKPARK KÉSZÜL SZUHAKÁLLÓBAN 
Fennállásának 700. évfor-
dulója alkalmából rendhagyó 
emlékparkot avat fel június 
10-én Szuhakálló Község 
Önkormányzata.
A Jaskó Péter által készített 
emlékoszlop, mely a köz-
ségháza előtt kap helyet, 
a település jelképei mellett 
a hétszáz éves múltból ki-
emelkedő események idő-

pontjait és rövid leírásukat 
örökíti meg.

A kerek évfordulót nemcsak 
az átadó ceremóniával, hanem 
kétnapos, nagyszabású prog-
rammal ünneplik majd Szuha-
kállóban. Június 9-én a hagyo-
mányos disznóvágást színpadi 
mulatós programok színesí-
tik Postás Józsi fellépésével, 

melyet jótékonysági bál kö-
vet. Június 10-én, a délelőtti 
emlékpark-avatás után, az 
óvodakertben a helyi és kör-
nyékbeli művészcsoportok 
várják az érdeklődőket. Kiállí-
tás nyílik a Sajómenti Népmű-
vészeti Egyesület munkáiból, 
kézműves játszóház, mester-
ségbemutató és vásár, inter-
aktív rajzóra, mazsorett-be-

mutató és sztárfellépő, Takács 
Nikolas, valamint az Ildi Rider 

zenekar szórakoztatja majd 
a nagyérdeműt. 

TÉRSÉG

EREDMÉNYT HIRDETTEK

Május 10-én a Gvadányi 
József Művelődési Ház és 
Könyvtárban tartották a 
„Rudi az ősmajom” című 
rajzpályázat eredmény-
hirdetését. A rajzpályáza-
tot korábban Rudabánya 
Város Önkormányzata és 
a Ruda-Park Nonprofit Kft. 
hirdette meg óvodásoknak 
és általános iskolásoknak. 
A felhívásra tizenkilenc is-
kolából és öt óvodából több 
mint kétszázhetven pá-
lyamű érkezett, amelynek 
egy részét kiállították a mű-
velődési ház aulájában. A 
díj átadón elsőként Szobo-

ta Lajos, Rudabánya pol-
gármestere köszöntötte a 
meghívottakat, majd Fo-
lyaminé Tomori Tünde, a 
Ruda-Park Nonprofit Kft. 
ügyvezetője mutatta be 
az intézményt. A rendez-
vényen összesen ötven-
hat gyereket jutalmaztak, 
akik Rudabánya városve-
zetőitől és Wächter Ba-
lázs projektmenedzsertől 
vették át az oklevelet, va-
lamint az emléklapot. Az 
ünnepségen Török Dezső, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlés elnöke 
is jelen volt. 

AZ EGÉSZSÉGRŐL SZÓLT A NAP 
A Berentei Általános Is-
kola minden évben ha-
gyományőrző jelleggel az 
iskola tanulóinak akadály-
versennyel egybekötött 
családi és egészségnapot 
szervez. Idén május 12-én 
került sor a rendezvénynek 
a lebonyolítására. Ebben 
a tanévben Ködmön Éva 
testnevelőtanár nyertes 
pályázatának köszönhe-
tően még színvonalasabb, 

még tartalmasabb prog-
ramok várták a tanulókat. 
A diákok egy egészségne-
velő, egészséges táplálko-
zást népszerűsítő előadá-
son vettek részt, melynek 
során a különböző táplá-
lékkiegészítők és vitami-
nok fogyasztásáról, azok 
egészségmegőrző sze-
repéről is hallhattak, vala-
mint lehetőségük volt né-
hány terméket megkóstolni 

is. Ezt követően ügyessé-
gi, sportos feladatok mel-
lett kreativitást és tudást 
igénylő akadályversenyen 
mérték össze az erejüket 
a csapatok. Az akadálypá-
lya teljesítését követően a 
nyertes csapatok tagjai át-
vehették a nyereményüket. 
A program lebonyolításá-
ban az iskola pedagógusai, 
dolgozói, védőnője mellett 
a tanulók szülei segítettek. 

BARCIKA PARK KFT.

2017 VIRÁGAI 
Virágokkal dolgozni sokkal hálásabb dolog, mint építőanya-
gokkal, vagy virtuális eszközökkel. A virág élőlény és ha is-
merjük igényeit, és aszerint gondozzuk, akkor nem marad 
el a kertész sikere. Színek és formák összhangja, szépsége 
vonzza a parkokban, körforgalmakban és lámpaoszlopokon 
is a tekinteteket.

Idén a Barcika Park Nonprofit 
Kft. is nevelt fóliasátrában 
8000 tő futómuskátlit és 
5000 cserép egynyári vi-
rágot, amelyeket a közin-
tézmények és képviselők is 
igényelhetnek korlátozott 
darabszámban. Mindezeken 
felül a napokban érkezett a 
már jóval korábban ágyások 
szerint megtervezett, mint-
egy 20 000 darab előnevelt 
palánta. A városi virágülte-
tésnek az a trükkje, hogy 
nagy felületű, homogén szí-
nes formákat kell alkalmaz-
ni, mivel a túlzott sokféleség 
elaprózza a látványt. Ugyan-
csak lehet játszani a formák-
kal a magasabb virágok, mint 
például a pillangóvirág, vagy 
dísznapraforgó esetében is, 
mivel ezek a virágok térben is 
kiemelik a látnivalót és sok-
kal dúsabbnak és természe-
tesebbnek hatnak általuk a 
virágágyások. 
– A Barcika Park minden 
évben igyekszik mást és 
mást hozni a város köz-
tereire, más koncepció-
val, más virágokkal. Idén a 
formákon lesz a nagyobb 
hangsúly. Kísérleti jelleggel 
megpróbáljuk felidézni az 
angol kertművészet talán 
szabadosabb és vidámabb 
formáit, szemben a sza-
bályos mértani alakzatok-
ban történő kiültetésekkel, 
amelyek leginkább a barokk 

kerteket jellemezték. Idén 
először lesznek kihelyezve 
a belváros tereinek lámpa-
oszlopaira a nagy, önlocsoló 
virágtartályok, amelyekben 
kétféle színű édesburgonya, 
balkon aranya és a tényleg 
erősen mézillatú mézecske 
kapott helyet, remélve azt, 
hogy mielőbb színes zuha-
tagként fognak alábukni 
tartóedényeikből – hívta fel 
az újdonságokra a figyelmet 
Solcz Roland, a kft. ügyve-
zető igazgatója. 
– Természetesen a mun-
káknak ez csak az első 
fázisa. Ezt követi majd a 
gondos ápolás egészen az 
első őszi fagyokig. Ez leg-
alább ötszöri kapálást je-
lent ágyásonként, valamint 
rendszeres locsolást, a ká-
nikulai napokban akár két-
szer is, mivel ezeknek a nö-
vényeknek a gyökérzete 
soha nem lesz olyan fejlett 
és talajba kapaszkodó, mint 
a természetesen eredőké, 
így a nedvességfelszívásuk 
is korlátozott – tette hozzá 
a szakember, majd kiemelte:
– Tavaly városunk megkap-
ta az észak-magyarorszá-
gi régiónak járó legrango-
sabb kitüntetések egyikét, 
az Arany Rózsa díjat. Ezt 
a mindenképpen lelkes és 
nagy odafigyelést kívánó 
munkát idén is ennek szel-
lemében fogjuk végezni.

KÖZM EG H A LLGATÁS 

KÖZÉPPONTBAN AZ EGRESSY 
ÚT FORGALMI RENDJE 
Közmeghallgatást tartott Kazincbarcika Város Önkormányzata május 11-én, a polgár-
mesteri hivatal nagytanácskozójában. Az eseményen hat érdeklődő vett részt, akik 
több közérdekű témát jeleztek a városvezetésnek.

A közmeghallgatás fő té-
mája egyértelműen az 
Egressy út megújult bel-
városi szakaszának köz-
lekedési rendje volt. A 
hozzászólók egyebek 
mellett kiemelték: csak 
részben megoldott az 
árufeltöltés, illetve fő-
ként a városba látogató 
idegeneknek jelent gon-
dot, hogy nem tudják, ho-
gyan lehet megközelíteni 
egy-egy üzletet.
Szitka Péter polgármes-
ter válaszában hangsú-
lyozta: a forgalmi rend 
– mely a sétálóutca fel-
újításakor lett kialakítva – 
éppen azt a célt szolgálta, 
hogy az átmenő forgalom 
átterelődjön a korábban 
létesített gyűjtőutakra, 
és ezáltal megoldódja-
nak a korábbi forgalmi és 
parkolási problémák. Rá-
adásul – folytatta a pol-
gármester – az új utak 
mentén számtalan új par-
koló is létesült, így csupán 
megszokás kérdése az, 

hogy ne az üzlet előtt par-
koljanak. Kiemelte, nincs ez 
másképp a közeli nagyváro-
sokban, így Miskolcon, Óz-
don, de Egerben sem.
Azt a lakossági felvetést 
viszont a városvezető is 
támogatta, hogy jelenjen 
meg a közlekedési rendről 
egy egyértelműsítő térkép 
a Kolor7 hetilapban, vala-
mint, hogy kiegészítőtáb-
lák segítsék az eligazodást 
a belvárosban.
Érkezett kérdés a városi 
strand újranyitásával kap-
csolatban is. Szitka Péter 
kijelentette: a létesítmény 
további sorsa folyamato-

san napirenden van a tes-
tületi üléseken. A strand új-
ranyitásához először ki kell 
dolgozni egy koncepciót, 
illetve befektetőt, forrást 
kell találni a rekonstrukci-
óhoz.
Az Egressy úton és a 
strandon kívül téma volt 
még egyebek mellett egy 
új gyalogátkelő létesítése 
a Rózsadombnál, szó esett 
az Aranyalma utcában út és 
csapadékvíz-elvezető ki-
alakításáról is, de a KSK-n 
épülő új művüfes pályával, 
és annak finanszírozásával 
kapcsolatosan is érkeztek 
kérdések.

M ŰA LKOTÁS

Ismét látható az Anyaság-szobor
Hét év után újra felállítot-
ták Kazincbarcika egyik 
legnagyobb eszmei értékű 
köztéri szobrát, Somogyi 
József: Anyaság (vagy: 
Anya gyermekével, Bol-
dog béke) c. műalkotását. 
A bronzszobrot még 1963-
ban helyezték el a mai Épí-
tők Úti Tagóvoda udvarán 
egy medencében. A műal-
kotás közel egy évtize-
de megsérült és oldalára 
dőlve feküdt. A szobrot a 
Kossuth-díjas Somogyi 
(aki 1974 és 1985 között a 
Képzőművészeti Főiskola 

rektora is volt) egyik tanít-
ványa, Győrfi Sándor karcagi 
szobrászművész restaurál-
ta és tárolta, amíg haza nem 

szállították Kazincbarcikára. 
A műalkotás május 12-től új 
helyén, a Völgy park Liget 
út menti szakaszán látható.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA 
Egy komplex környezet- 
és természetvédelmi fog-
lalkozás keretében emlé-
keztek meg május 10-én, 
Sajószentpéteren, a Lévay 
József Városi Könyvtárban 
a madarak és fák napjáról 
a Kossuth Lajos Általános 
Iskola hetedikeseinek köz-
reműködésével. 
A program célja az ifjú-
ság természetvédelem-
hez fűződő szemléletének 
és elkötelezettségének ki-
alakítása, formálása volt. 
E jeles nap megünneplése 
több mint százéves múlt-
ra tekint vissza. Megszer-
vezésének közvetlen előz-
ménye a hasznos madarak 
védelme érdekében 1902-
ben kötött párizsi egyez-
mény, mely után Cher-
nel István ornitológus még 
ebben az évben megszer-
vezte az első madarak és 
fák napját. Az esemény is-
kolai keretek közé Appo-
nyi Albert kultuszminiszter 

1906-ban kiadott rende-
letének köszönhetően ke-
rült. Sokat jelentett az ügy 
számára, hogy Csáky Al-
bin, akkori vallás-és köz-
oktatásügyi miniszter még 
1893-ban Herman Ottó 
tervei alapján megalapí-
totta a Magyar Ornitológiai 
Központot, sőt az autodi-
dakta tudós számos kuta-
tása irányult e témára. 
A könyvtár rendezvényén 
a gyerekek átfogó isme-
reteket szereztek a ma-

darak és fák napja létre-
jöttének körülményeiről 
és természetesen Herman 
Ottó munkásságáról. Mivel 
a természet - és környe-
zetvédelem nem létezik 
egymás nélkül, ezért a ta-
nulóknak kiadott feladatok 
sorában a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos témák 
éppúgy megtalálhatóak 
voltak, akárcsak Herman 
Ottó A madarak hasznáról 
és káráról című könyvére 
épülő kérdések.
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BEMUTATÓ

MEGJELENT SOMODI-HORNYÁK  
SZILÁRD ÚJ LEMEZE 
Bemutatták Somodi-Hornyák Szilárd legújabb lemezét május 12-én a Mezey István Mű-
vészeti Központban. A zenész-művésztanár elárulta, hogy a lemezt hosszas munka előzte 
meg, amit többek között Kazincbarcika városa is támogatott. A rendezvényen négy szá-
mot hallhatott a nagyközönség, melyet állófogadás követett. 

Somodi-Hornyák Szilárd 
május 9-én a KVTV Presz-
szó című műsorának ven-
dége volt, ahol Vályi Zsolttal 
többek között a lemezbe-
mutatóról is beszélgettek. 
A zenész-művésztanár el-
mondta, a most bemutatott 
korong a negyedik nagyle-
meze, de az elmúlt nyolc-ki-
lenc évben két kislemeze is 
elkészült.
– A zenekarban zömében 
olyan zenészek szerepel-
nek, akik a való életben is 
zenélnek. Egy részük ze-
netanár, másik részük pe-

dig aktív zenész, illetve van 
olyan is, aki mint én, a civil 
szakmája mellett kedvte-
lésből foglalkozik vele” – 
mondta.
A zenei stílusáról Somo-
di-Hornyák Szilárd azt 
mondta, alternatív rock, 
mélyebb, tartalmasabb szö-
veggel.
– Itt arról van szó, hogy én 
írom a dallamot, én írom a 
zenét, én tervezem a le-
mezborítót, sok mindent 
én csinálok, de nyilván a ze-
nésztársakra szükség van – 
részletezte a művész.

BÉRLETES PROGRAM
Dátum Kezdés Helyszín Program 

Jegyár 
elővétel helyszín

Augusztus 4.  
péntek

19.00
Csónakázó-tó

DENIZ LIVE
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 HALOTT PÉNZ

Augusztus 5.  
szombat

19.00
Csónakázó-tó

HERCZKU ÁGI ÉS A BANDA 1 500 Ft,  
ülő:  

4 000 Ft 

2 000 Ft,  
ülő:  

4 000 Ft21.30 CSÍK ZENEKAR

Augusztus 6.  
vasárnap

19.00
Csónakázó-tó

PIRAMIS 
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 P. MOBIL
Augusztus 10.  

csütörtök
19.00

Csónakázó-tó
MARGE

1 500 Ft 2 000 Ft 
21.30 WELLHELLO

Augusztus 11.  
péntek

19.00
Csónakázó-tó

VÖLGYESI GABI - UNIQUE AKUSZTIK
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 MAGNA CUM LAUDE

Augusztus 12.  
szombat

19.00
Csónakázó-tó

LOTFI BEGI
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 RÚZSA MAGDI
Augusztus 13.  

vasárnap
19.00

Csónakázó-tó
CHILDREN OF DISTANCE

1 500 Ft 2 000 Ft 
21.30 MAJKA & CURTIS LIVE

Augusztus 26.  
szombat 21.00 Vadna Park

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

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

AUGUSZTUS 
1-20. +AFTER

www.kolorfesztival.hu

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

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

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

BAJNOKSÁG

HÁROM NAPIG KAZINCBARCIKA VOLT A MAZSORETT FŐVÁROSA
Kazincbarcika adott otthont május 12-14. között a XVII. 
Magyar Mazsorett Bajnokságnak. A megmérettetésre 18 
településről közel 500 fiatal érkezett.

Az eseményen előbb Szit-
ka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere köszöntöt-
te a megjelenteket, aki be-
szédében úgy fogalmazott: 
nagy megtiszteltetés a szí-
nes városnak, hogy otthont 
adhat ennek az ugyancsak 
színes rendezvénynek.
– Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében még sosem volt 
mazsorettbajnokság, ezért 
külön öröm számunkra, 
hogy a tizenhetediket itt, 
Kazincbarcikán rendezik 
– hangsúlyozta a polgár-
mester.

Seres Ottó, a Don Bosco 
Sportközpont igazgató-
ja hozzátette, számukra is 
megtiszteltetés, hogy a múlt 
szeptemberi megnyitását 
követően fél évvel már ilyen 
neves esemény helyszínéül 
szolgál a sportlétesítmény. 
Geisztné Gogolák Éva, a 
Magyar Majorette Szövet-
ség elnöke elmondta, a Ma-
gyar Mazsorett Bajnokság 
a sportág legrangosabb ha-
zai megmérettetése, ennek 
eredményei alapján vehet-
nek részt a legjobbak az Eu-
rópa-bajnokságon.

– Borsod megyébe a szend-
rői Százszorszép Mazsorett 
Csoportnak köszönhető-
en kerültünk, akik koráb-
ban pályáztak az országos 
bajnokság megrendezésé-
re. Nagy öröm számunk-

ra, hogy Kazincbarcika és 
a Don Bosco Sportközpont 
vezetése ilyen örömmel fo-
gadott minket – tette hozzá 
az elnök.
A XVII. Magyar Mazsorett 
Bajnokság pénteken egyéni 

és csoportos versenyekkel 
kezdődött, szombaton me-
netversennyel, majd vasár-
nap színpadi számokkal és 
az elismerések átadásával 
ért véget.
Eredmények: kolorline.hu
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HIRDETÉS
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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
10 000 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!
Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

Itt mindent megtalálsz, amire vágysz! 

A  kicsitől (30 Mbit/s) 
a legnagyobbig (1000 Mbit/s)

Május hónap ajánlata:
HBO GO most INGYEN 

az HBO HD, HBO2, HBO3,
Cinemax, Cinemax2 műsorokhoz. 

Együtt: 2.500 Ft/hó
A teljes 12 hónap hűségidő alatt.

Érvényes a PARISAT 46 településén.
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

HELYBEN 
VAGYUNK

KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A MEGYE FIATAL ZONGORISTÁI VERSENGTEK
A Kazincbarcikai Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Is-
kola május 11-én rendezte 
meg a III. Megyei Papp Lajos 
Zongoraversenyt.

A viadal népszerűségét jelzi, 
hogy tizennégy zeneiskolá-
ból csaknem száz növendék 
érkezett. Voltak itt hétéve-
sek, csakúgy, mint közép-
iskolások. Összesen kilenc 
korcsoportban versengtek a 
gyerekek. A versenyzők két 
zongoradarabot adtak elő, 
melyből az egyik – a ver-
seny névadója után – egy 
kötelezően megadott Papp 
Lajos-mű.  A verseny név-
adója egyébként egy Német-

országban élő zeneszerző – 
zongoraművész. 

A produkciókat kéttagú zsűri 
bírálta: Gáspárné dr. Tóth Ma-
rica a Miskolci Egyetem mű-
vésztanára, illetve Telek Zsu-
zsa a gödöllői Frédéric Chopin 
Zeneiskola zongoratanára 
személyében. A verseny fő 
támogatója a Kazincbarcika 
Város és Környéke Művésze-
téért Egyesület volt.

A díjazottak értékes kotta- 
és könyvjutalmakban része-
sültek, de senki sem tért haza 
üres kézzel. A rendező iskola 
emléktárggyal és szívélyes 
vendéglátással igyekezett 

minden résztvevő kedvében 
járni. A legszínvonalasabban 
teljesítő zongorista „Kiemelt 

1. helyezést” Szlanyina Tímea, 
a Kazincbarcikai Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Isko-

la továbbképzős növendéke 
kapta.  Felkészítő tanára Papp 
Ágnes volt.

IRINYI ZENEI TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY

DÍJAT NYERTEK

A Müller Péter Sziámi and Friends zenekar februárban 
írt ki középiskolások számára dalfeldolgozó pályázatot a 
„Szeretni még” című számukkal kapcsolatban. Az Irinyi 
János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Diákotthon Zenei Tehetséggondozó Műhely diákjai és ta-
nárai is úgy döntöttek, elkészítik a saját feldolgozásukat.

Ennek eredményekép-
pen született egy olyan dal, 
amelyben csak énekhan-
gok és ritmushangszerek 
szólnak, a klipet a zenei mű-
hely youtube-csatornáján 
lehet megnézni.
A beérkezett 121 feldolgo-
zásból 14 tagú szakmai zsűri 
választotta ki a legjobbakat, 
amelyek közé bekerült az 
irinyisek munkája is.
A díjátadó május 12-én, Bu-
dapesten, a Müller Péter 
Sziámi and Friends kon-

certjén volt. A rendezvény 
elején a jelenlévő pályá-
zók közösen elénekelték a 
dalt, ezután következett a 
díjak átadása. Mivel a zsű-
ri nem konkrét, számszerű 
helyezéseket osztott ki, így 
egy kicsit nehéz eligazod-
ni abban a kérdésben, va-
lójában hogyan értékelték 
a Zenei Műhely munkáját, 
talán a leghitelesebb az, ha 
idézzük Müller Péter Szi-
ámi díjkiosztón elmondott 
szavait:

„Kétnapos osztálykirándu-
lás Tállyára, ez az egyik fő-
díjunk. Tehát a díj nyertese 
– az egyik, ha nem a fődíj 
nyertese – a fantasztikus 
kazincbarcikai Irinyi János 
Református Szakgimná-
zium csapata”. A díj a tály-
lyai Oroszlános Borhotel**** 
meghívása egy kétnapos 
programra az összes köz-
reműködőnek. 
Ezenkívül az irinyisek fel-
dolgozása felkerül az ősszel 
megjelenő „Szeretni még” 
CD-re, így vár még rájuk egy 
felvétel is, egy profi stúdi-
óban. 
(Bővebb információk a mű-
hely Facebook-oldalán ér-
hetők el: https://www.fa-
cebook.com/irinyizene/)

HATÁRTALANUL

Erdélyben jártak 
A Határtalanul pályázatnak köszönhetően áprilisban négy-
napos kiránduláson vettek részt a Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskola, a Dózsa György Tagiskola és a Ka-
zinczy Ferenc Tagiskola diákjai Erdélyben.

A dózsások és a kazinczysok az utazás kapcsán értékelő 
órát tartottak május első heteiben, a pollackosok pedig a 
kiránduláson készült fotókból, és különféle használati tár-
gyakból állítottak össze kiállítást az iskolában május 12-én. 
Az utazást megelőzően a tanulók többek között csataki-
álltást, csapatjelvényt és naplót is készítettek, amiket ma-
gukkal vittek a tanulmányi útra. A határon túlra a Dózsából 
negyven gyerek és négy pedagógus, a Kazinczyból negy-
vennyolc gyerek és négy pedagógus, a Pollackból több mint 
ötven diák és öt pedagógus utazott. 
A hetedikesek – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett Határtalanul projekt keretében – megismer-
ték Erdély történelmét, természeti szépségeit és a határon 
túli magyarok értékeit.

201m1 ,NYílI lAPilJUS 20. liES�JillEZEiliES!_ 
ÚJ S W I f T, VITARA, S-CROSS ...

SUZUKI 
SZABD

,_ 
SUZUKI Értékesítés: (48) 510-060

 

ma"rkakereskede"s 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.
Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu info@szabosuzuki.hu 

 
szerelés, 
duguláselhárítás 
és hibajavítás

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS

Kenéz Dániel 
Tel.: 06-20/282-5884
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ÖNKORMÁNYZAT

PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁS S PORT EG Y E S Ü L E T E K N E K

Kazincbarcika Város Önkormányzata a sportegyesületek pályázati úton történő támoga-
tási rendszeréről szóló 6/2013. (IV. 09.) önkormányzati rendelet alapján 2017. évre pályá-
zatot hirdet a kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek pénzügyi 
támogatására.

Pályázat célja: a városban működő sportegyesületek munkájának támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be: Kazincbarcika város közigazgatási területén működő az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő kazincbarcikai székhely-
lyel nyilvántartásba vett sportegyesületek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a 
megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek. Egy szervezet egy alkalommal egy 
pályázatot nyújthat be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására szolgáló dokumen-
tumokat:
a) a megpályázott időszakra, valamint a sportrendezvényre vonatkozó tételes költségve-

tést bevételi és kiadási tételek feltüntetésével;
b) a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, továbbá a NAV 

által kibocsátott nemleges adóigazolást;
c) igazolást arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a 

sportszervezet megszüntetésére, törlésére irányuló eljárás;

d) a szervezet bejegyzését igazoló dokumentumot;
e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendezvényein Kazincbarcika Város Önkormányzatát 

támogatóként tünteti fel.

A támogatást igénylő szervezet köteles a rendeletben meghatározott ingatlan bérletével 
kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap -, amely a 6/2013. (IV. 09.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklete -, pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a 
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodáján benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. május 26.

Az elbírálás határideje: 
a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

Egyéb információ:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, valamint a 6/2013. (IV. 09.) sz. önkormányzati ren-
delet a www.kazincbarcika.hu honlapról tölthető le.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ügyfélfogadási időben a Kazincbarcikai Polgármes-
teri Hivatal Polgármesteri Irodájának munkatársai adnak a 48/514-731-es telefonszámon.

FELHÍVÁS

Hirdetmény a Településképi Arculati Kézikönyv és a 
Településképi rendelet készítésének megkezdéséről 
Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Kazincbarcika Város 
Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet alapján a város Településképi Arculati Kézikönyvének 
és az új településképi rendeletének készítését megkezdi.
A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében, az Önkormányzat 
lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín:  Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal,  
2. számú tárgyaló (földszint)

Cím:  Kazincbarcika, Fő tér 4. 

Időpont:  2017. május 29. (hétfő) 15.00 óra

A tárgyi eljárás kapcsán - a partnerségi egyeztetések szabályai szerint 
- Kazincbarcika város lakossága, a városban működő érdekképviseleti 
szerv, civil szervezet, gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek el-
gondolásokat, javaslatokat terjeszthetnek elő. 

A véleményezés módja:
- szóban a lakossági fórumon, illetve 
- írásban, a www.kazincbarcika.hu honlapról letölthető, illetve a városi 
főépítésztől átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek 
a véleményezési eljárásba, és közölhetik írásos észrevételeiket, javas-
lataikat, véleményeiket. 

A kitöltött partneri adatlapot Kazincbarcika Város Önkormányzat címére 
vagy a foepitesz@kazincbarcika.hu elektronikus levélcímre szívesked-
jenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2017. június 9.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési és településrendezési doku-
mentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyek partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 16/2017. (V.17.) sz. 
önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Kazincbarcika, 2017. május 18.

Dr. Bianki Dániel
városi főépítész

REJTVÉNY

SKANDINÁV 
REJTVÉNY
Az alábbi skandináv rejtvény egy idén 
indult, gyermekekért megvalósult kö-
zösségi programsorozattal kapcsolatos. 

Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal két belépője-
gyet nyerhet a Kazincbarcikai Fedett 
Uszodába.

Beküldési határidő: május 26.

Cím: 3700 Kazincbarcika,  
Pollack Mihály út 32.-34.

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos részleteket  
a Kolor7 szerkesztőségével a  
06-20/479-4351-es telefonszámon lehet 
megbeszélni.

A március 31-ei rejtvényünk nyertese: 
KISS ZOLTÁNNÉ
(Kazincbarcika, Pollack Mihály út 9.)

GASZTRONÓMIA

- Régen sokat pecáztam, ezáltal többször is ettünk halat, mint mostanában. Egy baj 
van vele, hogy egy kicsit szűk az elkészítési módja, mert mit csinálhatunk belőle? 
Vagy kirántjuk, vagy rácpontyot, esetleg halászlevet készítünk. Nos, én általában az 
utóbbit választottam és mindig piszkosul büszke voltam, hogy milyen finomat csiná-
lok. A munka oroszlánrészét én végeztem, a passzírozástól elkezdve az utolsó kava-
rásig, de mint utólag megtudtam, amikor én arrébbléptem a bogrács mellől, a nejem 
kijött és ízesítette az ételt. Ezt majdnem mindenki tudta csak én nem. Mindig nagy 
dicsekvéssel szóltam a vendégeknek, hogy jöjjenek és kóstolják meg! Természetesen 
pár alkalom után kiderült a turpisság, és nagyon bizonytalanná váltam, hogy akkor 
mostantól mit, hogyan kell csinálni.

Egy recept, egy sztori
SESZTÁK OTTÓ, SAJÓIVÁNKA POLGÁRMESTERE

SZEGEDI HALÁSZLÉ
Hozzávalók: 1 kg megtisztí-
tott, filézett, szeletelt ponty 
(10 szelet), 400 g halfej és 
farokrész, 2 közepes vö-
röshagyma, 1 kanál olaj, 2 
kis halászlékocka, 20 g fű-
szerpaprika, 1 db cseresz-
nyepaprika, kb. 8 g só

Elkészítése: A pontyszele-
teket besózzuk, majd állni 
hagyjuk. Az apróra vágott 
hagymát egy csipet sóval 
az olajon megpároljuk. Ezu-

tán a fűszerpaprika felével 
megszórjuk, 2 liter vízzel 
felengedjük, beletesszük 
a halfejeket, a farokrésze-
ket, két szelet pontyot (kb. 
200 g), a halászlékockákat 
és a sót, majd legalább egy 
órán keresztül lassú tű-
zön főzzük. Ha megfőtt, a 
fejeket és a farokrészek 
csontjait (uszonyt) kidob-
juk és a szelet halakat, a 
farokrészekről lefőtt húst, 
meg hagymát a lével együtt 

átpasszírozzuk. Az így ka-
pott sűrítményt egy másik, 
nagyobb fazékba rakjuk, 
óvatosan beletesszük az 
előkészített, megmaradt 
halszeleteket, a cseresz-
nyepaprikát, az elfőtt víz 
mennyiséget pótoljuk, a 
tetejére pedig rászórjuk a 
maradék fűszerpaprikát. 
Lassan, a forrástól számít-
va még kb. tíz percig főz-
zük, amíg a halszeletek 
meg nem puhulnak. 

Rovatunk támogatója:
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PROGRAMAJÁNLÓ

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

Május 20. (szombat) 8.00, Munkacsarnok
 › SÚLYEMELÉS

Kelet-magyarországi csapatbajnokság

Május 20. (szombat) 10.00 és 12.00, KSK
 › KBSC-EGER  
U-15-ÖS ÉS U-14-ES BAJNOKI LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Május 20. (szombat) 10.00, KSK
 › BTC-MIVAS OB III-AS BAJNOKI TENISZMÉRKŐZÉS

HIRDETÉS

14.00 Flash Táncstúdió 

14.30 Street Workout Kazincbarcika (sportbemutató) 

15.00 Solymászbemutató 

15.50	 „Kazincbarcika,	a	mesehősök	birodalma”	 
rajzpályázat eredményhirdetése 
Játszótéravató ceremónia

16.00	 Tűzfészek	Társulat	gólyalábas	produkció

16.30 GUBÁS GABI-koncert:  
Biomese	avagy	Puff	Ancsi	egy	napja

SZÍNPADI	PROGRAMOK

2017.	MÁJUS	28.	(VASÁRNAP)
Kazincbarcika,	Völgy	park	

(Mezey István Művészeti Központ környéke, Rákóczi tér 9.)

Egész	délután:	lufibohóc,	családi	fotózás,	 
arcfestés,	csillámtetoválás,	akadályversenyek,	sportos	

játékok	a	játszótér	eszközein,	Izsó	Miklós	Képzőművészeti	
Kör	bemutatója,	kirakodóvásár,	fotófal,	mesesarok,	 
kiállítás	a	„Kazincbarcika,	a	mesehősök	birodalma”	

rajzpályázat	munkáiból,	CIB	BANK	játszósarok,	vendéglátás

Vendég	a	Miskolci	Állatsegítő	Alapítvány.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalan!

www.kolorcity.hu

VÁROSI

Műsorvezető:	
Rácz	Kata

GYERMEKNAP

KÍSÉRŐPROGRAMOK
•	Retró	játszóház	 
(Gyermekek	Háza-Kézművesház)

•	Könyvtárkóstolgató	 
(Egressy	Béni	Városi	Könyvtár)

•	Hangszersimogató	 
(Kazincbarcikai	Kodály	Zoltán	Alapfokú	
Művészeti	Iskola)

•	Kazincbarcikai	Rendőrkapitányság	
bemutatója

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Május 31. (szerda), Fő tér 

 › KIHÍVÁS NAPJA 

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI 
KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető

 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA  
ÉS KIÁLLÍTÁS; KABARCI-K TÁRLATA

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Tel. : 06-48/310-116, 06-20/512-9873

Május 25. (csütörtök) 16.00

 › ÚJ! KÉZMŰVES MŰHELY FELNŐTTEKNEK

Május 25. (csütörtök) 17.00  

 › KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Szösszenet a Gyermekek Háza–Kézművesház szakköreinek és 
klubjainak munkáiból

Június 2-áig  

 › NÉPI KÉZMŰVES BÉRLET*
óvodai csoportoknak

A szakkörökre, műhelyekbe való jelentkezés folyamatos. 
A *-gal jelölt programokra előre bejelentett csoportokat tudunk fogadni. 
Érdeklődni: 06-48/310-116, 06-20/512-9873

EDELÉNY
Május 20. (szombat) 10.00 
BORSODI TÁJHÁZ  
(Borsodi út 155.)

 › IV. VETERÁN MOTOROK 
TALÁLKOZÓJA

Május 24. (szerda) 7.00 

 › ÉRTÉKEK A BÓDVA-
VÖLGYÉBEN

Kirándulás a Bódva-völgy szlovák 
szakaszán

SAJÓSZENTPÉTER
Május 20. (szombat) 13.50-16.20 
Református templom előtt

 › X. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA

Május 23-27. (kedd–szombat)
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR (Bem József út 15.)

 › VIDÁM GYERMEKNAPOK A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

SAJÓKAZA
Május 27. (szombat) 16.00 és 19 óra 
Radvánszky Béla Kultúrház (Kossuth út 6.)

 › ORFEUM
Az Akkord Színpad előadása
Rendezte: H. Petkovics Katalin
Műsor: Nóti Károly: A víkend, Trunkó Barnabás: Hacsek és Sajó, 
Nóti Károly: A Lux, Georges Courteline: Az első vizit, 
A kabaréjelenetek között betétdalokat énekel:  
Horbász Réka, Sándor Barbara, Hegedűs Gábor

KBSC

Igazi barcikai örömünnep: négy év után ismét az NB II-ben 
A labdarúgó NB III Keleti csoportjának 31. fordulójában a 
Kazincbarcika a Putnok együttesét fogadta. A házigazdák 
számára 3-0-ás győzelem a bajnoki címet és a feljutást je-
lentette.

Nagy várakozás előzte meg 
a találkozót, hiszen a Kazinc-
barcikának egy győzelem a 
3 ponton túl a bajnoki címet 
jelentette volna. Ennek meg-
felelően lendületesen kezd-
tek a házigazdák, a Putnok 
csak ritkán jutott el Somodi 
kapujáig. A kék-sárga lehető-
ségek azonban kimaradtak. A 
vehemens hazai rohamok a 
44. percben értek góllá, ami-
kor Constantinescu vette 
be fejjel Botló kapuját (1-0). 
A legjobbkor került előny-
be a hazai együttes, örült is 
a népes - mintegy ezerfős 
- szurkolósereg. A második 
játékrész is hazai helyzetek-
kel kezdődött, és a csereként 

beállt Bene duplázta meg a 
KBSC előnyét, jobb oldal-
ról leadott lövése kötött ki a 
bal sarokban (2-0). A foly-
tatásban akadt helyzete a 
vendégeknek is, de továbbra 
is főként a KBSC dominált a 
mérkőzésen. A kék-sárgák 
remekül védekeztek, és a 
Putnok nem tudott szépí-
teni. A végén jött a csatta-
nó, Farkas húzta el a labdát 
a kapus mellett, és az üre-
sen maradt kapuba lőtt (3-0). 
A találkozón a végig fölény-
ben játszó KBSC megérde-
melten győzött. Ez a siker azt 
jelenti, hogy a hátralévő 3 for-
duló eredményeitől függetle-
nül a 11 pontos előnnyel ve-

zető Kazincbarcika biztosan 
az élen végez az NB III Keleti 
csoportjában és feljut az NB 
II-be. A lefújás után együtt 
ünnepelt játékos, vezető és 
szurkoló. A kék-sárgák 4 év 
után szerepelhetnek ősztől 
ismét a másodosztályban. 
Előkerültek a pezsgősüve-
gek, kezdődhetett az ün-
neplés. A szurkolók a mér-
kőzés után sem mozdultak, 
állva tapsolták a bajnokcsa-

pat tagjait, pacsiztak a ked-
vencekkel. A játékosok és a 
vezetők egy-egy betűt jelző 
pólóban, Bajnokcsapat KBSC 
2017! feliratot alkotva vonul-
tak ki egyesével a pályára. 

Mindenki boldog és elége-
dett volt a mérkőzés után, 
egy régi álom vált valóra. 
A KBSC legközelebb május 
20-án Jászberényben sze-
repel, majd május 27-én este 
hat órától a Tiszaújváros ellen 
játszik hazai pályán.

Kazincbarcika – Putnok 3-0 
(1-0)
Vezette: Ducsai

KBSC: Somodi – Feke-
te, Szemere, Kardos, Sigér, 
- Süttő, Engel (Lipusz 77. 
perc), Molnár M. (Bene 38. 
perc), Constantinescu (Ko-
vács P. 64. perc), - Farkas. 

Szakmai igazgató: Koleszár 
György.

Putnok: Botló – Zimá-
nyi (Szala 75. perc), Nagy 
Cs., Fehér, Czető, - Tóth 
Sz., Kovács B., Bocsi, Illés(-
Fábián 64. perc), Icsó (Dá-
vid 67. perc) – Csirszki. 
Vezetőedző: Koszta Péter. 
Gólszerző: Constantinescu 
44. perc, Bene 56. perc, Far-
kas 90. perc.

Koleszár György: – Nagyon 
boldog vagyok, örülök, hogy 
már most sikerült kiharcolni 
a bajnoki címet és a feljutást. 
Szívből kívánom, hogy a Ka-
zincbarcika stabilizálja a he-
lyét az NB II-ben, hiszen ez 
a csapat megérdemelte ezt 
a sikert.

Koszta Péter: – Gratulálok 
a KBSC bajnoki címéhez. Az 
első játékrészben voltak le-
hetőségeink, de a második 
45 percben hibáinkat kihasz-
nálták a hazaiak és ez vere-
séghez vezetett.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE

Fölényes győzelemmel harmadikok
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának felső-házi ráját-
szásában az utolsó fordulót rendezték. A Kazincbarcika a 
Kincsem együttesét fogadta és győzött 4 góllal.

A mérkőzés előtt az volt a 
nagy kérdés, hogy az Ördö-
gök megszerzik-e csoport-
jukban a harmadik helyet. 
A Kincsem ugyanis több 
győzelmének köszönhető-
en a borsodiakat megelőzte 
a tabellán. Irhás gyors góllal 
nyitott, amire a vendégek 
részéről Fülöp válaszolt. 
A gólváltás után a félidő-
ben végig többet támadó 
Kazincbarcika Irhás talála-
tával vette vissza a veze-
tést. A félidőben 2-1-re ve-
zetett a házigazda alakulat, 
de a hazai nézők érezték ez 
a sovány előny még kevés 
az üdvösséghez. A második 
játékrész elején villámgyor-
san egyenlített Vörös révén 

a Kincsem, majd Fekete 
Viktor pár perccel később 
ismét az Ördögöknek sze-
rezte meg a vezetést. Úgy 
tűnt a vendéglátók eldön-

tik a 3 pont sorsát, hiszen 
Kerekes gólja után már ket-
tővel vezettek. A Kincsem 
vészkapussal próbálkozott 
és Csőke révén összejött a 
szépítés. Az egyenlítésre 
azonban már nem futotta, 
hiszen Fekete ismét 2 gó-
losra növelte a borsodiak 

előnyét. Fülöp találata után 
még felcsillant a vendégek 
előtt az egyenlítés reménye, 
de jött Dorogi, Lippai és Ba-
dalik és minden szertefosz-
lott. A házigazdák 4 góllal 
vezettek, és meg győző fö-
lénnyel hozták az újabb 
hazai sikert. A lelkes hazai 

publikum felállva tapsolta 
a kedvenceket és kezdőd-
hetett az ünneplés. A Ka-
zincbarcikai Ördögök SE 
első NB II-es szezonjában 
18 pontot szerezve a har-
madik helyen végzett a ke-
leti csoportban. 

Kazincbarcikai Ördögök SE 
– Kincsem Lovaspark SE 
8-4 (2-1)
Vezette: Szabó F.

Kazincbarcikai Ördögök SE: 
Szacskó, Lippai, Irhás, Feke-
te, Dorogi.
Cserék: Pallós, Badalik, Ke-
rekes, Szakáczki.

Kincsem Lovaspark SE: Ba-
logh, Besenyei, Csőke, Fülöp, 
Vörös.
Cserék: Hámory, Mányi, 
Lovasi.Fo
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HIRDETÉS

12 2017. MÁJUS 19.

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

Alu- és horganyzott csatornák

Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítés-

oszlop, palák, gipszkarton, 

profilok, csavarok.

CSEMPE AZONNAL AZONNAL

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

Creaton, Terrán, Tondach 
cserepek.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST 
IS VÁLLALUNK!

IMPRESSZUM

KOLOR 7 – kulturális és közéleti hetilap, 
megjelenik péntekenként

ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.

Kiadó: Barcika Art Kft. 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató:
dr. Makkai Orsolya

Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi 
Mónika, Untenerné Márton Ágnes,  
Szűcs Krisztina, Zele Tímea.
Tördelés, design: 
Augusztin Nándor, Ursutz László

Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, 
Pollack Mihály u. 32.-34.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 

Felelős vezető: 
Köves Béla 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.

FIATALOK 
GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika 
Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbe-
adásra meghirdeti a Bercsényi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában 
lévő 2 db önkormányzati tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

Cím Alapterület 
(m2)

Szoba- 
szám

Komfort-
fokozat

Lakbér és külön 
szolgáltatási díj 
összesen (Ft/hó)

Előtakarékosság 
mértéke (Ft/hó)

Bercsényi út 
14. fsz. 2.

38 1
össz- 

komfortos
12 184 28 000

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet illetve 
bővebb felvilágosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában, 3700 
Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2017. május 29. (hétfő) 12:00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Szuromi Katalin 
Telefon: 48/799-235, vagy 30/315-1610

HIRDETMÉNY LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

   Hell :

Borsodi friss zéró 0,5 l:

Topjoy 1,75 l:

Garden 100 %-os 
gyümölcslé 0,5 l:

Color hajfesték 
60 ml + 40 ml:

390 Ft 

200 Ft

105 Ft

230 Ft

200 Ft

80 Ft

520 Ft/l

200 Ft/l

318 Ft/l

2555-2300 Ft/kg

2222-2000 Ft/kg

2000 Ft/kg

Anyáknapi desszertek nagy választékban!

Anyák napi desszertek 
nagy  választékban!

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

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

   
Domestos 750 ml: 

Adrien öblítő 1 l több illat:   

Pepsi dobozos-Miranda-
Moutan Dew 330 ml: 

Milka táblás több íz 90-100 g:

Boci táblás több íz 90-100 g:

Vipa chips 40 g:

Műanyag gulyástál-tányér-pohár-villa-kanál kapható!

Domestos 750 ml   390.-   520.-/l

Adrien öblítő 1 l több illat: 200.-    200.-/l

Pepsi dobozos-Mirinda-Mountan Dew: 105.-    318.-/l

   330 ml                     330 ml           330 ml

Milka táblás több íz: 230.-
90 g         -      100 g
2555.-/kg         2300.-/kg

Boci táblás több íz: 200.-
90 g      ---   100 g
2222.-/kg        2000.-/kg

Vipa chips: 80.-
40 g        2000.-/kg

Műanyag gulyástál-tányér-pohár-villa-kanál-kapható!

   
Domestos 750 ml: 

Adrien öblítő 1 l több illat:   

Pepsi dobozos-Miranda-
Moutan Dew 330 ml: 

Milka táblás több íz 90-100 g:

Boci táblás több íz 90-100 g:

Vipa chips 40 g:

2017. május 31.

VÖLGY PARK (POLGÁRMESTERI HIVATAL MÖGÖTT)

16:15 Buczkó Péter ironboksz-edzés
17:00 CZANIK BALÁZS capoeira aerobic
18:00 és 18:30 Spinningedzés

15:00 Nyilvános úszóedzés 
 gyermekeknek és felnőtteknek         

18:00 Piros kihívás az Ebecki-tetőre 
(1,1 km táv + 145 m szintkülönbség, 13,4% emelkedő)

09:00 Sportágválasztó
Kazincbarcikai sportegyesületek bemutatkozása
Közös mozgás óvodásoknak, általános és közép-
iskolásoknak

FŐ TÉR (POLGÁRMESTERI HIVATAL MÖGÖTT)

Előzetes jelentkezés szükséges. 
Egy foglalkozáson maximum 15 fő vehet részt.

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA

RÉGI SÍPÁLYA 
(piros turistaút és a sípályához vezető út kereszteződése)

PARTNEREINK A HELYI FITNESZTERMEK, AHOL 
REGGEL 6-TÓL VÁRJÁK A SPORTOLNI VÁGYÓKAT.

KIHÍVÁS NAPJA

KAZINCBARCIKA HÁROM ÉVE KATEGÓRIÁJÁNAK 
LEGSPORTOSABB TELEPÜLÉSE. 

CSATLAKOZZ IDÉN IS, ÉS SEGÍTSD HOZZÁ 
A VÁROST AZ ÚJABB GYŐZELEMHEZ!


