
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE

2017. 06. 30. III. ÉVF. 25. SZÁM

Családi nap  
a Völgy  
parkban

4.

Ballagás és évzáró a Pollackban 7.

7.
Kézműves tábor  

a nyári szünetben

RÚZSA MAGDI  •  MAGNA CUM LAUDE 
HERCZKU ÁGNES  •  CSÍK ZENEKAR
MÁTÉ PÉTER EMLÉKZENEKAR 
HALOTT PÉNZ  •  WELLHELLO
DENIZ  •  MAJKA & CURTIS

KAZINCBARCIKA
ÉS TÉRSÉGE 

www.kolorcity.hu

AUGUSZTUS 1–20. 
+ AFTER HÉTVÉGE



2 32017. JÚNIUS 30. KOLORHÉT • III. / 25.

Ü LÉ SEZTE K A VÁ ROSATYÁ K

MEGOLDÁSOKRA TÖREKSZENEK
átmenetileg szűnjön meg ez 
a lehetőség Kazincbarcikán. 
Meglátjuk, a döntésnek mi-
lyen visszhangja lesz, és ha 
megvan az igény, továbbá 

objektíven meg tudjuk hatá-
rozni a kereteit, úgy beépítjük 
a reklámrendeletbe - magya-
rázta a változtatás fontossá-
gát Szitka Péter. 

Bővítik a városi köztemetőt

A júniusi munkaterv sze-
rinti tanácskozáson a leg-
több hozzászólást a váro-
si köztemető bővítésével 
kapcsolatos napirend ered-
ményezte. A jelenlegi kon-
cepció szerint a temető 
egészen a Nyárfa utcáig 
kiépülne, ahol új bejáratot 
is kialakítanának és rava-
talozót is építenének.
A Nyárfa utcában élők meg-
fogalmaztak egy petíciót, 
amit még a testületi ülés 
előtt eljuttattak a polgár-
mesteri hivatalba. Ebben 
arra kérték a grémiumot, 
hogy fontolja meg a közte-
mető bővítésének idősze-
rűségét és térbeli irányát.
A petíciót a tanácskozá-
son is ismertették, amivel 
kapcsolatban azt hangsú-
lyozták, hogy ne közvet-
lenül a Nyárfa utcai házak 
elé épüljön új ravatalozó és 
bejárat, hanem egy, az utca 
még beépítetlen területén; 
és ha lehet, akkor egy zöl-
dövezet válassza el őket a 
kibővített temetőtől.
A polgármester válaszában 
biztosította a lakók megje-
lent képviselőit arról, hogy 
a kéréseik egy részével 
nyitott kapukat döngetnek.
- A bővítésre feltétlenül 
szükség van, hiszen körül-

belül két év múlva a városi 
köztemető jelenlegi területe 
betelik. Fontos tudni, hogy 
a vitatott terület 2004-től 
temetőként van nyilvántart-
va, így aki ezt követően oda 
építkezett, annak ezzel tisz-
tában kellett lennie - hang-
súlyozta Szitka Péter. - Köz-
tudott, hogy Kazincbarcikán 
a fejlesztések nem ad hoc 
módon valósulnak meg, min-
den nagyberuházás hosz-
szas tervezés eredménye. 
A temető fejlesztésére az el-
múlt évtizedekben kialakult 
egy stratégiai irány, amelyet 
már 2005-ben a helyi építési 
szabályzat is rögzített. A te-
metőfejlesztési koncepcióval 
több mint egy éve foglalko-
zott a grémium, amit a képvi-
selő-testület megszavazott, 
ezt megelőzően pedig a tár-
sadalmi vita is lezajlott, ami-
hez nem érkezett észrevé-
tel - mondta a polgármester 
hozzátéve: amikor a kiviteli 
tervek pontosítása lesz na-
pirenden, az érintett utcában 
lakók véleménye a lehető-
ségekhez mérten maximáli-
san figyelembe lesz véve, azt 
pedig már most leszögezte, 
hogy a petícióban említett 
zöldsáv biztosítását nem is 
kell kérni, mivel azt jogsza-
bály írja elő.

A testület emellett június 22-én megalkotott több rende-
letet - többek között az avar és kerti hulladékok nyílttéri 
égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól; 
az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének vissza-
szorításáról és a magánterületek karbantartásáról; és el-
fogadta a KOLORLAB működtetéséről szóló javaslatot is. 
Továbbá arról is döntöttek a városatyák, hogy összesen 14 
millió forint erejéig 14 magánszemélyt részesítenek lakás 
vásárlásához önkormányzati támogatásban.

Az új rendeletekről a Kolorhét következő heti lapszámai-
ban bővebben is olvashatnak.

Munkaterv szerinti ülést tartott június 22-én Kazincbarcika Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete. A tanácskozáson a grémium huszonkét előterjesztést 
tárgyalt.

Egy osztállyal kevesebb

A városatyák az ülésen elő-
ször tájékoztatót hallgattak 
meg a Kazincbarcikai Pol-
lack Mihály Általános Iskola 
2017/2018-as tanévében in-
dítható osztályok számáról. 
A szakmai anyagból kiderült, 
hogy a jelentkező gyerekek 
száma miatt szeptembertől 
csak egy első osztály indul a 
Dózsa György Tagiskolában. 
- Az általános iskolákkal a 
képviselő-testület mindig 
kiemelten foglalkozik. Ko-
rábban ez fenntartóként és 
tulajdonosként evidencia 
volt, most a jogszabályi vál-
tozások után viszont - bár 
a szerepünk megváltozott 
- a tankerület vezetőjével 
igyekszünk folyamatos és 
jó kapcsolatot fenntartani, 
mert fontos számunkra az, 
hogy a város közigazgatá-

si határain belül lévő neve-
lési-oktatási intézmények 
milyen módon látják el fel-
adataikat. A kazincbarci-
kai állami iskolák minősége 
a közelmúltban jelentősen 
megváltozott, hiszen va-
lamilyen formában mind-
egyiket felújítottuk - fejtet-
te ki véleményét a témáról 
Szitka Péter polgármester. 
- Az elmúlt években vala-
melyest több gyerek ma-
radt vissza az óvodákban, 
és a gyermekvállalási kedv 
is eléggé hektikusan ala-
kult. A népesség- és lakos-
ságfogyás érinti az egész 
térséget és a várost is. Az, 
hogy a Dózsában idén csak 
egy első osztály indul, egy 
figyelmeztető jel, hogy ez-
zel foglalkozni kell! A peda-
gógusoknak viszont meg-

nyugtató lehet, hogy célunk 
Székelyné Varga Mária Ág-
nes tankerület-igazgató és 
Fürjes-Gáborné Csépányi 
Ágnes iskolaigazgató mun-
káját segíteni, a problémá-
ra pedig közösen keresni a 
megoldást - tette hozzá a 
város első embere.
Bukó Géza, a grémium tár-
sadalompolitikai bizottságá-
nak elnöke kiemelte: a kép-
viselő-testületnek a jövőre 
nézve fontos küldetése kell, 
hogy legyen a Dózsa György 
Tagiskolában zajló nevelé-
si-oktatási tevékenysé-
get minél szélesebb körben 
megismertetni a beiskolázás 
előtt álló családokkal. Ennek 
érdekében pedig elősegíteni 
az intézmény minél hatéko-
nyabb, erre irányuló marke-
tingtevékenységét. 

Régi-új igazgató a szolgáltató központ élén

István Zsolt vezetheti a jö-
vőben is a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Köz-
pontot (KSzSzK). Az erről 
szóló javaslatot a város-
atyák egyhangúlag fogad-
ták el.
- Igazgató úrban anno nagy-
szerű kollégát ismertem 
meg, jó volt vele együtt dol-
gozni. Kiváló ember, aki kellő 
empátiával és szakértelem-
mel végzi a feladatait. Mind-

annyian támogatni tudtuk a 
pályázatát, és a jövőben is 
hasonlóan szép eredmé-
nyeket, sikereket kívánunk 
neki - fogalmazott Lövey 
Zoltán bizottsági elnök.
Lövey Zoltán véleményét a 
polgármester is megerősí-
tette: - István Zsolt az el-
múlt időszakban a város-
vezetéssel, a hivatallal és 
további intézményekkel 
együttműködve sikeresen 

irányította a KSzSzK-t. A 
pályázatát értékelő függet-
len szakértőkből álló szak-
bizottságban is elismerő 
szavak hangzottak el vele 
kapcsolatban.
Szitka Péter hozzátette: az 
intézményvezető a jövőben 
is sok kihívással néz majd 
szembe, de mivel rutinos és 
megvan hozzá a tehetsége, 
megfelelően felkészült lesz 
a feladataira.

Kevesebb zaj

Kisebb vita után fogadták 
el a városatyák a zaj elleni 
védelem helyi szabályairól 
szóló önkormányzati ren-
delet megalkotásáról szóló 
javaslatot. Elsősorban a mo-
bil, hangszóróból szóló reklá-
mokat szeretnék ezzel az új 
szabállyal megszűntetni vagy 
mérsékelni. A képviselők több 

jelzést is kaptak, hogy a vá-
roslakókat zavarja, amikor 
autóból üvöltve kínálják por-
tékáikat, szolgáltatásaikat 
egyes árusok, vállalkozók. 
Többen megfogalmazták, 
hogy ez a típusú reklám nem 
méltó egy városhoz.
- Őszre egy reklámrende-
letet kell alkotnia az önkor-

mányzatnak. Ez egyéb más 
rendeletekkel, döntésekkel 
összhangban születik majd 
meg. Az új rendeletben vala-
mennyi reklámtevékenységgel 
kapcsolatos dolgot - vizuális 
elemeket, hanghatást - sza-
bályozni kell. Rengeteg panasz 
érkezett, így most arra az ál-
láspontra helyezkedtünk, hogy 

SZTÁRPARÁDÉ ÉS KITÜNTETÉSEK  
A SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSNAPON

Négynapos ünnepi forga-
taggal kedveskedett Sa-
jószentpéter városa la-
kos a i n a k .  J ú n i u s 2 2- e 
és 25-e között rendez-
ték meg a tizenegyedik 
v á ro s n a p o k a t .  F ő ké n t 
a m ű ve l ő d é s i köz p o n t 
környékére, valamint a 
s p o r tp á lyá ra ko n ce n t-
rált sokrétű program iga-
zi kikapcsolódást ígért az 
érdeklődőknek. A kaval-
kádot a St. Martin Kép-
zőművészeti Telep elmúlt 
két évében készült alko-
tásait felvonultató kiál-
lítás nyitotta meg. Pén-
teken adták át a városi 
kitüntetéseket. A képvi-
selő-testület Sajószent-
péter Város „PRO URBE” 
díjat adományozott Peré-
nyi Barnabásnak, a Sajó-
szentpéteri Kossuth Lajos 
Általános Iskola igazga-
tójának.  A Sajószentpé-
ter Város Közszolgála-
tért Díjat Antal Anita, a 
Sajószentpéteri Város-
gond nok ság igazgatója 
és Pásztorné Péter Éva, a 
Sajószentpéteri Polgár-
mesteri Hivatal köztiszt-
viselője kapta. Sajószent-
péter Város Pedagógiai 
Díja kitüntetésben része-
sült Gula Józsefné, nyug-
díjas pedagógus és Tóth 
László Péter tanár. Idén 
a Sajószentpéter Város 
Egészségügyi és Szociális 
Díja kitüntetést Dobosné 
dr. Bezsilla Anna gyógy-
szerésznek ítélték oda.  
A Sajószentpéter Város 
Képvisel ő -tes tü letének 
Elismerő Plakettje kitün-
tetést Hadházi Károly vál-
lalkozó és Kalinszki István 
az egykori Sajószentpéte-
ri Bányász Fúvószenekar 
tagja vihette haza. 
Molnár Zoltán, a Pedagó-
gus o k Sz a k s ze r ve ze te 
B o rsod -A ba új -Ze m p l é n 
Megyei Szervezetének el-

nöke adta át Goórné Sajcz 
Zitának, a városi szak-
szervezet titkárának az 
Eötvös József Emlékérem 
bronz fokozatát. A város 
intézményeiben foglal -
koztatottak közül többen 
részesültek polgármesteri 
dicséretben.
S zo m b a to n é s va s á r-
nap a kulturális műsor-
ban a könnyűzenei mű-
fajon kívül helyet kapott 
a folklór és az operett is. 
A teljesség igénye nél-
kül olyan neves előadó-
kat láthatott-hallhatott 
a közönség, mint Pál Dé-
nes, Dér Heni, Igni, Dé-
tár Enikő, i l letve Farkas 
Bálint és Bálint Emese. A 
néphagyomány képvise-
lői a Sajógyöngye Nép-
dalkör és a Tücsökmadár 
Néptáncegyüttes, vala-
mint a Szinva Art társulat 
voltak. Formációs és tár-
sastáncot mutatott be a 
Free dance 2008 csapata. 
A rendezvényt a gene-
rációk nagy kedvence, a 
Neoton Família koncertje 
zárta. Mindezeken túl le-
hetőség volt hüllőkiállítás, 
karatebemutató és hőlég-
ballon-show megtekinté-
sére.

TÉRSÉGI HÍREK
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Fotó: Váradi Levente

I NTE R J Ú

TÁNC AZ ÉLETEM
Az edelényi Császta Néptáncegyüttes május 27-én családi napra invitálta a város lakóit. 
A közösségformáló szerep mellett természetesen a rendezvény sarkalatos részét a népi 
kultúra bemutatása jelentette, hiszen mint ahogy az együttes vezetője vallja, a magyar 
néptánc nem pusztán a falusi élet visszhangja, hanem az egész magyar lélek tükre. Benne 
van egész magyarságunk, történelmünk, örömünk és bánatunk. A program kapcsán be-
szélgettünk a táncegyüttes művészeti vezetőjével, Körmöndi Tamással pályafutásáról, 
a táncosok hittel, lélekkel végzett munkájáról és az oktatói munka attitűdjeiről.

– Mi vezette a táncpedagó-
gusi pálya felé?
– Tizenkét évesen kezdtem 
el táncolni. A húgomat kísér-
tem a táncórákra. Be-be-
tekintettem a műhelymun-
kába, aztán egy hónap után 
megkérdezték, lenne-e ked-
vem kipróbálni magam. Rá-
bólintottam és ott ragadtam. 
Ez volt a Szinvavölgyi Nép-
táncegyüttes. A középis-
kolában viszont gépésznek 
tanultam. Az érettségi után 
főiskolára jelentkeztem, nem 
vettek fel, de abban az egy 
évben orientálódtam vég-
leg a néptánc felé. A tánc 
mellett ráéreztem a tanítás 
ízére. Beiratkoztam a Magyar 
Táncművészeti Főiskolára, 
azóta hivatásszerűen csi-
nálom. 

– Mit lehet tudni Körmöndi 
Tamásról, mint magánem-
berről?
– Mondhatni, a tánc tölti ki 
az életem. Ez hobbi és sze-
relem is egyben, de hát csak 
úgy lehet valamit csinálni, ha 
szereti az ember! A munkám 
mellett még mindig sokat 
táncolok a Szinvavölgyi Nép-
táncegyüttesben.  Nem jó az, 
ha az ember mindig ott van a 
vezető pozícióban, néha kell, 
ki kell, hogy kapcsolódjon és 
kiadja magából az energiát, 
a feszültséget. A tánc erre 
is rendkívül alkalmas. Nem 
tudom megfogalmazni, mi-
lyen ember vagyok igazán, 
de azt érzem, hogy szeret-
nek a tanítványaim. 

– Milyen vágyai vannak az 
életben?
– Abban a korban vagyok, 
hogy a családalapítás gon-

dolata foglalkoztat legin-
kább. Szakmai téren pedig 
szeretnék minél több sikert 
elérni a Császta Néptánc-
együttessel. 

– Mikor alakult meg a Csász-
ta Néptáncegyüttes és mi-
lyen az összetétele?
– Ezen a néven 2008-tól 
működik a miskolci Szinva-
völgyi Alapfokú Művé-
szeti Iskola keretein 
belül. Az együttes lét-
száma 80 fő és három 
korcsoportban táncolnak 
a gyerekek. A legkisebbek 
óvodás és kisiskoláskorúak, 
a kiscsásztások 3-5. osztá-
lyos fiúk, lányok, a nagyok 
csoportját pedig javarészt az 
általános iskola nyolcadiko-
sai, valamint a középiskolás 
tanulók alkotják. Kis szám-
ban vannak felnőtt, dolgozó 
tagjaink. 

– Milyen tán-
cokat tanul-
nak a fiatalok?
– Amit a leg-
k i s e b b e k n é l 
csinálunk, az tu-
lajdonképpen a gyerekjá-
tékok különböző formái, és 
ismerkedünk az ugróstán-
cok egyszerűbb formáival, 
lépéseivel. Azt tanultam a 
mestereimtől Maródi Attilá-
tól és Kiss Anitától, hogy egy 
jó erős ugróstánccal lehet 
megalapozni a gyerekek ké-
sőbbi fejlődését. A kiscsász-
tásokkal idén már kikacsin-
gattunk Erdélyre, az erdélyi 
forgatós táncokkal ismer-
kedtünk meg, tavaly kalocsai 
táncokat tanultak, tavalye-
lőtt meg nyírségi, szatmári 
táncokat. A nagyokkal egy-

re szélesebb spektrumban 
szemléljük az egész tánc-
kultúrát. Román tánco-
kat tanulunk, de termé-
szetesen őriznünk kell 
a saját tájegységeink, 
te l e p ü l é s e i n k 
táncait is. 

– Hogyan tartható fenn 
a növendékekben a 
folyamatos moti-
váció?

– Mérvadó, hogy 
b e m u t a t ko z z u n k , 

mert az motiválja a gye-
reket, ha megmutathat-
ja a tudását. Versenyekre 
szoktunk járni, a kiscsász-
ta együttessel május 27-
én megyünk a Dunán innen 
Tiszán túl tehetségkuta-
tó versenyre, Miskolcra, a 
Művészetek Házába, ahol 

előadjuk 
az új tán-
cunkból ké-
szült koreográfiát. 
A nagyokkal Edelény 
város segítségével 
Zdunska Wolába, a 
lengyel folklórfesz-
tiválra fogunk el-
utazni június végén, 
július elején.

Körmöndi Tamás 1984-ben született.  Általános 
és középiskoláit Miskolcon végezte.  Diplomát 
a Táncművészeti Főiskola nyíregyházi kihelye-
zett tagozatán szerzett néptáncpedagógus, 
táncpedagógus szakon. Az edelényi Császta 
Néptáncegyüttes művészeti vezetője.

„A FELELŐSSÉG A MIÉNK” 

CSALÁDI NAP A VÖLGY PARKBAN
A végéhez érkezett „A fe-
lelősség a miénk” című 
rendezvénysorozat, ame-
lyet március végén indított 
a Bűnmegelőzési, Vagyon-
védelmi Alapítvány és a 
Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság. Ez idő alatt az 
alapítvány 12 programot 
szervezett, amelyekkel 
mintegy kétezer gyerme-
ket és felnőttet is megszólí-
tottak- tudtuk meg dr. Sallai 
István rendőr őrnagytól.

A családi napon elsőként 
a Triál-Duó tagjai vará-
zsolták el kerékpáros tu-
dásukkal a kicsiket és a 
nagyokat, majd a Miskol-
ci Rendészeti Szakgimná-
zium változatos önvédelmi 
bemutatóját láthatták az 
érdeklődők. 
Ezt követően a rendőrsé-
gi kutyákkal ismerkedtek 
a gyerekek és természe-
tesen munka közben is lát-
hatták őket.

A hőség ellenére nagy volt 
a nyüzsgés a Völgy park-
ban, ahol volt arcfestés, 
kézműves játszóház több 
műhelyben, buborékfoci, 
továbbá fegyverzettech-
nikai bemutató is. Dr. Sal-
lai István elmondta: a jö-
vőben is pályáznak majd, 
hogy hasonló programokat 
tartsanak a Kolorcityben, 
a következő nagyszabású 
eseményt ősszel szeret-
nék megrendezni.

SEMMELWEIS-NAP 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT DÍJAZTÁK
Kazincbarcikán évek óta 
hagyomány, hogy a vá-
ros önkormányzata a júli-
us 1-jei Semmelweis-nap 
alkalmából köszönti az 
egészségügy terü letén 

tevékenykedő szakem-
bereket. Idén június 23-
án az Ambrózia Étterem 
és Panzió adott otthont 
az ünnepségnek, ahová 
az egészségügyi alapel-

látásban dolgozókat és a 
védőnői szolgálat munka-
társait várták. Az esemé-
nyen Szitka Péter, Kazinc-
barcika polgármestere és 
Klimon István, Kazinc-

barcika alpolgármestere 
mondott közös köszöntőt, 
majd elismerő oklevele-
ket adtak át. Kazincbar-
cika Város Polgármeste-
rének Elismerő Oklevele 

kitüntetésben hárman - 
Bene Emese szakápoló, 
Dékány Róbertné szak-
asszisztens és Kaulicsné 
Gólya Krisztina asszisz-
tens - részesültek.
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TALÁLKOZÓ

NYÁRKÖSZÖNTŐ 
KAVALKÁD
Második alkalommal rendeztek Nyárköszöntő Kaval-
kádot a tardonai szabadidő és sportközpontban június 
24-én.
Nyolc település tizenegy civil szervezete és az érdek-
lődők vettek részt a környező települések nyugdíjas-
klubjainak találkozóján, Tardonán. A programon minden 
klub színes műsort adott elő a kilátogatóknak. A Nyár-
köszöntő Kavalkád keretében meg lehetett nézni a Jó-
kai Emlékházat, volt kiállítás, táncbemutató, tánctaní-
tás, továbbá szabadtéri bál is. A házigazdákon kívül jelen 
voltak Alberttelep, Bánhorváti, Kurityán, Múcsony, Pe-
reces, Rudolftelep klubjai, a Teljes Életért Egyesület, a 
Felsőbarcikáért Alapítvány, a hospice osztály és az Új-
kazinci Baráti Kör is. Idén a Putnoki Foglalkoztató és Re-
habilitációs Intézmény egy csoportja is ellátogatott a 
rendezvényre, amely egyben jótékonysági célt is szol-
gált. A tombola bevételéből korszerű ágyakat kap a Ka-
zincbarcikai Kórház hospice osztálya.

BALLAGÁS ÉS ÉVZÁRÓ 
A POLLACKBAN
Ballagási és évzáró ün-
nepséget tartottak a Ka-
zincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola udvarán jú-
nius 21-én. Az eseményen 
elsőként a végzős diákok 
elevenítették fel az intéz-
ményben eltöltött felejt-
hetetlen nyolc évet, majd 
Ipacs Szilvia intézményve-
zető-helyettes búcsúzott 
el a tanulóktól. Ezt követő-
en Fürjes-Gáborné Csépá-
nyi Ágnes, az iskola igazga-
tója elismeréseket nyújtott 
át azoknak, akik az általá-
nos iskolás éveik alatt ki-
emelkedő tanulmányi és 
sporteredményükkel öreg-

bítették a Pollack hírnevét. 
Ezen a napon minden évfo-
lyam legjobbjait oklevéllel 
és könyvvel jutalmazta az 
intézmény vezetése, majd 
az osztálytermekben a ta-
nulók az osztályfőnököktől 

megkapták a bizonyítvá-
nyaikat is. 
A székhelyiskolának és tag-
intézményeinek több mint 
kétezer-kétszáz diákja él-
vezheti a jól megérdemelt 
vakációt.

KÉZMŰVES TÁBOR  
A NYÁRI SZÜNETBEN
Kézműves napközis tábort 
tartott a Gyermekek Há-
za-Kézművesház a vaká-
ció első hetében. A prog-
ramokra több mint hetven 
diák jelentkezett, mely-
nek keretében különféle 
programokon vettek részt 
a tanulók. Az első turnus-
ban agyagoztak, rajzoltak, 
varrtak és bőröztek a kéz-
művesség iránt érdeklődő 
diákok, illetve játszottak és 
fagyiztak is. 
A Gyermekek Háza-Kéz-
művesház júliusban Fó-
nagyságon tartja bent-
lakásos táborát, majd 

augusztusban újra a Mezey 
István Művészeti Központ-
ban lesznek a foglalkozá-
sok, emellett a Kolorfesz-
tivál ideje alatt a Kolor 
Kölyökszigetre, a Völgy 

parkba várják a gyereke-
ket augusztus 5-16-áig. A 
gyermekprogramok ingye-
nesek, bővebb információ a 
Kolorcity Facebook-oldalán 
található.

NYÁRI SZÜNET  
A KÖNYVTÁRBAN
Június 26-ától öt hé-
ten keresztül zárva tart 
az Egressy Béni Városi 
Könyvtár. Az intézmény 
legközelebb július 31-
étől várja az olvasókat.
Karbantartási munká-
kat végeznek az Egressy 
Béni Városi Könyv-
tárban dolgozók. Min-
den évben néhány hét-
re bezár az intézmény, 
hogy a könyvtárosok 
átrendezzék a polcokat 
és a raktárat, valamint, 
hogy a lejárt határidejű 

könyveket összegyűjt-
sék. Molekné Kőrösi Beat-
rix az Egressy Béni Városi 
Könyvtár igazgatója a Ko-
lorhét érdeklődésére el-
mondta: a korábbi évektől 
eltérően maximum tizen-
két könyvet és tíz DVD-t 
kölcsönözhettek ki az ol-
vasók. Az igazgató hozzá-
tette: ebben az időszakban 
már az augusztusi kéz-
műves táborokra készül-
nek majd, amelyekre a jú-
lius 31-ei héten még lehet 
jelentkezni.

VAKÁCIÓ 

Itt mindent megtalálsz, amire vágysz!

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

Akár közvetlen optikán.
Széles választék, kedvező árak.
200 TV-csatorna, amelyből

45 Full-HD minőségű.
Sok-sok műsor KÓDOLATLANUL is.
Telefon INGYEN számhordozással.

Érvényes Kazincbarcikán.
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

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy szolgáltatási 
területén LIMLOMTALANÍTÁST VÉGEZ.
A lomtalanítás díjmentes.
A lomtalanítás alkalmával minden, a szeméttárolók környékére kihelyezett nagyobb 
terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) 
elszállításra kerül. A nagy méretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett 
állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
Kérjük, hogy az ilyen jellegű lomokat az ütemezés szerinti napokon legkésőbb reggel 6 
óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

A lomtalanítás keretében nem szállítja el a szolgáltató: a mezőgazdasági és egyéb szerves 
hulladékot (pl.: trágya, élelmiszer-hulladék, állati eredetű hulladék), a veszélyes és 
mérgező anyagokat (akkumulátor, pala, festék, lakk, ragasztó, növényvédőszer és azok 
tárolóedényei stb.), valamint a föld, építési és bontási hulladékot, illetve a többlet háztartási 
hulladékot.

Lomtalanítás pontos helye és ideje:
Alacska

Múcsony
2017. július 6. (csütörtök)
2017. július 10. (hétfő)

Bővebb információkért keressék 
ügyfélszolgálatunkat vagy 
ügyfélpontunkat az alábbi 

elérhetőségek bármelyikén:

Kazincbarcikai Ügyfélszolgálat
Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1., 

Tel.: 06-48/799-300, 
E-mail: ugyfelszolg@zoldvolgy.hu 

Ózdi Ügyfélpont
Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5/a., 

Tel.: 06-48/799-300, 
E-mail: ugyfelszolg.ozd@zoldvolgy.hu 

A lehetséges változások miatt kérjük, kövessék weboldalunkat!
 www.zoldvolgy.hu 

Köszönjük együttműködésüket!
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FALUNAP

VONZANI A SZÉPET
A m egúj u l t Ra dvá ns z-
ky-kastély háttere bizto-
sította az ünnepi hangula-
tot Sajókazán, ahol június 
24-én huszonnegyedik al-
kalommal rendezték meg 
a falu napját. A kétnapos 
programban a szervezők 
egyaránt gondoltak a ki-
csikre és a nagyokra. A 
kezdő nap reggeltől estig 
tartó műsora sportren-
dezvénnyel indult.  Délben 
a kastély báltermében hir-
dették ki az előzőleg - juni-
or és felnőtt kategóriában 
– kiírt süteményfesztivál 
eredményét. A zsűri nem 
csupán a sütemények esz-
tétikai megjelenését, ha-
nem az ízhatását is bírálta. 
A nap további részében a 
Kazai Nótakör hangulatos 
nótacsokor válogatással 
kedveskedett a közönség-
nek, majd helyi fiatalokból 

álló csoport mutatkozott 
be, illetve a több évtizedes 
múltra visszatekintő AK-
KORD Színpad két tagja, 
Horbász Réka és Vécse-
iné Sándor Barbara gyö-
nyörű hang ja varázsolta 
el a résztvevőket. A Vaga 
Banda vidám gólyalábas 
produkcióját követően, a 
várva-várt sztárvendég, 
Zséda előadása kötötte le 

a látogatók figyelmét. A 
nap záróakkordjaként is-
mét a folklór került elő-
térbe, Újvári Marika nóta-
énekes, valamint a Velezd 
Néptáncegyüttes szóra-
koztatta a jelenlévőket.  
Vasárnap az impozáns, kö-
zépkori református temp-
lomban adott koncertet 
a Sárospatak Művelődés 
Háza Kamarakórus.

DÍJAZÁS

MÁLYINKAI AZ  
ÉV PÁLINKÁJA
Budapesten, az Ország-
házban a Pálinka Nem-
zeti Tanács, a Földműve-
lésügyi Minisztérium, a 
Pálinka Bíráló Bizottság 
és a NÉBIH egyöntetű 
döntése alapján Koós Jó-
zsefné Mályinkai Konkor-
di-Izabella szőlőpálinkája 
lett 2017-ben Magyaror-
szág legjobb pálinkája.
A Földművelésügyi Mi-
n i s z té r iu m  elős zör 
2014-ben hirdette meg 
a Nemzeti Borkiváló-
ság Program mintájára a 
Nemzeti Pálinka-kivá-
lóság Programot, melyet 
2015-től kezdve a Pálin-

ka Nemzeti Tanács (PNT) 
országos pálinka- és tör-
kölypálinka versenyével 
közösen szerveznek. Idén 
a legjobb pálinka díja mel-
lett ez a termék a bíráló bi-
zottság döntése alapján az 
országos pálinka- és tör-
kölypálinka-versenyen 
arany minősítést kapott, 
champion minősítést ér-
demelt ki, valamint ezt a 
pálinkát a 2017. évi Orszá-
gos Pálinkakóstoló kereté-
ben megrendezett Nemzeti 
Pálinkakiválóság Program 
Pálinkakiválóságainak ki-
választásán Top Pálinkaki-
válóságnak minősítették.

FELHÍVÁS

ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN
Június 20-ától átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el 
a földművelésügyi miniszter az erdőkben és fásításokban, valamint az erdők és fásí-
tások határától számított kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

A tűzgyújtási tilalom ideje 
alatt tilos a tűzgyújtás a 
felsorolt területeken ta-
lálható kijelölt tűzrakó he-
lyeken is.
A tilalom elrendelését az 
tette szükségessé, hogy 
Magyarország erdeiben 
számos helyen fokozott 
tűzveszély alakult ki az 
erősödő fel melegedés, 

valamint a szeles és csa-
padékmentes napok szá-
mának növekedése miatt.
A miniszter felhívja az er-
dőben kirándulók, a me-
zőgazdasági területeken 
dolgozók, valamint a köz-
úton és vasúton utazók 
figyelmét, hogy az erdő-
tüzek megelőzése érde-
kében legyenek körülte-

kintőek, égő cigarettát ne 
dobjanak el. A tűzvédelmi 
rendelkezések megszegé-
se pénzbírságot von maga 
után.
A tűzgyújtási tilalom visz-
szavonásig érvényes!
A tűzgy újtási ti la lom-
ról ,  v a l a m i nt a z e r-
d ő t ű z - m e g e l ő z é s s e l 
kapcsolatos hasznos tud-

nivalókról a www.erdo-
tuz.hu oldal, valamint a 
Borsod-A baúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság hon-
lapja (baz.katasztrofa-
vedelem.hu) ad aktuális 
tájékoztatást.

IDÉN IS TÁMOGATJA
A CIVIL SZERVEZETEKET
A KAZINCBARCIKAI
ÖNKORMÁNYZAT

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-
ben is meghirdetette a kazincbarcikai civil szervezetek pályázati 
úton történő támogatására vonatkozó pályázatát 5 millió forintos 
keretösszegre. A pályázat elbírálására illetékes társadalompolitikai 
bizottság június 8-án döntött a megítélt összegekről. A bizottság 
döntése alapján az önkormányzat az alábbi egyesületeket, önte-
vékeny közösségeket kívánja támogatni az alábbi összegekkel.

A SZERVEZET 
NEVE

MEGÍTÉLT 
ÖSSZEG

Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány 250 000 Ft

Felföldi Fotográfusok Szövetsége 160 000 Ft

Felsőbarcikáért Alapítvány 220 000 Ft

Flash Alapítvány 200 000 Ft

Folt Hátán-Folt Klub 150 000 Ft

Kazincbarcikai Hadigondozottak Egyesülete 180 000 Ft

Ideál Népfőiskola Egyesület 200 000 Ft

Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub 180 000 Ft

In Aeternum Gospel Kórus 110 000 Ft

Izsó Miklós Képzőművészeti Kör 51 000 Ft

Kazincbarcikai „Teljes Életért” Egyesület 250 000 Ft

Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Közalapítvány 150 000 Ft

Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Köre 180 000 Ft

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 160 000 Ft

KSZSZK Egyesület 250 000 Ft

Kazincbarcika Város és Környéke 
Művészetéért Egyesület 

100 000 Ft

Városszépítő Egyesület 200 000 Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 120 000 Ft

Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. megyei szervezet 
Észak-Borsod területi szervezet

150 000 Ft

„Őszi Napfény Bányász Hagyományokért” Egyesület 170 000 Ft

Postás Nyugdíjasklub 60 000 Ft

Római Katolikus Egyházközség Karitász Csoportja 
Nyugdíjasklub

100 000 Ft

Római Katolikus Egyházközség Karitász Csoportja 120 000 Ft

Sajómenti Népművészeti Egyesület 250 000 Ft

Tábortűz Kazincbarcikai és Berentei Gyermekekért 
Alapítványa

130 000 Ft

Tompa Mihály Református Iskoláért Alapítvány 120 000 Ft

Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület 110 000 Ft

Az 5 millió forintos pályázati keretből megmaradt összeget Ka-
zincbarcika Város Önkormányzata a civil szervezetek, öntevékeny 
csoportok által benyújtott év közbeni esetleges igények finanszí-
rozására fordítja.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

IDÉN IS TÁMOGATJA A
SPORTEGYESÜLETEKET  
A KAZINCBARCIKAI  
ÖNKORMÁNYZAT

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2017-ben is meghirdetette a kazincbarci-
kai sportegyesületek pályázati úton történő támogatásá-
ra vonatkozó pályázatát 6 millió forintos keretösszegre. 
A pályázat elbírálására illetékes társadalompolitikai bizottság június 
8-án döntött a megítélt összegekről. A bizottság döntése alapján 
az önkormányzat az alábbi egyesületeket kívánja támogatni az 
alábbi összegekkel.

A SZERVEZET 
NEVE

MEGÍTÉLT 
ÖSSZEG

Barcikai Tenisz Klub 720 000 Ft

Kerékpár Klub Kazincbarcika 600 000 Ft

Kazincbarcikai Íjász Egyesület 196 660 Ft

Kazincbarcikai Judo Egyesület 600 000 Ft

Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 250 000 Ft

Kazincbarcikai Vegyész Teke Sportegyesület 500 000 Ft

Küzdő Sportegyesület 250 000 Ft

Military Sport Klub 150 000 Ft

Modellmix Kazincbarcikai Modellező Egyesület 200 000 Ft

Perem Sziklamászó Egyesület 252 000 Ft

Sláger Kazincbarcikai Kosárlabdázók Egyesülete 400 000 Ft

Sportélet Egyesület 100 000 Ft

TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub 200 000 Ft

Irinyi Református Diáksport Egyesület 300 000 Ft

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület 300 000 Ft

A 6 millió forintos pályázati keretből megmaradt összeget Kazinc-
barcika Város Önkormányzata a sportegyesületek által benyújtott 
év közbeni esetleges igények finanszírozására fordítja.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

NYÁRI MŰSORREND
Nyári műsorrenddel jelentkezik a következő hetekben a Kazincbarci-
kai Városi Televízió. Az előttünk álló három kedden, 4-én, 11-én és 18-
án a Presszó jelentkezik nyári különkiadásokkal, míg péntekenként a 
ZOOM korábbi adásait ismételjük. 

Július 27-étől – ahogy megszokhatták - keddenként és csütörtökön-
ként várjuk önöket a FesztiválTV-vel, az V. Kolorfesztivál legfonto-
sabb történéseivel, eseményeivel, koncertjeivel. 

Híradóval legközelebb augusztus 31-én jelentkezünk, magazinműso-
raink, a Presszó, a Testületi Napló, a Helyzetkép és a ZOOM szeptem-
berben térnek vissza.

TARTSANAK VELÜNK!
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2017. AUGUSZTUS 5. (SZOMBAT) 900

SPORT

SPORTOS VAKÁCIÓ

IDÉN IS KOLOR-TÁBOR!
Idén is Kolor napközis 
sporttáborban kezdhet-
ték a vakációt  a hét és ti-
zennégy éves kor közötti 
gyermekeket a Kazincbar-
cikai Sportközpont terü-
letén június 26-a és 30-a 
között.

A résztvevőknek szak-
edzők irányításával napi 
kétszer két órás edzésle-
hetőséget biztosítottak, 
a választható sportok: a 
súlyemelés, az atlétika, a 
birkózás, a futball, a röp-
labda, a kézilabda, a kosár-

labda, valamint a tenisz és 
úszás voltak. A szabadidős 
foglalkozásokon a gyerekek 
természetjáráson, kirándu-
láson vehettek részt, falat 
mászhattak és ügyessé-
gi versenyeken mérhették 
össze tudásukat.

K BSC

MINŐSÉGI JAVULÁST HOZ AZ ÚJ MŰFÜVES PÁLYA
Június végére készülhet el a Kazincbarcikai Sportközpont-
ban épülő új műfüves pálya. A TAO-s forrásból megvalósuló 
sportlétesítmény többek között másodosztályba most fel-
jutott KBSC utánpótlás-nevelését segíti a jövőben..

Az új pálya kivitelezé-
se márciusban kezdődött 
a korábbi kis méretű fut-
ballpálya elbontásával és 
a tereprendezéssel kez-
dődtek el. A fejlesztésre 
azért volt szükség, mert 
a jelenlegi utánpótlás-ne-
velésre használt pálya ke-
vésnek bizonyult. A beru-
házás egy sikeres TAO-s 
pályázatnak köszönhető-
en valósulhat meg.
Gulyás Tibor, KBSC FC 
ügyvezetője érdeklődé-
sünkre elmondta, a kor 
minden követelményének 
megfelelő új létesítmény 
a remények szerint sok-

kal jobb körülményeket 
fog teremteni az edzések-
hez, és ami talán a legfon-
tosabb javulhat az időbe-
osztás, így nem kell majd 
késő esti órákban edzést 
tartani a gyerekek szá-
mára. 
Az új pálya Kazincbarci-
ka és térségének fejlesz-
tési csomagjában kiemelt 
szerepet tölt be. Gulyás 
Tibor elmondta azt is, a 
már megkezdett, többnyi-
re TAO-forrásból finan-
szírozott pályák építé-
se tovább folytatódhat a 
közeljövőben. A meglévő 
center- és műfüvespályák 

mellett újabb műfüves és 
élőfüves pályán edzhet 
majd 80 felnőtt játékos 
és 1200 utánpótlás gyer-

mek - összegyűjtve és 
közös összefogással, Ká-
dár Zsolt szakmai igazga-
tó által irányítva a térség 

tehetségeit Bánhorváti-
ból, Putnokról, a Sajóvöl-
gye Focisuliból és az idén 
NB II-be feljutó KBSC-ből. 

PROGRAMAJÁNLÓ

VÁLTSA KEDVEZMÉNYRE  
A FESZTIVÁLBÉRLETÉT!

A bérlet az alábbi napokra (7+1 nap) érvényes:
Augusztus 4-5-6., 10-11-12-13.  

Kazincbarcika, Csónakázó-tó helyszínen
+1 nap: augusztus 26.  

After party – LIGHTS OFF SHOW a Vadna Parkban

A fesztiválbérlet névreszóló plasztik-
kártya formájában kerül értékesítésre, 
amely sorszámot és vonalkódot tartal-
maz, a belépéskor személyazonosságot 
igazoló okmány felmutatásával érvényes.

BÉRLETÁR: 9900 Ft

Az 5. Kolorfesztivál ideje alatt (augusztus 1-20.)  
A FESZTIVÁLBÉRLET FELMUTATÁSÁVAL  

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK VEHETŐK IGÉNYBE:

• Ambrózia Étterem és Panzió: Egyet fizet, kettőt kap 
akció a Summer Fresh Kolor koktélból

• Baró Bőr: 10% kedvezmény a vásárlás végösszegéből
• Hotel BorsodChem: 10% kedvezmény az éttermi és 

wellness-szolgáltatásokból, valamint a szobaárakból
• Margó Papír-Írószer: 10% kedvezmény a vásárlás 

végösszegéből
• Norbi Update Kazincbarcika: 10% kedvezmény a vásárlás 

végösszegéből
• Rafael Virág: 10% kedvezmény a vágott és cserepes 

virágokból

JEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
(Kazincbarcika, Fő tér 5., +36-48-510-220, info@kolorcity.hu)  
hétfő-péntek 12.00-18.00, a fesztivál ideje alatt 10.00-15.00
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT  
(Kazincbarcika, Rákóczi tér 9., +36-48-310-116, info@kolorcity.hu) 
hétfő-péntek 10.00-18.00, szombat 10.00-14.00
MISKOLC BOLT ÉS KÁVÉZÓ  
(Miskolc, Széchenyi út 16., +36-46-320-447,  
miskolcbolt@hellomiskolc.hu)  
hétfő-péntek 08.00-18.00, szombat 09.00-17.00

Online jegy és bérletvásárlás: www.kolorfesztival.hu/jegy/
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KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, Munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2. , 
Tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini István tér 4.

Július 1. (szombat) 9.00, KSK

 › STRANDRÖPLABDA-BAJNOKSÁG

VADNA
Július 1. (szombat) 14.00
GÖŐZ PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ

 › DALOSTALÁLKOZÓ 
a vadnai Őszirózsák Nyugdíjasklub Egyesület szervezésében
Fellépők: 
Alsószuha Népdalkör, Bodolló: Búzakalász éneklő csoport, Borsodnádasd: 
Őszirózsák Népdalkör, Halmaj: Őszi napsugarak Népdalkör, Fügöd: Férfi 
Dalárda, Múcsony: Hagyományőrző Pávakör, Miskolc: Avas Kulturális 
Egyesület, Kazai Nótakör, Szögliget: Pávakör, Rudabánya: Rozmaring 
népdalkör, Vadna: Őszirózsák Népdalkör

SZENDRŐ
Július 1. (szombat) 20.00-23.30
STRANDRÉT

 › I LOVE RETRO PARTY
Fellépők: Bon bon együttes, Betty Love, Ámokfutók zenekar
A jó hangulatért felelős: DJ PÉGÉ
Belépőjegy árak: 3-14 éves korig 500 Ft/fő,  
szendrői lakosoknak a helyszínen 1000 Ft/fő,  
nem szendrői lakosoknak a helyszínen 1500 Ft/fő

VERSENYTÁVOK: 
MINIMARATON (5 km, szint: 30 m) 
NEGYEDMARATON (10,5 km, szint: 59 m) 
FÉLMARATON (21 km, szint: 118 m) hitelesített!

VERSENYKÖZPONT:  
Kazincbarcika, Fő tér 
(Egressy Béni Művelődési Központ előtti területen)

NEVEZÉS:  
Online felületen (www.odinsport.eu) augusztus 2-án 16.00-ig.  
A verseny napján a helyszínen 8.30-ig.

VENDÉGVERSENYZŐ: Zabari János magyar bajnok

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.kolorcity.hu/kolorfutas/

KolorFutás

FELNŐTT NEVEZÉSI DÍJAK MINIMARATON NEGYEDMARATON FÉLMARATON
Július 22. 3 000 Ft 4 000 Ft 6 000 Ft

Diákoknak 2 500 Ft 3 500 Ft 5 000 Ft
Helyszíni nevezés 3 500 Ft 4 500 Ft 6 500 Ft

Diákoknak 3 000 Ft 4 000 Ft 5 500 Ft

 
szerelés, 
duguláselhárítás 
és hibajavítás

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS

Kenéz Dániel 
Tel.: 06-20/282-5884

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

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



HIRDETÉS

12 2017. JÚNIUS 30.

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!

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

Ingyenes
jogi tanácsadás

Helye: 
MSZP városi iroda

2017. július
4-én (kedden) 

15.00

Kazincbarcika, 
Rákóczi tér 4.

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:

150 Ft

150 Ft

150 Ft

150 Ft

100 Ft

350 Ft

990 Ft

833 Ft/kg

750 Ft/kg

833 Ft/kg

555 Ft/kg

1250 Ft/kg

350 Ft/l

247 Ft/l

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!

   

Földimogyorós drazsé 1 kg
Kakaóban-cukorban: 

Földimogyorós drazsé 500 g
Szezámmagban:

Napraforgó drazsé 1 kg
Kakaóban-cukorban:

Borsodi friss zero 0,5 l 3 íz:

Radler 0,0 % 0,5 l meggy-citrom:

Surf mosógél 2,8 l color-white:

Mártott cukros karika 180 g:   

Crackers sajtos 200 g: 

Csokis perec 180 g:     AKCIÓ!!!

Ringo teasüti 270 g:

Gum Bum olvadós karamella 80 g:

Aloe Vera 1 l:

Lorilux 4 l folyékony mosószer, color:

PÁLYAKEZDŐ FÉRFIT FELVESZÜNK 
RAKODÓI MUNKAKÖRBE. 

Jelentkezni önéletrajzzal személyesen 
a Táncsics út 11. szám alatt. 

Mártott cukros karika : 150 ,
180g 833-/kg
Crackers sajtos : 150.,-
200g 750,-/ kg
Csokis perec : 150,-         AKCIÓ!!!!
180g 833,-/ kg
Ringo teasüti : 150,-
270,-/kg 555,-/kg
Gum Bum olvadós karamella:100,-
80g 1250,-/kg
Aloa vera 1l : 350,-
350,-/l
Lorilux 4l Foly.mosószer color: 990,-
247,-/l
Majd a rakodói állást is ! Köszi!

Jacsó Emil karosszériamester

Kazincbarcika, Bercsényi út 17.

Teljes körű 
biztosítási
ügyintézés

Szklenárik Ferenc autófényező-mester 
Múcsony, Kossuth út 33. 

Tel.: 06-48/403-168

Fényezés: Seiko fényezőkabinban
• személy- és kishaszon-gépjárművek karosszéria-

javítása húzópaddal
•műanyag elemek javítása, ragasztott szélvédők cseréje
•kipufogójavítás, alváz-üregvédelem, javító és teljes 

fényezés Glasurit-technológiával, színkeverés

VÁLTSON JEGYET PROGRAMJAINKRA!
Dátum 

(augusztus)
Kez-
dés Helyszín Program

Jegyár

elővétel helyszín

8.  
kedd 18.00 Don Bosco 

Sportközpont
„CSIRIBIRI”  

HALÁSZ JUDIT ELŐADÁSA 1200 Ft 1600 Ft

9.  
szerda 19.00 Don Bosco 

Sportközpont

TOPOLCSÁNYI LAURA:  
CSAKAZÉRTIS SZERELEM  

a Turay Ida Színház zenés játéka  
a ‘80-as évekről az Első Emelet 

dalaival

A és D szektor 2300 Ft,  
B és C szektor 2900 Ft, 
E és F szektor 3500 Ft

3500 Ft  
(a fennmaradó  

helyek bármelyikén)

10. 
csütörtök 19.00 Don Bosco 

Sportközpont

MÁTÉ PÉTER EMLÉKZENEKAR  
Énekesek: Gallusz Niki, Kökény Attila,  

Tabáni István, Bolyki Balázs

A és D szektor 2300 Ft,  
B és C szektor 2900 Ft, 
E és F szektor 3500 Ft

3500 Ft  
(a fennmaradó  

helyek bármelyikén)

13. 
vasárnap 17.00

Szent János 
Görögkatolikus 

Templom

HORGAS ESZTER FUVOLA MŰVÉSZ -  
„ÖRÖMZENE” 1000 Ft 1500 Ft

15.  
kedd 19.00 Szent Család 

Templom
NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS  

PRO MUSICA LEÁNYKARA 1000 Ft 1500 Ft

www.kolorfesztival.hu

AUGUSZTUS 
1-20. +AFTER


