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TARDONA: A FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ TELEPÜLÉS
A Bükk lábánál, a csodálatos környezetben fekvő, nagyjából 
1000 főt számláló, nagy múltra visszatekintő Tardona renge-
teg értéket, hagyományt rejt magában, melynek megőrzése 
és továbbadása fontos a falu életében – kezdte a bemutat-
kozót Balla György polgármester.

Az egyik hangsúly a fiatalok 
megtartásán van, hiszen ők 
jelentik a jövőt, így a telepü-
lés tovább élését, fejlődését. 
Fontos ugyanakkor az idő-
sebbek megbecsülése is, 
számukra a békés, bizton-
ságos környezet megadása, 
hogy nyugdíjas éveiket is bol-
dogan tölthessék szeretett 
falujukban.
Az eddig megvalósult pályá-
zat révén gyógy- és fűszer-
növénykertet és gyümöl-
csöst alakítottak ki, ahol bio 

körülmények között termel-
nek, emellett pedig levendu-
laültetvény szépíti a falut. 
A folyamatos megújulás je-
gyében tervben van a Jókai 
Sport- és Szabadidőköz-
pont („Fehér ház”) energe-
tikai felújítása és közösségi 
térré alakítása, valamint en-
nek környezetében kültéri 
sportlétesítmények kialakí-
tása. Jövőbeni pályázati cél a 
volt általános iskola épületé-
nek hasznosítása, ahol a helyi 
kulturális értékek bemutatá-

sa mellett alkotótábor, mű-
vészeti tábor kap helyet. 
A fiatalokat támogatva ősztől 
az óvoda mellett a bölcsődei 
gondozás is megoldottá vá-
lik, az időseknek pedig külön-
leges digitális jelzőrendszert 
alakítanak ki, amely észleli és 
jelzi az egészségi állapotban 
lévő változásokat.
A község útjainak, patak-
medrének tervezett rend-
betétele, a Tardonát Dé-
destapolcsánnyal összekötő 
útszakasz helyreállítása, és 
a környéken kialakítandó 
túraútvonalak segítik még 
vonzóbbá tenni a települést 
annak érdekében, hogy tu-
risztikai célpontként egyre 
többen megismerjék ezt a 
tájat.
A közösségben rejlik az erő, 
ez adja a falu lelkét, így fontos 
a folyamatos közösségépí-
tés. Több egyesület működik 
a településen, emellett pe-
dig az önkormányzat jó kap-
csolatot ápol az egyházzal, 
amelynek eredményeként a 
gyülekezet bekapcsolódott 

a „Szeretet híd” program-
ba, megszépítve a falut vi-
rágokkal.
A faluhatáron túl is fontosak 
a jó kapcsolatok, így Tardo-
na igyekszik bekapcsolódni a 
környező települések életébe 
– akár közös programokkal is, 

emellett sokszínű rendezvé-
nyeire a környéken élőket is 
szívesen látja.
A cél, hogy Tardona élhető, 
élettel teli és szerethető tele-
pülés legyen minden korosz-
tály számára, és az itt lakók 
büszke tardonaiként emle-
gessék a nagy író, Jókai Mór 
szavait: „Tardonára gyertek 
emberséget tanulni!” 

TÉRSÉG

DALOSTALÁLKOZÓ VADNÁN 
Sokadik alkalommal rendeztek dalostalálkozót Vadnán, a 
helyi Őszirózsák Nyugdíjasklub Egyesület szervezésében, 
július 1-jén. A program alapgondolatát a barátságos viszony 
ápolása adta a különböző klubokkal. 

A rendezvényre meghívást kapott az Alsószuha Népdalkör, 
a bodollói Búzakalász éneklő csoport, az Őszirózsák Nép-
dalkör Borsodnádasdról, az Őszi Napsugarak Népdalkör 
Halmajról, a fügödi Férfi Dalárda, a múcsonyi Hagyományőr-
ző Pávakör, a Kazai Nótakör, a sajóivánkai Nyitnikék Nép-
dalkör, a Pávakör Szögligetről, Rudabányáról a Rozmaring 
Népdalkör és  természetesen a házigazda Őszirózsák Nép-
dalkör. A bemutatót Bencze Péter polgármester és Czakó 
Lászlóné,  az egyesület vezetője nyitották meg, majd a cso-
portok egymás szórakoztatására rövid nótacsokrot adtak 
elő.  A programot színesítette az Avas Kulturális Egyesület 
táncelőadása, valamint a boldogkőváraljai Subert Vilmos 
szólóénekes műsora. A vendéglátók saját készítésű töl-
tött káposztával és kemencében sült kapros-túrós, illetve 
kapros-krumplis lángossal kedveskedtek a meghívottak-
nak. A közreműködők közül a vadnai Őszirózsák Népdalkör 
a június 26-án zárult VII. Országos Nyugdíjas„ Ki mit tud?” 
hajdúszoboszlói döntőjében ezüst minősítést szerzett, míg 
a fügödi Férfi Dalárda kategóriájában arany minősítéssel 
végzett, Subert Vilmos szólóének kategóriában pedig a 
kiemelt arany minősítést érdemelt ki.

Szendrő születésnapját ünnepelték

Huszonegyedik alkalom-
mal rendeztek városna-
pokat Szendrőben, június 
30-án és július 1-jén. Az 
időzítés nem véletlen, hi-
szen a Magyar Köztársaság 
elnöke 1996. július 1-jei ha-
tállyal nyilvánította várossá 
Szendrőt. Az évforduló tisz-
teletére a képviselő-testü-
let a közösségi ház díszter-
mében tartott ünnepi ülést, 
ahol a városért tevékeny-
kedő polgárokat részesítet-

ték elismerésben. Kitünte-
tést kapott Motkó Barnabás 
aranydiplomás pedagógus, 
Andrejkó Gyuláné gyé-
mántdiplomás óvodape-
dagógus, valamint nyugdíj-
ba vonulásuk alkalmából, 
munkájuk méltatásaként 
Musinszki Erika köztiszt-
viselő, illetve Kovács Lajos-
né, Szilágyi Jánosné, Horkai 
László, Móth Andrásné és 
Szemán József Attila köz-
alkalmazottak. Július else-

jén szentmisével indult a 
program. Csehipuszta egy-
kori lakói az itt felállított ha-
rangnál tartottak áhítatot. 
Este a Strandréten hamisí-
tatlan retro party várta nem 
csupán a húszéveseket. 
A ’90-es évek nagy kedven-
cei, az Ámokfutók, a Bon-
bon együttes és Betty Love 
nagyszerű hangulatot vará-
zsoltak, majd a résztvevők 
DJ PÉGÉ vezetésével ferge-
teges bulit csaptak.
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KOLORFESZTIVÁL

TOVÁBB FEJLŐDIK A KOLORCITY

SZENDRŐ

JÓSVAFŐ

EDELÉNY

BERENTE

KURITYÁN

MÚCSONY
SAJÓKAZADUBICSÁNY SZUHAKÁLLÓ

BÁNHORVÁTI

SAJÓIVÁNKA

RUDABÁNYA

SAJÓSZENTPÉTER

DÉDESTAPOLCSÁNY

KAZINC-
BARCIKA

A 2013-ban útjára indított Kolorcity Kazincbarcika, a színes 
városmárkáról már sokszor, sok helyen volt szó. A játékos-
ság, kreativitás és újszerűség az évek alatt beépült a min-
dennapjainkba. Színes falak, köztéri óriás szobrok, street art 
akciók, művészeti pályázatok, közösségi programok, minden 
megjelent, ami izgalmassá tehet egy várost.

Mostanra nemcsak Kazinc-
barcikán, hanem ország-
szerte ismerik hazánk leg-
hosszabb összművészeti 
fesztiválját, a Kolorfesztivált, 
ahová a három hét alatt több 
ezren látogatnak el a régióból.
Jó hangulatban, sok-sok em-
lékezetes pillanattal térnek 
haza az idelátogatók. Igen. 
Beszélnek rólunk. Mindenki, 
aki itt jár. Ha először érke-
zik azért, ha visszatér, azért. 
Meglepődnek. Fejlődik, épül, 
szépül és megállíthatatlanul 
színesedik a város.
Ez a lendület, dinamizmus a 
környék számos településén 
élők figyelmét is felkelti. Bu-
szokkal jönnek a falvakból a 
fesztivál koncertjeire, az év-
közi kiállításokra, gyermek-
programokra, színházi előa-
dásokra. Mindenki részese 
szeretne lenni a vidám, igé-
nyes rendezvényeknek, szí-
vesen bekapcsolódna a város 

vérkeringésébe. A messziről 
érkezők a színes falakra és a 
nagy szobrokra kíváncsiak. 
Mindenki talál valamit, ami a 
szívéhez közel áll.
Ez így helyes.

Mostanra egyértelművé vált, 
a térségben is hódít a színes 
márka, így miért ne lehetne 
minden településnek lehe-
tősége egy közös brandhez 
csatlakozni.
A Kolorcountry a Kolorcity já-
tékosságát, újszerűségét és 
kreativitását ötvözi a Kazinc-
barcika és a környékbeli tele-
pülések együttműködésével. 
Összefogást jelent a kultú-
ra, a sport, a turisztika és a 
fejlesztések területén azért, 
hogy együtt még színeseb-
bé és szerethetővé tegyük a 
térséget, ahol élünk és közö-
sen mutassuk meg legszebb 
értékeinket. Ez fontos, mert 
sok van.

IDŐPONT TELEPÜLÉS HELYSZÍN PROGRAM BELÉPŐ

AUGUSZTUS 2-5. Dubicsány FIGNÁR FESZTIVÁL UDVAR

IN
G
Y
E
N
E
S

AUGUSZTUS 6. VASÁRNAP 16.00 Sajókaza Radvánszky-kastély terasza
eső esetén: Fehér terem CZEMENDE

AUGUSZTUS 7. HÉTFŐ 18.00 Sajóivánka Banya-domb
eső esetén: községháza MAGYAR VISTA SOCIAL CLUB

AUGUSZTUS 8. KEDD 20.00 Berente Kastélykert
eső esetén: művelődési ház GROUP ’N’ SWING

AUGUSZTUS 10–13. Aggtelek Baradla-barlang
XLIV. AGGTELEK KUPA HEGY- ÉS 
SZIKLAMÁSZÓ FESZTIVÁL

AUGUSZTUS 10. CSÜTÖRTÖK 17.00 Bánhorváti Római katolikus templom STEVE TAYLOR-SZABÓ PÁNSÍPMŰVÉSZ

AUGUSZTUS 13. VASÁRNAP 20.00 Kurityán Kastélykert
eső esetén: evangélikus templom MISKOLC DIXIELAND BAND

AUGUSZTUS 14. HÉTFŐ 19.00 Rudabánya Szabadidőpark TAKÁTS TAMÁS BLUES BAND

AUGUSZTUS 15. KEDD 18.00 Edelény Borsodi Tájház
eső esetén: művelődési központ MYRTILL ÉS A SWINGUISTIQUE: EDITH PIAF-EST

AUGUSZTUS 16. SZERDA 18.00 Szuhakálló Kastélykert MISKOLCI ILLÉS EMLÉKZENEKAR
AUGUSZTUS 18. PÉNTEK 16.00 Dédestapolcsány Vásártér EGRI PINCESZÍNHÁZ: PINOKKIÓ
AUGUSZTUS 18. PÉNTEK 17.30 Dédestapolcsány Vásártér EGRI PINCESZÍNHÁZ: PÁRTERÁPIA

AUGUSZTUS 19. SZOMBAT 19.00 Sajószentpéter Korona Söröző előtti tér
eső esetén: kulturális központ BRAVO JOHNNY

AUGUSZTUS 25. PÉNTEK 18.00 Sajógalgóc Templom tér GÜSCH
1  000 Ft

AUGUSZTUS 25. PÉNTEK 19.00 Sajógalgóc Templom tér PÉTER SZABÓ SZILVIA AKUSZTIKUS KONCERT

AZ 5. KOLORCITY FESZTIVÁL TÉRSÉGI PROGRAMJAI
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Igazi ősdiósgyőriként tartják számon Vitelki Zoltánt, aki leg-
több mérkőzését piros-fehérben játszotta, ám futballozott 
Vácon, Mezőkövesden, sőt Kazincbarcikán is.  Akaratereje és 
szorgalma példaértékű, melyet ettől a szezontól a KBSC ve-
zetőedzőjeként kamatoztathat. Célokról, tervekről, valamint 
a bajnoki álmokról kérdeztük az új vezetőedzőt.

– Koleszár Györgyről, – aki 
az elmúlt idényben a KBSC 
szakmai munkáját irányí-
totta – mindig úgy nyilat-
kozott, mint egyfajta men-
toráról, hiszen dolgozott is a 
„keze alatt”. Mit tanult tőle, 
amelyet majd ön is alkalmaz 
a csapatnál? 
– Koleszár Gyuri megszál-
lottságát mindenképpen 
szeretném hasznosítani 
edzőként. Neki olyan sze-
me van a futballhoz, a fut-
ballistához, olyan szinten tud 
„meccselni”, hogy az min-
denkire, így rám is pozitívan 
hat. Ezúton is szeretném neki 
megköszönni, hogy az ő ve-
zetésével bajnokságot nyert 
a Kazincbarcika, melyet na-
gyon sikeresen tudott mo-
tiválni.

– Milyen arculata lesz a KB-
SC-nek az előttünk álló sze-
zonban?  
– Semmiféleképpen nem 
a gyáva nyúl szerepét sze-
retnénk eljátszani a máso-

dosztályban. Én azt szeret-
ném elérni, hogy senki ne 
úgy könyveljen el bennün-
ket, hogy itt van egy vidéki 
csapat, amely próbál itt eről-
ködni. Azon leszek, hogy a 
játékosokkal elhitessem azt, 
hogy nem véletlenül nyerték 
meg az NB III-as bajnokságot. 
A felkészülés során közösen 
eltöltött egy hét, minden-
képpen önbizalommal tölt el, 
biztos vagyok benne, hogy a 
játékosok éhesek a sikerre, 
és arra, hogy megmutassák 
magukat a másodosztály-
ban.

– A KBSC-nek mi kell ahhoz, 
hogy meghosszabbítsa má-
sodosztályú tagságát?
– A magabiztosság döntő. 
Nálam az is egy fontos szem-
pont, hogy olyan játékosok 
lépjenek pályára, akik nem 
félnek a teher alatt. Biztos 
vagyok benne, hogy egy pi-
cit le fognak bennünket nézni 
az ellenfelek. Ha ezt mi kellő-
képpen a magunk javára tud-

juk fordítani és megfelelően 
felkészülünk, akkor minden-
féleképpen jól fogunk belőle 
kijönni. 

– Már játszott Kazincbarci-
kán és ellenfélként is meg-
fordult már itt korábban. Itt 
is nagyon szeretik a futballt. 
Milyen ez a légkör?
– Abban reménykedem, 
hogy a stadiont meg tudjuk 
tölteni szurkolókkal, a csa-
patnak ugyanis szüksége van 
a drukkerekre. Biztos vagyok 
benne, hogy ha egy fiatal já-
tékos azt látja, hogy több ez-
ren kint vannak a meccsen, 
más tűzben fog égni, mintha 
csak néhány százan lenné-
nek. Minél több szurkoló van, 
annál több és szebb sikereket 
tudunk elérni. Bízom benne, 
hogy előbb utóbb még job-
ban összeforr a szurkoló és 
a játékos kapcsolata. Szeret-
ném, ha a közönség akkor is 
buzdítaná a csapatot, ha az 
gödörben van és a drukkerek 
segítségével érzésem sze-
rint ki tudunk lábalni a nehéz 
helyzetekből is. 

– Mik a célok a bajnokság-
ban?
– Egy jó rajt olyan lökést ad-
hat a csapatnak, amely bár-

mire fel tudja jogosítani, és 
azon leszünk, hogy a szezon 
kezdetére „élesek” legyünk, 
és mindezt kellő motiváció-
val még jobban tovább tudjuk 
vinni, még jobban ki tudjuk 
tolni a bajnokság végéig. Azt 

szeretném, ha az együttes 
biztosan bent maradna az NB 
II-ben. Azonban én maxima-
lista vagyok, és mindenki-
nek azt mondom: szeretném 
megnyerni a másodosztályú 
bajnokságot!

BEMUTATKOZIK A KBSC ÚJ VEZETŐEDZŐJE: VITELKI ZOLTÁN 

PIROS-  után KÉK-SÁRGÁBAN

NÉVJEGY

Név: Vitelki Zoltán

Született: Miskolc, 1970. szeptember 13.

Posztja játékosként: középpályás

Beceneve: Vitya

NB I-es mérkőzéseinek száma játékosként: 183

Gólok száma: 11

Klubjai játékosként: junior: DVTK, felnőtt: DFC, KBSC, 
Vác FC, DFC, DVTK, Mezőkövesd Zsóry SE

Klubjai edzőként: DVTK utánpótlás, DVTK pályaedző, 
DVTK U18, DVTK U21, DVTK megbízott vezetőedző.

Jelenlegi klubja: KBSC

Edző példaképe: Josep Guardiola

Labdarúgó példaképe: Zinedine Zidane

Kedvenc étele: feleségem, apukám és anyósom főztje

Kedvenc film: Csapd le csacsi!
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Három hónap után, június 24-én ért véget a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 
Alapítvány (BVA) és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság „A felelősség a mi-
énk!”  című közösségi programsorozata.  A március 24-étől június 24-éig tartó, 
tizenkét elemből álló eseménysorozat főként a gyermek- és ifjúságvédelem köré 
épült. Volt többek között élménypedagógiai tréning, előadást tartott dr. Zacher 
Gábor toxikológus, egy nagyon sokrétű bűnmegelőzési programot tartottak a 
Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban, majd egy nagyszabású családi napra vár-
ták az érdeklődőket.
A projekt vezetői, Jaskó Judit a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság címzetes 
rendőr főhadnagya és dr. Sallai Gábor rendőr őrnagy, vizsgálati osztályvezető 
értékelték az idén Kazincbarcikán is megvalósult közösségi programsorozatot.

– Alapítványunk folyama-
tosan figyeli a bűnmegelő-
zési pályázatokat. Tavaly 
a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács írt ki „Bűnmegelő-
zési projektek megvalósí-
tása” címmel egy pályáza-
tot, melyre a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság felké-
résére mi is jelentkeztünk 
– mesélt az előzményekről 
Jaskó Judit, aki elmondta, 
először vágtak bele ilyen 
nagy projektbe. Borsod me-
gyében két szervezet nyert, 
a BVA a maximum összeget 
kapta.
A programok összeállítása 
előtt a szervezők felvették 
a kapcsolatot a pedagógu-
sokkal, a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont munkatársaival, a 
rend őrökkel, a polgárőrök-
kel, valamint az érintett 
szülőkkel.
– Elsősorban a gyermeke-
ket és a fiatalokat fenye-
gető veszélyekre szerettük 
volna felhívni a figyelmet. 
A szóba jöhető témák kö-
zül három köré – az internet 
veszélyei, a drogprevenció, 
illetve a közlekedés – épí-

tettük a programokat. Ez a 
három olyan veszélyforrás 
a világban, amire mielőbb 
fel kell készíteni az ifjabb 
generációt, hogy azon a jó 
úton maradjanak, amit el-
kezdtek. Segítjük őket, hogy 
jó döntéseket tudjanak hoz-
ni – fejtette ki a sorozat cél-
ját dr. Sallai Gábor.
Az internet veszélyeiről 

szóló előadásokon elsősor-
ban a közösségi oldalak és a 
csetoldalak buktatóira hív-
ták fel a figyelmet.
–  Nem mindegy, hogy mi-
lyen képeket közöl egy gye-
rek magáról, ezek rossz ke-
zekbe is kerülhetnek. Nem 
szabad mindenféle adatot 
megadni magukról, mert 
ezzel visszaélhetnek.

A különböző csetprogra-
moknál pedig soha nem 
tudhatjuk ki vagy kik ül-
nek a gép másik oldalán – 
foglalta össze az internet 
legfőbb veszélyeit a rendőr 
főhadnagy, aki hozzátette, 
a legnagyobb probléma az, 
hogy a gyerekek szabadon, 
bármennyi időt eltölthetnek 
az okostelefon vagy a szá-
mítógép előtt.
– Kell egy napi időkorlát, 
amit a gép előtt tölthet a 
gyermek. A szülőket arra 
biztattuk, hogy próbálják 
észszerű keretek között 
korlátozni a csemetéjü-
ket. Ha nem értenek a mo-
dern eszközökhöz, kérjék 
informatikus segítségét, 
aki segít tájékozódni, hogy 
a gyerek milyen oldalakat 

keresett fel, sőt bizonyos 
kulcsszavakkal le is lehet 
tiltani a nemkívánatos ol-
dalakat – mondta el Jaskó 
Judit, aki bevallotta, ezzel az 
ötletével nem volt túl nép-
szerű a diákok között:
– A gyerekek sokszor job-
ban értenek a számítógép-
hez, mint a szülők. Az álta-
lános iskolákban volt egy 

kis ellenállás. Ám hiába 
próbálják a szülők is ugyan-
ezeket a veszélyeket közöl-
ni a gyerekekkel, a rendőri 
előadás úgy tűnik hatáso-
sabbnak bizonyult.
A drogok veszélyeire figyel-
meztető prevenciós előa-
dásokat a szervezők olyan 
szakemberekre bízták, mint 
például dr. Zacher Gábor, az 
ország egyik legelismer-
tebb toxikológusa. 
A harmadik témakörre, a 
helyes közlekedésre már 
egész fiatalon fel kell hív-
ni a gyermekek figyelmét.  
Ezeknél a programoknál fő-
ként az általános iskola alsó 
tagozatosai voltak az érin-
tettek. 
– Jön a vakáció, sokan úgy 
érzik, hogy kitágult a világ. 
Egyre többet vannak kint 
a gyerekek a szabadban, 
egyre többet bicikliznek. 
Oda kell figyelni a közleke-
dési szabályokra – emelte 
ki a rendőr őrnagy. A gyer-
mekek mellett a szülők is 
részt vettek a programo-
kon, így sokszor szembe-

sültek azzal, hogy olyan 
veszélyek is szóba kerül-
hetnek, amelyekre ők nem 
is gondoltak.
– Felgyorsult a világ, egy-
re zsúfoltabb a közlekedés. 
Szerencsére, nagyon rit-
ka a gyermekekkel össze-
függő közlekedési baleset 
a körzetünkben. A rendőr-
ség is sok mindent megtesz 
ezért. A rendőri jelenlétnek, 
a térfigyelő kameráknak és 
a szankcióknak is van visz-
szatartó erejük. A közleke-
dési vetélkedők pedig a 
gyerekekre vannak jó ha-
tással – elemezte a baleset-
megelőző munka jótékony 
hatását a szakember.
Az eseménysorozat prog-
ramjaira összesen három-
ezer ember látogatott el, 
amely nagyon szép szám.
– Szeretnénk, ha lenne foly-
tatás. Jövőre is indulunk a 
pályázaton. Szerencsések 
vagyunk, hogy sok olyan 
embert ismertünk meg, 
akikre a jövőben is tudunk 
számítani – árulta el Jaskó 
Judit.

BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

A FELELŐSSÉG A MIÉNK!
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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

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

3+1 

Megjelenések időpontjai: Július 14., 21., 28.
Augusztusi fesztiválszámok: 4., 11., 18., 25.

AKCIÓS NYÁRI 
HIRDETÉSI CSOMAG

megjelenés 
a Kolorhét hetilapban

Bármilyen méretben vásárol hirdetést, 
júliusban és augusztusban három után 
A NEGYEDIKET INGYEN ADJUK!

Kolor Nyár

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.

GYEREKEK
FIGYELEM!

Itt a nyár, 
ne unatkozzatok otthon!

 Július 11-én (kedden) 
14.00 órától

TŰZOLTÓ BEMUTATÓRA 
ÉS HABPARTYRA 

VÁRUNK BENNETEKET!

Keressetek minket 
a Facebook-oldalunkon: 
Vakáció Gyejóban néven!

Helyszín: 
Kazincbarcika, Mezey István 

Művészeti Központ hátsó, 
belső zárt parkolója.

A Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai
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Évek óta épül-szépül Kazincbarcika. A helyiek és az idelá-
togatók egyaránt elismeréssel szólnak a változásokról. Ér-
demes itt élni, tanulni, dolgozni, a folyamatos gazdasági és 
kulturális megújulás hatalmas potenciált jelent. De vajon a 
város fejlődése mennyire kedvez a bűnözésnek? A város 
közbiztonságáról és annak prevenciójáról dr. Toldi-Tóth Gá-
bor, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kapitánya adott egy 
rövid összefoglalót.

– Kazincbarcika egy kedves, 
békés kisváros, közbiztonsá-
gi értelemben mindenképp. A 
számszerű adatok ezt mu-
tatják, és rengeteg pozitív 
visszajelzést kapunk a la-
kosságtól is.
Nyilvánvalóan történnek 
bűncselekmények, de az a 
lényeg, hogy gyorsan, szak-
szerűen és minél eredmé-
nyesebben dolgozzuk fel 
ezeket az eseteket, hiszen a 
polgárok ekkor lesznek elé-
gedettek a munkánkkal, még 
akkor is, ha jogsértés áldo-
zataivá válnak – mondta a 
rendőrkapitány.
A tájékoztatóból kiderül, hogy 
bűntettek között mindig a 
vagyon elleni bűncselekmé-
nyek dominálnak. Nagyjából a 
bűncselekmények felét a lo-

pások teszik ki, de általában a 
kisebb értékre vagy szabály-
sértési értékre elkövetett lo-
pások fordulnak elő tipikusan.  
Jellemzőek az alkalmi lopá-
sok, amikor ténylegesen az 
alkalom szüli a tolvajt, ahol a 
tettes lát egy lehetőséget és 
kihasználja. Ennek elkövetési 

helyszíne viszont rendkívül 
széles skálán mozog. A busz-
végállomástól kezdve jelen-
tősek az áruházakban és a 
környékén történő lopások, 
ahol a pénztárcákat a kocsik-
ra teszik vagy a bevásárló 
polcon hagyják, a parkolóban 
az autó tetején felejtik. Nem 
ritka a szórakozóhelyeken a 
mobiltelefonok, értéktárgyak 
őrizetlenül hagyása. 
A bolti lopás egy külön ka-
tegória, ezeknél az esetek-
nél általában az értékhatára 
az 50 000Ft-ot nem szok-
ta meghaladni, tehát sza-
bálysértésnek minősülnek. 
Az ezen érték feletti lopást 
– ami ritkán fordul elő a ka-
zincbarcikai fennhatósági te-
rületen – az erre szakoso-
dott, „profi” elkövetők hajtják 

végre., akik általában nem a 
helyiek közül kerülnek ki, ha-
nem idegenek.  Tavaly autólo-
pás egyáltalán nem volt, gép-
jármű feltörés is csupán 3-5 
darab van éves szinten. 
– Úgy vélem, hogy a tette-
sek erre a bűnágazatra sza-
kosodtak. Nem úgy megy, 

mint régen volt, hogy betö-
rik a szélvédőt és viszik az 
értéket. Meglátásom szerint 
a fővárosban, vagy egy na-
gyobb városban könnyebb a 
nagy tömegben elvegyülni, 
és nehezebb a hatóság ré-
széről az eredményes fel-
derítés, mint egy kisebb te-
lepülésen – magyarázta a 
ritka esetek számát a szak-
ember.
A térségben nem jellemző a 
klasszikus értelemben vett 
lakásbetörés sem.  Megvan-

nak a kialakult elképzelések, 
hogy melyik lakásokat le-
het könnyen feltörni, a be-
törő már a nyílászáróból ér-
zékeli, hogy könnyen vagy 
nehezen törhető. Figyelik a 
szomszédok mozgását, a 
környezetet, a forgalmat, il-
letve, mennyire zárt az in-
gatlan. Sokan azt gondolják, 
a zárt ingatlan védettséget 
jelent, de ez védettséget ad 
a betörőnek is. Nézi a külső 
jeleket, hogy van-e az in-
gatlannak riasztórendsze-

re vagy tartanak-e kutyát a 
portán. 
– Sokat tehetünk biztonsá-
gunk, értéktárgyaink meg-
őrzése érdekében. Ameny-
nyiben tehetik, lássák el 
biztonsági rendszerrel a tel-
ket, értékeiket sosem hagy-
ják őrizetlenül, ha pedig bajba 
kerülnek, hívják a segélykérő 
112-es számot! Gyakorlatilag 
pillanatokon belül ott tudunk 
lenni és segíteni mindenkinek 
– figyelmezteti a lakosságot 
rendőr ezredes. 

KÖZBIZTONSÁG

Kazincbarcikán nincs szükség Batmanre!

NYARALÁS

MIT TARTALMAZ EGY JÓ ÚTIPATIKA?
Láz- és fájdalomcsillapító, hasfogó, sebtapasz – ilyen és 
ehhez hasonló készítményeket érdemes magával vinnie 
annak, aki nyaralni készül. A jól összeállított útipatika se-
gít abban, hogy felkészüljünk az esetleges balesetekre, 
egészségügyi problémákra.

A nyári vakáció, táborozás, 
utazás számos veszély-
lyel járhat. Éppen ezért 
van szükség arra, hogy 
olyan útipatika-csoma-
got készítsünk, amivel el-
háríthatjuk a bajt. Ennek a 
tartalma nagymértékben 
függ attól, hogy milyen 
egészségügyi állapotban 
indulunk útnak, hogy hová 
utazunk és mennyi időre. 
A szakemberek arra hív-
ják fel a figyelmet, hogy az 
esetlegesen rendszere-
sen szedett gyógyszereket 
semmiképpen ne hagyjuk 
itthon, sőt az utazás idő-
tartamára számoljunk rá 

egy-két na-
pot, hiszen 
nem le-
het tudni 
azt, hogy 
mennyi-
vel nyú-
lik meg a 
vakációnk. 
Emellett – az 
utazás helyétől és 
időtartamától függően – 
érdemes még bekészíteni 
hasfogót, láz- és fájdalom-
csillapítót, allergia és rovar-
csípések elleni készítmé-
nyeket. 
Nem hiányozhat a csomag-
ból a sebfertőtlenítő, a sebta-

pasz, a fényvédő és a napozás 
utáni krém sem. A személyre 
és utazásra szabott útipati-
ka-csomag összeállításában 

érdemes kikérni a há-
ziorvos, illetve a 

gyó gy s z e -
rész ta-

n á c s á t , 
v é l e -
ményét, 
t o v á b -
bá meg-

vá s á ro l n i 
azokat, mi-

vel külföldön 
jóval drágábban ju-

tunk a gyógyszerekhez és 
egyéb készítményekhez.
Ha egzotikus országba uta-
zunk, tájékozódjunk a kötele-
ző oltásokról, időben adassuk 
be magunknak és az oltási bi-
zonyítványt vigyük magunk-
kal az útra!
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A GINOP 5.1.1 
,,Út a munkaerőpiacra” 

Programról
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (rö-
viden: GINOP) 5.1.1 kiemelt munkaerőpiaci program célja 
egyrészt a nyilvántartott, 25-64 év közötti álláskeresők 
és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségű-
ek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpia-
ci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglal-
koztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése.  
A támogatások előzetes egyeztetést követően, célcsoportba 
történő besorolástól függően vehetőek igénybe!

– Foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások
– Bérjellegű támogatások:
–  akár 100%-os bérköltség-támogatás, 8+4 hónap támo-

gatási időtartamra 
– 90 napos, 100%-os bérköltség-támogatás 
– munkába járás költségének támogatása 100%-osan.
– Vállalkozóvá válás támogatása 
  Legfeljebb 6 hónap időtartamra a kötelezően adható leg-

kisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő 
támogatás.

– Lakhatási támogatás
  A támogatás a lakóhelyétől legalább 60 km távolságra 

munkát vállaló ügyfél részére adható, legfeljebb 12 hónap 
időtartamra.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazinc-
barcikai Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályán az 
érdeklődők részletes tájékoztatást kérhetnek a program 
támogatási lehetőségeiről.

Képzési támogatások
Lukács Lóránt (fsz. 1. iroda) 06-48/510-071, 
lukacs.lorant@borsod.gov.hu 

Foglalkoztatás bővítését elősegítő támogatások 
(bér-, bérköltség, utazási és lakhatási támogatások)

Magyar Beáta (I. em. 14. iroda) 06-48/510-034, 
magyar.beata@borsod.gov.hu
Varga Nikolett (I. em. 14. iroda) 06-48/510-079, 
varga.nikolett@borsod.gov.hu

TÁJÉKOZTATÓ

A magyar polgárőr mozgalom több mint negyed évszázadra 
tekint vissza, hisz 2016 szeptemberében ünnepelte megala-
kulásának 25. évfordulóját. 

A Kazincbarcikai Közbizton-
sági Egyesület Polgárőrség 
az országban az elsők között 
alakult meg, illetve alakítot-
tuk meg, mert nemcsak a 
rendőrség, az önkormány-
zat, hanem az itt élők is érez-
ték annak szükségességét, 
hogy közös összefogás-
sal tegyünk a helyi közrend, 
közbiztonság megszilárdítá-
sa érdekében.
Mára a Polgárőrség Magyar-
ország legnagyobb, legjob-
ban szervezett bűnmegelő-
zési tevékenységet folytató 
társadalmi szervezete, amit 
bizonyít az a tény, hogy a 
polgárőr tevékenységről tör-
vény született, az Országos 
Polgárőr Szövetség (OPSZ) 
pedig köztestület lett.
Az eltelt közel 26 év alatt a 
helyi polgárőrség is jelentős 
szerepet játszott és játsza-
ni fog abban, hogy városunk 
egy biztonságos, élhető vá-
ros legyen.
Tavaly a helyi egyesület tag-
jai 4800 órában teljesítettek 
szolgálatot, amit szabadide-
jük rovására végeztek, annak 
a célnak érdekében, hogy az 
itt élő emberek szubjektív 

biztonságérzete ne romol-
jon, hanem ha lehet, akkor 
javuljon.
A külterületek járőrözése, a 
város parkjainak, játszóte-
reinek ellenőrzése, a városi 
rendezvények  biztosítása, az 
intézmények és szervezetek 
által történt rendezvénybiz-
tosítási feladatok  megoldása 
során polgárőreink kiemelke-
dő munkát végeztek.
A lakosság elismerését is 
kivívta a polgárőrség olyan 
feladatok végzésével, mint 
a temető biztosítása ha-
lottak napján, az iskoláknál 
a gyermekek biztonságos 
áthaladásának felügyele-
te iskolakezdéskor, vagy az 
idős programunk keretében 
az egyedül élő idős emberek 
látogatása, vásárlásainak se-
gítése, és egyéb módon tör-
ténő támogatása.
Kiemelkedően jó az együtt-
működésünk Kazincbarcika 
Város Önkormányzatával, 
a rendőrkapitánysággal, és 
jelentős szerepet szánunk a 
Kazincbarcikai Városi Rendé-
szettel történő együttműkö-
désnek.

Az egyesületnek jelenleg 61 
tagja van, ebből tizenketten 
Herbolyán teljesítenek szol-
gálatot.
A „Kazincbarcika Herbo-
lya-Régi telep szociális vá-
ros rehabilitációja” című pro-
jekt megvalósításában, mint 
konzorciumi tag a Kazincbar-
cikai Közbiztonsági Egyesü-
let Polgárőrség is részt vett, 
és a projekt egyik eleme volt 
a herbolyai polgárőr csoport 
létrehozása.
Az önkormányzattal való 
együttműködésünk ékes 
példája, amikor 2014-ben 
elnyertük közösen a Bel-
ügyminisztérium és az Or-
szágos Polgárőr Szövet-
ség „Polgárőr Város” cím 
kitüntetését.
A jövőbeni feladatunk, hogy 
szorosan együttműköd-
ve az önkormányzattal, az 
önkormányzati rendészettel, 
és a városi rendőrkapitány-
sággal meg tudjuk valósíta-
ni azon OPSZ-elvárásokat, 
programokat, melyek nagy-
ban hozzájárulhatnak váro-
sunk közbiztonságához, az 
emberek szubjektív bizton-
ságérzetének javításához.

Csóra György elnök, 
az OPSZ általános 

és oktatási elnökhelyettese

KAZINCBARCIKAI KÖZBIZTONSÁGI EGYESÜLET POLGÁRŐRSÉG

TÖBB MINT NEGYED ÉVSZÁZADA SZOLGÁLNAK

ÉRTESÍTÉS

Az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. ezúton értesíti Önöket, 
hogy a biztonságosabb villamosenergia-ellátás érdekében Kazinc-
barcikán az alábbi időpontban és helyeken felújítási, karbantartási 
munkát végez

- július 11-én, kedden 07.30-15.30 óra között: Attila út 1-7. és 2-8., Al-
sóváros körút 2-8., 72-80., 65-127. + 1357. és 1367/1. hrsz., Rezeda út 
végig; Alsóvárosi körúti garázssor.
A munkavégzés időtartama alatt a villamosenergia-szolgáltatás a 
vételezési helyeken szünetel.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha 
a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes 
értesítés nélkül visszakapcsoljuk!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

FIATALOK GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása 
alapján a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató 
Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra 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

Bercsényi út 
14. 2/5.

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. július 28. (péntek) 12.00-ig lehet benyújtani.

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

HIRDETMÉNY LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA

Tisztelt Fogyasztók!
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- Én azzal kezdeném, hogy mindent szeretek: a 
húst, a gyümölcsöt és a zöldséget is, nem nagyon 
létezik olyan étel, amit nem eszek meg, de mégis 
vannak kedvencek. Ilyen többek között a töltött 
káposzta, vagy amihez egy nagyon kedves em-
lékem fűződik: a tejfölös csirkemell nokedlivel.
Hat-hét éves forma lehetettem, amikor a szü-
leim elutaztak, és a szomszéd néni és családja 
vigyáztak rám. Ez akkoriban nem volt megle-

pő, hiszen nagyon családias légkörben éltünk a 
lépcsőházban. Egyik nap tejfölös csirkemell volt 
nokedlivel ebédre. Édesanyám, aki egyébként 
nagyon jó szakács volt, soha nem csinált ilyet 
azelőtt, talán pont ezért akkor ez az ebéd any-
nyira megízlett, hogy azóta is a kedvenceim közé 
tartozik, olyannyira, hogy magamnak is nagyon 
sokszor elkészítem, persze csak tésztával, mert 
a nokedlit nem szeretem elkészíteni.

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény az V. Kolorfeszti-
vál augusztus 1-jei programjával, egy külön-
leges magángyűjteményből álló kiállításmeg-
nyitóval kapcsolatos. Ha kész a megfejtéssel, 
írja meg nekünk! A helyes megoldásokkal két 
belépőjegyet nyerhet a Kazincbarcikai Fedett 
Uszodába .

Beküldési határidő:
július 14.

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 június 9-ei rejtvényünk nyertese: 
Mencsik Gyuláné
(Sajószentpéter, Bükkalja út) 

GASZTRONÓMIA

Egy recept, egy sztori
PÁTROVICS GÉZA, SÚLYEMELŐ

CSIRKEPAPRIKÁS

REJTVÉNY

Elkészítés: A csirkemellet és a vöröshagymát meg-
tisztítjuk. A vöröshagymát apró kockára, a csir-
kemellet nagyobb darabokra vágjuk.Az olajon pá-
roljuk üvegesre a hagymát, majd húzzuk félre, és 
szórjuk meg a pirospapriká-
val, jól keverjük el, öntsük fel 
kb. 1 dl vízzel, és adjuk hoz-
zá az ételízesítőt, borsot (for-
raljuk fel), majd pakoljuk bele 
a húst. Jól forgassuk át őket, 
majd adjuk hozzá a felkariká-
zott paprikát és paradicsomot. 
Fedő alatt pároljuk saját levé-
ben. Ha esetleg elfő, pótoljuk egy kis vízzel (de attól 
lesz igazán ízletes, ha saját levében tudjuk főzni).
Eközben a tejföllel elkeverjük a lisztet, és adunk 

hozzá egy kis pirospaprikát, hogy szép piros legyen 
a szaftunk. A léből kimerünk annyit a tejfölhöz, 
hogy csomómentesre és hígra tudjuk elkeverni.Ha 
megpuhult a csirkemell, hozzákeverjük a tejfölös 

habarást, óvatosan összeke-
verjük és felforraljuk. Ha kell, 
még utána ízesíthetünk.

Nokedli: Az alapanyagokból 
közepesen lágy masszát ke-
verünk ki fakanállal. de ne ke-
verjük ki csomómentesre. Bő, 
lobogó, sós vízben (4-5 l-ben), 

amihez hozzáadunk kb. 2 ek olajat, kiszaggatjuk a 
nokedlit. Ha a víz tetejére feljött, szűrővel kiemeljük, 
és lecsepegtetjük.

Hozzávalók (4 adag):
• 50 dkg csirkemellfilé,
• 2 db nagy vöröshagyma,
• 1 db nagy paradicsom,
• 1 db paprika,
• 2 teáskanál fűszerpaprika,
• bors és ételízesítő ízlés szerint,• 1 ek napraforgó olaj,
• 3 dl tejföl,
• 2 púpozott ek finomliszt,
• 1 dl víz

Nokedli:
• 40 dkg finomliszt,
• 1 db tojás,
• 1 teáskanál só,
• 3 dl víz

Rovatunk támogatója:

mailto:szerkesztoseg@barcikaart.hu
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SPORT

KAZINCZY – MEGCSINÁLTÁK!

HATODIK ALKALOMMAL 220 KILOMÉTER
A Pollack Mihály Általános Is-
kola Kazinczy Ferenc Tagis-
kola 27 felső tagozatos diákja 
6 pedagógus kíséretével ke-
rékpáros táborban vett részt, 
ahol hat nap alatt megkerül-
ték a Balatont. A Siófokig tar-
tó vonatozás után nyereg-
be pattantak, és meg sem 
álltak Balatonalmádiig. Majd 
másnap reggel újra indult a 

karaván Révfülöpre. Itt nagy 
meglepetésben volt részük, 
szerepeltek a tv-ben, jó hí-
rét keltve a programnak. In-
nen Keszthely következett, 
ahol két éjszakát sátoroztak, 
majd az utolsó állomás Bala-
tonszemes volt. A napi 50-
60 km megtétele után jóle-
ső fáradtsággal csobbantak 
a gyerekek a Balatonba. Az út 

során egy-egy nevezetesebb 
helyet is megtekintettek a tá-
borozók. Feltekertek Tihany 
és Szigliget emelkedőin, hogy 
felérve gyönyörködhessenek 
a balatoni látképben. Megte-
kintették a keszthelyi Feste-
tics-kastélyt is. Az utolsó 50 
km megtétele után Siófok-
ra érkezve vonattal utaztak 
haza. Megcsinálták! Ők is.

KBSC

ELSŐRE NEM SIKERÜLT
Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a KBSC labdarúgó 
NB II-be most feljutott együttese. A kék-sárga alakulat Bal-
mazújvárosban a Békéscsabától kapott ki. A találkozón több 
friss igazolás is bemutatkozott.

Az első felkészülési mérkő-
zés nem sikerült jól a KBSC 
számára, hiszen riválisa a 
2015/16-os bajnokságban 
még NB I-ben szereplő Bé-
késcsaba magabiztos győ-
zelmet aratott a borsodiak 
ellen. Minden kezdet nehéz, 
de a folytatás sem lesz köny-
nyebb, hiszen az edzőmecs-
cseken elsőosztályú ellen-
féllel is meccsel a kék-sárga 

alakulat. Kazincbarcikán 
azonban beindult a játékos-
mozgás is, hiszen Lipusz Nor-
bert, Illés Gábor, Kis Szabolcs 
és Kovács Péter is Tiszaúj-
városban folytatja pályafu-
tását. A Tisza-parti együt-
tesből érkezik Kistófi Sándor, 
aki az elmúlt szezonban az 
újvárosiak házi gólkirálya volt 
12 találattal. Mellette egy 
korábbi U20-as világbajno-

ki bronz érmes Takács Péter 
is Kazincbarcikán szerepel 
majd az előttünk álló idény-
ben. A barcikaiaknál többen 
próbajátékon vesznek részt, 
róluk a későbbiekben derül 
ki leigazolja-e őket a KBSC. 
Vitelki Zoltán csapata leg-
közelebb július 7-én pénte-
ken a Putnokot fogadja, majd 
másnap az NB I-be most fel-
jutott Balmazújváros fogadja 
kék-sárgákat. Ezután továb-
bi négy edzőmeccset játszik 
a KBSC sorrendben Nyírbá-
tor, Tiszaújváros, Tállya, és a 
DVTK-tartalék ellen.

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET

BEMUTATKOZNAK
A KAZINCBARCIKAI 

KÉZISEK
A Kazincbarcikai Kézi-
labda Club (KKC) 1994-
ben alakult, melynek 
elnöki szerepét, Ölsch-
léger József vette át, aki 
napjainkig is betölti ezt 
a posztot. A klubnak egy 
megyei férfi felnőtt csa-
pata volt, később egy fiú 
serdülő gárdával gyara-
podott, 2000-ben pedig 
egy női felnőtt megyei 
csapattal bővült. A lá-
nyok kétezerben NB II-es 
szereplést nyertek, de az 
öröm csak egy évig tar-
tott. Hosszú évekig tar-
tó építkezés kezdődött 
a KKC-n belül, ami sok 
energiát emésztett fel. 
Az utánpótlás-nevelés-
re helyezték a hangsúlyt, 
felvéve a kapcsolatot az 
általános és középisko-
lákkal, melyekkel hosz-
szú távú együttműködés 
alakult ki.
Kétezer-tízben a TAO-s 
pályázatok elindulásával 
új korszak kezdődött a 
Kazincbarcikai Kézilabda 
Sport Egyesület (KKSE) 
közhasznú szervezet-
ként működő társaság 
munkájában a vezető-
ség kézilabda-szerete-
tének, a sportág felé való 
elkötelezettségének kö-
szönhetően. Egyre több 
utánpótlás csapatuk lett, 
valamint több magasabb 
osztályban szereplő csa-
patnak neveltek ki játé-
kosokat férfi és női vona-
lon is, akik közül vannak 
olyanok, akik napjaink-
ban is sikeresen szere-
pelnek külföldön.
Három éve a férfi fel-
nőtt csapat az NB II-ben 
szerepel jó eredmény-
nyel.  Idén újra NB II-es 

lett a női felnőtt csapat is. 
Az egyesület jó kapcsola-
tot alakított ki a megyei és 
országos kézilabda szövet-
séggel, valamint a megyé-
ben szereplő egyesületek-
kel egyaránt. 
Jelenleg a KKSE a 8 éves 
korosztálytól kezdődő-
en minden korcsoportban 
képviselteti magát fiú és 
lány vonalon is a különbö-
ző iskolai, gyermek, serdülő 
és ifjúsági bajnokságokon. 
A 2017/2018-as bajnokság-
ban az egyesület 16 csapat 
nevezését tervezi. A nyil-
vántartás szerint pillanat-
nyilag 416 igazolt játékosuk 
van, és 13 edző segíti a mű-
ködést.
Elkezdtek egy edzői to-
vábbképzést Juhász István, 
a Magyar Kézilabda Szövet-
ség versenyigazgatósága 
Nemzeti Alaptanterv prog-
ramvezetője segítségével, 
melyet tovább szeretnének 
folytatni. Kezdeményezték 
Német András, az NB I-es 
Vác női csapatának veze-
tőedzőjével karöltve egy 
kazincbarcikai fiókcsapat 
létrehozását, a kölcsönös 
segítség jegyében.
A terveik között szerepel 
minden egyes korosztály-
ban a lehető legjobb ered-
mény mellett, hosszabb tá-
von, a magasabb osztályba 
kerülés; valamint továbbra 
is fontos az utánpótlás-ne-
velés, az egészséges élet-
módra felkészítés, nevelés. 
Az utánpótlás-igazgatással 
idéntől Kovács Lászlót bíz-
ták meg, aki eddig is sokat 
tett az egyesületért. 
A kazincbarcikai kézisek jó 
kapcsolatot ápolnak a helyi 
röplabda és a futsal egye-
sületekkel is.
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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 névre szóló 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/

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, Munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2., 

Tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini István tér 4.

Július 8. (szombat) 9.00, KSK

 ›STRANDRÖPLABDA-BAJNOKSÁG

NYÁRI MŰSORREND
Nyári műsorrenddel jelentkezik a következő hetekben a Kazincbar-
cikai Városi Televízió. Júliusban keddenként a megszokott időben a 
Presszó jelentkezik nyári különkiadásokkal, míg péntekenként 18 órá-
tól a ZOOM korábbi adásait ismételjük. Július 27. és augusztus 24. kö-
zött – ahogy megszokhatták – minden kedden és csütörtökön várjuk 
önöket a FesztiválTV-vel, az V. Kolorfesztivál legfontosabb történé-
seivel, eseményeivel, koncertjeivel. Híradóval legközelebb augusztus 
31-én jelentkezünk. Magazinműsoraink, a Presszó, a Testületi Napló, a 
Helyzetkép és a ZOOM várhatóan szeptemberben térnek vissza.

TARTSANAK VELÜNK!

INTENZÍV  ÚSZÓTANFOLYAM

Bővebb információ: 
Bedéné Tóth Zsuzsanna 

(06-30/393-0496)

 

A foglalkozások hétfőtől 
péntekig 17.00 órától; 
szombaton 9.00 órától 

kezdődnek.

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.

INDUL GYEREKEKNEK július 14-én  17.00 órától 
a Kazincbarcikai Fedett Uszodában.
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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!

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Tel./fax : (+36)(48) 311 583

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–18.00

szombat 09.00–14.00

Egyéb szolgáltatások:
Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic
Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

HOMOK-, 
SÓDER-,
BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

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:

180 Ft

160 Ft

590 Ft

70 Ft

580 Ft

80 Ft

360 Ft/l

800 Ft/kg

1536 Ft/kg

1166 Ft/kg

1450 Ft/l

320 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:

Boci Nasi táblás 180 g
mazsolás-mogyorós:   

Borsodi Zéró 0,5 l 4 íz: 

Perottíno kávékrémpor 200 g:

Mokate XXL 3in1 24 db 384 g:

Vishu levesek több íz 60 g:

Unitox légyírtó 400 ml:

XIXO dobozos üdítő 4 íz 250 ml:

PÁLYAKEZDŐ FÉRFIT FELVESZÜNK 
RAKODÓI MUNKAKÖRBE. 

Jelentkezni önéletrajzzal személyesen 
a Táncsics út 11. szám alatt. 

BOCI NASI TÁBLÁS : 350,-
mazsolás-mogyorós
180g 1944,/kg

BORSODI ZÉRO 0,5l: 180,-
4 íz  360,/l

PEROTTÍNO KÁVÉKRÉMPOR :160,-
200G 800,/KG

MOKATE XXL 3in1 24db: 590,-
384g 1536,/kg

VISHU LEVESEK : 70,-
TÖBB ÍZ 60G 1166,/KG

UNITOX LÉGYÍRTÓ: 580,-
400ML 1450,-/KG

XIXO DOBOZOS ÜDÍTŐ : 80,-
4ÍZ 250ML 320,-/L

Boci Nasi táblás 180 g
mazsolás-mogyorós:   

Borsodi Zéró 0,5 l 4 íz: 

Perottíno kávékrémpor 200 g:

Mokate XXL 3in1 24 db 384 g:

Vishu levesek több íz 60 g:

Unitox légyírtó 400 ml:

XIXO dobozos üdítő 4 íz 250 ml:

350 Ft 1944 Ft/kg


