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NAGYBARCA

ÉLŐ TÖRTÉNELEM EDELÉNY

ÚJABB M É RFÖLDKŐ A KÖZSÉG 
GYARAPODÁSÁBAN

EMLÉKOSZLOP 
SAJÓKAZINCRA

VADÁSZTALÁLKOZÓN ADTÁK ÁT 
A CSÁSZTAI KÖZÖSSÉGI TERET

Ebben az esztendőben újabb 
mérföldkőhöz érkezett a te-
lepülés fejlesztése. A Terü-
letfejlesztési Operatív Prog-
ram keretében korszerűbbé 
válik a község óvodája és a 
hozzátartozó konyha. Mint-
egy 90 millió forintból újul 
meg az intézmény, amely az 
óvodások számára egy tor-
naszobával gazdagodik a jö-
vőben. A már megszerzett 
támogatáson túl pályázatot 
nyújtanak be a középüle-
tek energetikai fejlesztésé-
re, előkészítés alatt van egy 
helyi piac kialakítása, vala-
mint készülnek a tervek az 
új ravatalozóra is.
Néhány héttel ezelőtt adták 
át Nagybarca Sportparkját, 
amelyet szintén pályázati 
forrásból létesítettek, több 
mint 6 millió forintot nyertek 
erre a célra. 
Évek óta sikeres közmun-
kaprogramot működtet a 

falu. Teljes mértékben ma-
guknak biztosítják a zöld-
ségféléket, a tojást, valamint 
a sertéshúst, amiket a gyer-
mek és szociális étkezte-
tésben használnak fel. Az új 
program nyomán az elmúlt 
években földterületeket, 
ingatlanokat, nagy értékű 
gépeket sikerült beszerez-
ni, melyek hozzájárulnak a 
hosszú távú működéshez. 
Több mint tíz éve ápolnak 
testvértelepülési kapcsola-
tot a felvidéki Kőrössel. Min-
den évben rendszeres a ta-
lálkozás, sok szép élmény 
fűzi össze a két település 
lakóit. Az idén is több közös 
programot rendeznek.
Nagybarca lakosai büszkék 
a reformáció korabeli mű-
emlék harangukra, amelyet 
1523 körül öntöttek. Az or-
szágban ritkaságszámba 
megy az ilyen korú, műkö-
dő harang, amelyet az el-

múlt évben felvettek a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Értéktárba.
Minden évben – így az 
idén is – augusztus 20-án, 
nemzeti ünnepünkön, mél-
tó megemlékezéssel ké-
szülnek. Előre tekintve 
hallhattunk arról is, hogy 
adventkor minden vasár-
nap gyertyagyújtásra vár-
ják majd a karácsonyra ké-
szülőket a templomkertbe, 
Mikuláskor pedig minden 
gyermek, aki ellátogat a Mű-
velődési Házban rendezett 
zenés előadásra, csomag-
gal térhet haza. A sportba-
rátoknak ugyancsak jó hírrel 
szolgál a falu, egy év szünet 
után az ősszel újra bajnoki 
mérkőzéseken szoríthat-
nak Nagybarcának a labda-
rúgás kedvelői, hiszen a te-
lepülésen új sportegyesület 
alakult, és az önkormányzat 
támogatásával el tudnak in-

dulni a megyei bajnokság 
harmadik vonalában.  
– Nagybarca lakóinak több-
sége református vallású, így 
fontos év a helyi református 
gyülekezet és a település 
életében az idei, hiszen most 
ünnepeljük a reformáció elin-
dulásának 500. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból az ősszel 

ünnepi istentiszteletet tar-
tanak kárpátaljai és felvidé-
ki vendégekkel, és kopjafát 
avatnak a templomkertben, 
amelyet Ulman István felvi-
déki fafaragómester készít. 
– mondta el Nagybarca pol-
gármestere, aki 21 éve szol-
gál a faluban református lel-
készként.

Tősgyökeres sajókazinciak egy csoportja egy ideje már 
szorgalmazza, hogy a település egyik ősi községének, 
Sajókazincnak a város állítson emléket. 

A kezdeményezést egy 
barcikai képviselő, Lövey 
Zoltán is támogatja, aki-
nek a koordinálásával egy 
helyszínbejárást tartottak 
július végén, ahol a részt-
vevők egy fából készülő 
emlékoszlop helyszínéről 
egyeztettek, ami a tervek 
szerint a 26-os út mellé, 
egy népszerű szőnyeg- és 
padlóáruház szomszédsá-
gában, a régi község egyik 
„kapujában” lenne felál-
lítva. Az emlék oszlophoz 
a grafikai terveket a Sajó-
menti Népművészeti Egye-
sület tagja, Novák Géza fa-
faragóművész készíti el.

A sajókazinci emlékoszlop 
mellett - Pétervári György 
képviselő kezdeményezé-
sére - két másik fa emlék-
mű felújítása, illetve hely-
reállítása is napirenden 
van. A helyi Városszépítő 
Egyesület Csónakázó-tó-
nál található, elöregedett 
emlékoszlopát felújítja a 
város. A több mint har-
minc évvel ezelőtt állított 
John Lennon-emlékosz-
lopot, (amely valaha szin-
tén a Csónakázó-tó egyik 
sétánya mellett volt lát-
ható), a fennmaradt fotók 
alapján újra kifaragják és 
felállítják a tó mellett.

Edelényben, a Császta-sző-
lőhegyen találkoztak a Bód-
va-völgyi vadásztársasá-
gok július 29-én. Az első 
alkalommal lebonyolított 
rendezvény elsődleges cél-
ja, hogy a vadászterületek 
új rendezése után a vadá-
szok jobban megismerjék 
egymást. A szőlőhegy nap-
jainkban a borosgazdák bir-
toka, de a város számos kul-
turális programjának biztosít 
helyet a terület, mely egy-
kor a borsodi földvár vár-
jobbágyainak otthona volt. 
A lakosság számára egy kö-
zösségi teret alakítottak ki, 
kálvária templomot emel-
tek, kilátót építettek és a 
régi iskola alapjaira új, ven-
dégváró épületet húztak. 
Ezen az idilli tisztáson jöt-

tek össze a vadászembe-
rek, hogy egy szakmai előa-
dásokkal fűszerezett, vidám 
napot töltsenek együtt. 
Július utolsó hétvégéjén ün-
nepélyes keretek között 
megnyílt a látogatók előtt a 
Császtai Közösségi Tér. Ezt 

követően könnyedebb té-
mákat érintő bemutatókon 
vettek részt a jelenlévők. A 
jó hangulatról Badár Sándor 
humorista gondoskodott, 
majd éjszakába nyúló zenés 
mulatsággal zárult a prog-
ram. 

R E N DK Í V Ü LI K É PV ISE LŐ -TE STÜ LETI Ü LÉ S

HÚSZMILLIÓ FORINTOS PÁLYÁZATI ALAP
MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOKNAK

váry utca, Diófasor út, 
Egres utca, Egyház-dűlő, 
Galagonya utca, Gyöngy-
virág utca, Hámán Kató 
utca, Herbolyai út Akácfa 
utcáig, Hóvirág utca, Kert 
utca, Kiserdősor utca, 
Kökény utca, Liliom utca, 
Május 1. út 2-26., Május 1. 

út 28-54., Mányoki Ádám 
utca, Mogyoró utca, Pin-
cesor, sportpálya, Szeder 
utca, Szegfű utca, Tardo-
nai út Csalogány útig, Tuli-
pán utca, Vadas-oldal, Va-
das-tető, Vadrózsa utca, 
Vadvirág utca, Veres-dűlő, 
Völgy utca.

Új neve lesz a tagóvodáknak

Augusztus 1-jétől a Ka-
zincbarcikai Összevont 
Óvodák három tagóvodá-
jának a nevéből is eltűnik 
a régi, városrészre utaló 
elnevezés. Az Alsóvárosi 
Tag óvoda a Nefelejcs ne-
vet veszi fel, az Építők Úti 
Tagóvodából Eszterlánc 

Tag óvoda lesz, míg a Kertvá-
rosi Tagóvoda Száz szorszép 
Tagóvodaként folytatja to-
vább működését. A kazinc-
barcikai tagóvodák közül a 
Füzike, Mesevár, Napsugár 
elnevezése marad, illetve a 
Csokonai úti székhelyóvoda 
sem vált nevet.

Rendkívüli ülést tartott Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
július 27-én. A tanácskozáson tizennégy napirendi pontot tárgyalt a grémium.

A testületi ülést megelő-
zően Novák Péter, a Barci-
ka Centrum Kft. ügyveze-
tő igazgatója bemutatta a 
Barcika Szolg Kft. új ügy-
vezető igazgatóját, Kókai 
Pétert; majd a városatyák 
sorra tárgyalták az előter-
jesztéseket. 
A képviselők döntöttek a 
KolorFund Pályázati Alap 
meghirdetéséről. A pályá-
zati alap célja, hogy ösz-
tönözze a kazincbarcikai 
mikro- és kisvállalkozá-
sok megújulását, innovatív 

fejlesztéseit új termékek 
vagy szolgáltatások be-
vezetésével. A támogatott 
vállalkozások működésük 
stabilizálásával és ered-
ményességük javulásával 
hozzájárulhatnak új munka-
helyek létrejöttéhez. A pá-
lyázati alaphoz Kazincbar-
cika Város Önkormányzata 
20 millió Ft-ot biztosított a 
korábbi svájci támogatási 
program folytatásaként.
A városatyák határoztak 
a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatáról; 

térítésmentesen biztosít-
ják a szavazófülkéket és a 
szavazóurnákat a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kama-
ra november 3-ai kamarai 
választásának lebonyolítá-
sához; valamint egyetér-
tettek a térség polgármes-
terei által kezdeményezett 
a Bükk-vidék Geopark lét-
rehozásával is.
A tanácskozáson résztve-
vők több rendeletmódosí-
tásról és új rendelet megal-
kotásáról is döntöttek.

Megszűnik a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet

A képviselők elfogadták - 
mivel dr. Lőrincz Csaba há-
ziorvos augusztus 31-ével, 
közös megegyezéssel kér-
te feladatellátási szerző-
désének megszüntetését, 
mellyel egy időben lemond 
a praxisjogáról is -, a 8. szá-
mú felnőtt háziorvosi kör-
zet felosztását. A megszű-
nő körzetet a 2. sz., 3. sz. 

és a 4. sz. felnőtt háziorvosi 
körzetek között osztották 
fel, így az alábbiak szerint 
változott:
2. számú körzet (dr. Szabó 
Anna): Építők útja páros-pá-
ratlan oldal végig, Ifjúmun-
kás tér, Mátyás király út 
4-34., Szabó Ervin utca 
3. számú körzet (dr. Lencár 
Márta): Béke tér, Derkovits 

Gyula tér, Egressy Béni út 
páros oldal 2-32., páratlan 
oldal 1-19., Jókai tér, Mun-
kácsy tér, Paál László út, 
Rákóczi tér, Szabadság tér 
4. számú körzet (dr. Dohá-
nyos Klára): Akácfa utca, 
Aranyalma utca, Barabás 
Miklós utca, Barca-dűlő, 
Bartók Béla utca, Berkenye 
utca, Bodza utca, Csont-

KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY

Szavazzon, hogy Kazincbarcika legyen a „Legvirágosabb Úti Cél”!
Kazincbarcika hosszú évek óta tavaly érte el a legnagyobb 
sikert az országos „Virágos Magyarországért” környezet-
szépítő versenyben. A város a szakmai zsűri döntése alapján 
a régió - Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs 
Szatmár-Bereg megye - legszebb települése lett, és elnyerte 
az ezzel járó Arany Rózsa Díjat. Az 50000 fő alatti városok kate-
góriájában Kazincbarcika idén is benevezett a környezetszépítő 
versenybe, a regionális zsűri július 11-én helyszíni szemlén már 
meg is tekintette a települést. A verseny rendezőinek egyik idei 
újítása, hogy kategóriánként Facebook-közönségszavazást 
szervez. A szavazók között kertészeti ajándékutalványokat 
sorsolnak ki, a nyertes települések kategóriánként elisme-
rő oklevelet és emléktárgyat kapnak. A közönségszavazás 
fődíja a „Legvirágosabb Úti Cél” cím elnyerése. A voksolási 
versenyben Kazincbarcika fotómontázsa is szerepel. A tele-
pülésre a „Virágos Magyarország” www.facebook.com/pg/
viragosmagyarorszag Facebook-oldalon, Kazincbarcika képét 
like-olva lehet szavazni augusztus 6-án éjfélig.
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Valószínűleg nincs olyan ember Borsod megyében, akinek 
ne tűnne ismerősnek a hangja, a KVTV nézői pedig régi is-
merősként tartják számon a Presszó című műsor vezető-
jét, Vályi Zsoltot. A sokrétű műsorvezető a könnnyűzenei 
iparban is kipróbálta magát, a népszerű KIWI zenekar szö-
vegírójaként és rappereként vált népszerűvé. A Feszti-
válTV-ben pedig számtalan izgalmas titkot tudtunk meg a 
fellépőkkel készített interjúiból. Idén szintén találkozhat-
nak vele az 5. Kolorfesztivál látogatói, hiszen a Csónaká-
zó-tó nagyszínpadán ő lesz a konferanszié.  

– Mikor lett szerelem a mé-
dia világa, hol kezdődött a 
pályája? 
– Húszéves voltam ami-
kor 1994-ben, akkor még 
csak ideiglenes engedély-
lyel, de elindult Miskolcon 
az első kereskedelmi rádió, 
a City Rádió. A hallgatók, 
köztük én is, akkor szem-
besültünk azzal, hogy a rá-
diózás az nagyon más is tud 
lenni, mint a Kossuth vagy 
a Bartók Rádióban. Nekem 
ez megtetszett, és mivel a 
beszédkészségemmel, az 
angol kiejtésemmel nem 
volt gond, és amúgy is vala-
mi olyan munkát kerestem 
magamnak, amit örömmel 
csinálnék, bekopogtattam a 
stúdióba és ajánlottam ma-
gamat. Mivel a 90’-es évek-
ben, ahogy már említettem 
is ez a kereskedelmi rádió 
dolog még nagyon új volt, 
nem is volt sehol ilyen irá-
nyú oktatás, így azok kerül-
tek be, vagy inkább marad-
tak ott, akik rendelkeztek 
azokkal a képességekkel, 
adottságokkal, amik alkal-
massá tették őket (engem) 
erre a fajta munkára. 1995 
februárjában átkerültem, 
az akkor már 7-8 hónap-
ja 7+5 évre megnyert frek-
venciáján sugárzó Nonstop 
Rádióba, ami akkoriban az 
ország első számú vidéki 
rádiója volt (ne feledjük el, 
akkor még el sem indultak 
az országos kereskedelmi 
rádiók), így a Nonstop Rá-
dió hallgatottsága retten-
tő nagy volt. Olyan műsor-
vezetők jártak le, a helyi 

hangok mellett a főváros-
ból, mint pl. Nádas György, 
Szilágyi János, Csiszár Jenő, 
Fábry Sándor; de ismert 
emberek is beültek nálunk 
műsort vezetni, ilyen volt az 
Omegás Benkő László, Za-
latnay Sarolta, Som Lajos. 
A Mikrofonengedélyt 1996-
ban szereztem meg a Ma-
gyar Rádió Oktatási Osztá-
lyán. Két év múlva felvettek 
az akkor induló országos 
Sláger Rádióba, de nem 
vállaltam el, mert már leg-
alább egy éve együtt dol-
goztam a Soho Party tag-
jával és zeneszerzőjével, 
Dömével, akinek a zene-
szerző – produceri segít-
ségével és rajtam kívül két 
másik taggal 1998 nyarán 
megjelent a KIWI együttes 
első kislemeze, amit még az 
év novemberében a Vala-
mi más című nagylemezünk 
követett a Hungaroton ki-
adó gondozásában. A KIWI 
tagjai voltak: Vályi Zsolt 
Márk szövegíró, rap, Juhász 
J. Petra ének és Kiss Atti-
la ének. Ismertebb slágere-
ink: Nézz rám!, Neked adom 
(szívből ezt a dalt), Hol jár?, 
Ne szólj!. Az együttes mel-
lett 1998/99-ben a Danu-
bius Rádióban is dolgoztam.

– Mióta dolgozik Barcikán, 
mit szeret a legjobban a vá-
rosban? 
– 2010-ben kezdtem elő-
ször dolgozni a KVTV-ben 
látható „Presszó” című mű-
sorban, Harnócz Zsuzsi és 
Makkai Orsi voltak több-
nyire a műsorvezető társa-

im. 2012-13-ig tartott ez az 
időszak, aztán pár év szü-
net után 2016 nyarától újra 
látható vagyok a Presz-
szóban, és általában ezt a 
műsort és a Fesztivál TV-t 
vezetem, ahol sok érdekes 
emberrel van szerencsém 
beszélgetni, én pedig sze-
retek beszélgetni. Terveink 
szerint ősztől más formá-
tumokban is megmutat-
hatom majd magam, ezek 
jellemzően magazin jellegű 
műsorok lehetnek.
Kazincbarcika szerintem 
egy nagyon otthonos vá-
ros, annak minden ismér-
vével, sok a zöld, jópofák a 
falfestések. Nagyon szere-
tem a Csónakázó-tavat és 
környékét, remek feszti-
válhelyszín, tetszik a Völgy 
parki játszótér, amit egy-
szer már a kislányom is ki-
próbált, mikor elkísért egy 
forgatásra. 

– Idén is jelen lesz műsor-
vezetőként a Kolorfesz-
tiválon. Mi a véleménye a 
fesztiválról?
– Már tavaly is én voltam a 
Kolorfesztivál kiemelt nap-
jainak műsorvezetője, és 
szerencsére a Barcika Art 
Kft. idén is engem kért fel 
erre a feladatra, amit nagy 
örömmel vállaltam el újra. 
Mindig jó olyan rendezvé-
nyen színpadra állni, ahol 
sok és igényes produkció, 
előadó mutatja meg magát, 
hatalmas érdeklődés mel-
lett. Nem hiszem, hogy len-
ne az országban még egy 
olyan fesztivál, ami ilyen 
hosszan és ilyen minőség-
ben szórakoztatja a látoga-
tókat. 

– Ha választania kellene, 
a rádiózás, a televíziózás, 
vagy a konferálás között, 
melyik lenne a világa? 
– Nem tudok, de nem is 
akarok választani. Az én 
szakmámban az a legjobb, 

hogy akár egy napon belül 
is többféle dolgot csinálha-
tok. Más jó a rádiózásban 
és más jó a tévézésben, a 
színpadon állva pedig köz-
vetlenül is találkozhatok a 
közönséggel. 2014 óta ret-
ró fellépéseket is válla-
lok a KIWI Retró együtte-
sel, amiben már két új tag 
áll a színpadon mellettem. 
A 90’-es évek zenéje irán-
ti nosztalgia minket is újra 
érdekessé tett. A barcikai 
diszkóban tavaly nyáron 
is felléptünk a Nagy Retró 
Party keretein belül. 

– Rengeteget dolgozik, ho-
gyan jut ideje a hobbikra, a 
családra? 
– A média világa olyan, 
hogy bár sokat és sokfé-
lét dolgozom, de ezek jól 

megférnek egymás mellett 
és jellemzően nem visznek 
el annyi időt, mint azt egy 
kívülálló gondolná. Szere-
tek főzni, de általában min-
dent, ami kreatív, szeretek 
kertépítéssel, lakberende-
zéssel foglalkozni otthon, 
beleértve akár a festést, 
tapétázást, régi tárgyak, 
bútorok felújítását is. Van-
da lányom 8 éves, vele és 
a feleségemmel tavasztól 
őszig igyekszünk többször, 
rövidebb időre elutazni 2-3 
napos wellnesshétvégék-
re, hosszabb időre bajosan 
tudnám kivonni magam a 
feladataim alól. 
Szeretem a filmeket és a 
minőségi amerikai, skan-
dináv sorozatokat, ezeket 
általában főzés közben és 
elalvás előtt nézem.

Krajnyák Csaba Ferrari-magángyűjteményének kiállítá-
sával rajtolt az ország legszínesebb programsorozata, az 
5. Kolorfesztivál augusztus 1-jén.

A nem mindennapi tár-
lat megnyitójának a Kolor 
Galéria adott otthont, ahol 
elsőként Szitka Péter, Ka-
zincbarcika polgármestere 
köszöntötte az érdeklődő-
ket, majd a Kolorfesztivál 
egyediségét hangsúlyozta.
Krajnyák Csaba 2000-ben 
egy kirakat előtt állva dön-
tött úgy, hogy egyszer vá-
sárol magának egy Ferraris 
pólót, amiből végül szen-
vedélyes gyűjtés kezdő-
dött. „Ezeket a kincseket 
eddig még nem mutattam 
meg a nagyközönségnek, 
de úgy gondoltam, hogy 

a Kolorfesztivál kiváló al-
kalom arra, hogy mások is 
megcsodálhassák a ruhá-
kat. A tárlaton több mint 
kilencven pulóver, kabát, 
baseball-sapka és póló lát-
ható.
A programon résztvevők 
egy oldtimer autót is meg-
csodáltak és fotózkodtak is 
a járművel.
A kiállítás a Kolor Galé-
riában (volt bank épüle-
te a Rákóczi tér sarkán) a 
fesztivál végéig, augusz-
tus 20-áig tekinthető meg 
mindennap 10.00-18.00 
között. A program díjtalan.

INTERJÚ KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZÍNES EGYÉNISÉG A SZÍNES VÁROSBAN MEGKEZDŐDÖTT AZ  
5. KOLORFESZTIVÁL

Vályi Zsolt 1974. január 16. 
Gábor Áron Műszaki Szakközépiskola és Technikum
1996. Mikrofonengedély, Magyar Rádió Oktatási Osztály

KOLORFUND PÁLYÁZATI ALAP 
– A VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV FEJLESZTÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSÁRA KAZINCBARCIKÁN
A TÁMOGATÁS CÉLJA

A Pályázati Alap célja, hogy fejlesztési célú támogatással ösztönözze 
Kazincbarcikán mikro- és kisvállalkozások megújulását, innovatív fej-
lesztéseit új termék, vagy szolgáltatások fejlesztésének, bevezetésének 
társfinanszírozásával. A vállalkozások működésének stabilizálásával 
és eredményességük javulásával hozzájárulhatnak Kazincbarcikán új 
munkahelyek teremtéséhez.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

A fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás rendelkezésre álló 
keretösszege: 20.000.000.- Ft.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A benyújtott pályázatok által igényelhető támogatás:
• minimális összege: 500.000.- Ft
• maximális összege: 3.000.000.- Ft.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, TÁMOGATÁSI INTENZITÁS

A Pályázati Alapból igényelhető maximális támogatás a projekt össz-
költségének 60%-a, de legfeljebb 3.000.000.- Ft.

A LEHETSÉGES PROJEKTVÉGREHAJTÓK KÖRE

A támogatásra kizárólag a Kazincbarcika város közigazgatási területén 
belül tevékenységet végző, vagy a városban letelepülést és munkavég-
zést tervező vállalkozások jelentkezhetnek.

NYILVÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM 

2017. augusztus 8. 10.00 óra. Helyszín: Kazincbarcikai Polgármesteri Hi-
vatal (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) földszinti tanácsterem.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 

2017. szeptember 8. 11:30. helye: Kazincbarcika Város Önkormányzata, 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 207. szoba.
A támogatható tevékenységek körét és a pályázattal kapcsolatos rész-
letes információkat a www.kolorlab.hu honlapon elérhető Pályázati 
Felhívás és Útmutató tartalmazza.

PÁLYÁZATI ALAP
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5. KOLORFESZTIVÁL ÖSS  ZESÍTETT PROGRAM 2017
Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

Augusztus 5-ig Dubicsány FIGNÁR FESZTIVÁL UDVAR Ingyenes

Augusztus 4. 
péntek

14.00

Kazincbarcika

Volt Jókai középiskola udvara OTP JUNIOR GRAFFITI JAM Ingyenes

19.00
Csónakázó-tó

DENIZ LIVE
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 HALOTT PÉNZ

Augusztus 5. 
szombat

08.30

Kazincbarcika

Fő tér KOLORFUTÁS Nevezési díjas

15.00
Völgy park – 

Kolor KölyökSziget

CSILLÁMTETOVÁLÁS, ARANYTETOVÁLÁS,  
LUFIHAJTOGATÓ BOHÓC

Ingyenes16.00 WILLY WONKA: CSOKIPARÁDÉ

17.00 BUBORÉK EGYÜTTES

19.00
Csónakázó-tó

HERCZKU ÁGI ÉS A BANDA 1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 CSÍK ZENEKAR Ülő: 4 000 Ft

Augusztus 6. 
vasárnap

10.30

Kazincbarcika

Kazincbarcika-alsói Református 
Egyházközség Temploma IN ÆTERNUM GOSPEL ÉNEKEGYÜTTES

Ingyenes

15.00 Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

SAJÓMENTI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET 
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZA

16.00 CSERNYIK PÁL SZENDE LÁB-BÁB MŰSORA

16.00 Sajókaza
Radvánszky-kastély terasza 
(esőhelyszín: Radvánszky-

kastély Fehér terem)
CZEMENDE

17.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget RUTKAI BORI-KONCERT

18.00

Csónakázó-tó

RIFF-RAFF COMPANY

1 500 Ft 2 000 Ft19.00 PIRAMIS

21.30 P. MOBIL

Augusztus 7. hétfő

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE

Ingyenes

15.00 Egressy Béni  
Városi Könyvtár KÖNYVTÁRKÓSTOLGATÓ

16.00 Mezey István  
Művészeti Központ KÖLYÖKMOZI

16.00 Völgy park – 
Kolor KölyökSziget PEONZA-VERSENY

18.00 Sajóivánka Banya-domb  
(esőhelyszín: községháza) MAGYAR VISTA SOCIAL CLUB

18.00 Kazincbarcika Mezey István  
Művészeti Központ

SZENTENDREI VAJDA LAJOS STÚDIÓ  
ÉS BARÁTAI KIÁLLÍTÁSA,  

EF ZÁMBÓ HAPPY DEAD BAND-KONCERT

Augusztus 8. kedd

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
Ingyenes

15.00 KOLORART VISUAL

18.00 Don Bosco Sportközpont HALÁSZ JUDIT: CSIRIBIRI 1 200 Ft 1 600 Ft

20.00 Berente Kastélykert (esőhelyszín: 
művelődési ház) GROUP ‚N’ SWING Ingyenes

Augusztus 9. 
szerda

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
Ingyenes

16.00 SPORTVETÉLKEDŐ

19.00 Don Bosco Sportközpont
TURAY IDA SZÍNHÁZ: 

TOPOLCSÁNYI LAURA - 
CSAKAZÉRTIS SZERELEM

2 300 Ft, 
2 900 Ft, 
3 500 Ft

3 500 Ft

Augusztus 10. 
csütörtök

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

MESÉK, MONDÓKÁK AZ IDŐVÁRRAL

Ingyenes

KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE

15.00 Egressy Béni  
Városi Könyvtár KÖNYVTÁRKÓSTOLGATÓ

16.00 Völgy park – 
Kolor KölyökSziget INTERAKTÍV CSALÁDI VETÉLKEDŐ

17.00 Bánhorváti Római katolikus templom STEVE TAYLOR-SZABÓ PÁNSÍPMŰVÉSZ

19.00

Kazincbarcika

Don Bosco Sportközpont MÁTÉ PÉTER EMLÉKZENEKAR
2 300 Ft, 
2 900 Ft, 
3 500 Ft

3 500 Ft

19.00
Csónakázó-tó

MARGE
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 WELLHELLO

Augusztus 10-13. egész 
nap

Aggtelek Baradla-barlang XLIV. AGGTELEK KUPA HEGY- 
ÉS SZIKLAMÁSZÓ FESZTIVÁL Ingyenes

Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

Augusztus 11. 
péntek

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
Ingyenes

16.00 SZEMEREI LÁSZLÓ BŰVÉSZMŰSORA
19.00

Csónakázó-tó
VÖLGYESI GABI-UNIQUE AKUSZTIK

1 500 Ft 2 000 Ft
21.30 MAGNA CUM LAUDE

Augusztus 12. 
szombat

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget BUBORÉKSHOW Ingyenes

19.00
Csónakázó-tó

LOTFI BEGI
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 RÚZSA MAGDI
Augusztus 12-13. Kazincbarcika Irinyi Tornacsarnok KOLORREKORD: 24 ÓRÁS TOLLASLABDA Ingyenes

Augusztus 13. 
vasárnap

14.00
Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ KOLORPIKNIK: BALÁSSY BETTY ÉS VARGA FERI, 
CZUTORBORSÓK GYERMEKKONCERTJE Ingyenes

17.00 Szent János  
Görögkatolikus Templom HORGAS ESZTER: ÖRÖMZENE 1 000 Ft 1 500 Ft

20.00 Kurityán Kastélykert (esőhelyszín: 
Evangélikus templom) MISKOLC DIXIELAND BAND Ingyenes

19.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

CHILDREN OF DISTANCE
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 MAJKA & CURTIS LIVE

Augusztus 14. 
hétfő

13.00

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ TÁNCOS SZAKMAI HÉT NYÍLT NAPJA

Ingyenes
15.00 Völgy park – 

Kolor KölyökSziget KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE

16.00 Mezey István Művészeti Központ KÖLYÖKMOZI
19.00 Rudabánya Szabadidőpark TAKÁTS TAMÁS BLUES BAND

Augusztus 14–18. Kazincbarcika Mezey István  
Művészeti Központ

TÁNCOS SZAKMAI HÉT  
A FLASH TÁNCSTÚDIÓVAL (BENCS ZOLTÁN,  

KUGLER ZSOLT, SZUDKI OSAYMA)
Részvételi díjas 

Augusztus 15. kedd

15.00
Kazincbarcika Völgy park – 

Kolor KölyökSziget
KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE

Ingyenes15.00 KOLORART VISUAL

18.00 Edelény Borsodi Tájház (esőhelyszín: 
Művelődési Központ) MYRTILL ÉS A SWINGUISTIQUE: EDITH PIAF-EST

19.00 Kazincbarcika Szent Család Templom NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS  
PRO MUSICA LEÁNYKARA 1 000 Ft 1 500 Ft

Augusztus 16. 
szerda

14.00

Kazincbarcika Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

JÁTÉKOS TUDOMÁNY

Ingyenes
15.00 KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
16.00 SPORTVETÉLKEDŐ
18.00 Szuhakálló Kastélykert MISKOLCI ILLÉS EMLÉKZENEKAR

Augusztus 17. 
csütörtök

17.00
Kazincbarcika

Felső-Barcikai  
Református Templom

KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
TANÁRAINAK HANGVERSENYE Ingyenes

18.00 Ambrózia  
Étterem és Panzió KOLOR GRILLVACSORA, VENDÉG: SZABÓ LESLIE Felnőtt: 6 600 Ft 

Gyermek: 4 620 Ft

Augusztus 18. 
péntek

16.00 Dédes-
tapolcsány

Vásártér
EGRI PINCESZÍNHÁZ: PINOKKIÓ

Ingyenes
17.30 EGRI PINCESZÍNHÁZ: PÁRTERÁPIA
19.00

Kazincbarcika Fő tér
CIMBALIBAND-RECYCLE-KONCERT

21.30 BUDAPEST BÁR

Augusztus 19. 
szombat

14.00 Térség KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

16.00

Kazincbarcika

Fő tér BORMUSTRA Ingyenes

17.00 Belváros KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

19.00 Fő tér PÁL ISTVÁN „SZALONNA”

Ingyenes19.00 Sajószentpéter Korona Söröző előtti tér (esőhely-
szín: Kulturális Központ) BRAVO JOHNNY

21.30 Kazincbarcika Fő tér DEMJÉN FERENC

Augusztus 20. 
vasárnap

10.00 Kazincbarcika Fő tér SZABADTÉRI SZENTMISE Ingyenes

14.00 Térség KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

15.30

Kazincbarcika

Egressy Béni Művelődési Központ ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS Zártkörű

16.00 Fő tér BORMUSTRA Ingyenes

17.00 Belváros KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

17.00

Fő tér

BUDA FOLK BAND

Ingyenes
19.00 HEINCZ GÁBOR „BIGA”, VERES MÓNIKA „NIKA”, 

ÉLIÁS JR. & ABRAKAZABRA
21.30 KERESZTES ILDIKÓ
23.00 TŰZIJÁTÉK

Augusztus 25. 
péntek

18.00
Sajógalgóc Templom tér

GÜSCH
1 000 Ft

19.00 PÉTER SZABÓ SZILVIA AKUSZTIK
Augusztus 26. 

szombat 21.00 Vadna Vadna Park LIGHTS OFF SHOW 1 500 Ft 2 000 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Az utcai művészet – más 
néven street art – egyik ki-
emelkedő alakja, az 1967-
ben Hollandiában született 
Remko Van Schaik.
Az idei 5. Kolorfesztivál ke-
retein belül, augusztus ele-
jén Kazincbarcikára látogat, 
és előreláthatólag közel öt 
napon keresztül láthatjuk őt 
alkotás közben. Ismerked-
jünk meg közelebbről ma-
gával a művésszel és azzal a 
műfajjal, amit képvisel!  
Sokan láttunk már falon, 
aszfalton minőségi rajzo-
kat, a legkülönbözőbb he-
lyeken színes motívumokat.  
Ezeket képzeljük el monu-
mentális méretben, jó mi-
nőségű festékkel, kréták-
kal elkészítve, fűszerezzük 
meg kreativitással, és ad-
junk hozzá egy nagy kanál 
tehetséget. Ha mindez meg-
van, akkor a látványosságon 
túl ezek az alkotások, sok-
szor elgondolkodtató mon-
danivalót tartalmaznak. A 
street art mára igazi művé-

szeti ággá nőtte ki magát, 
és az alkotók versenyeken, 
eseményeken, rangos fesz-
tiválokon festik színesre a 
körülöttünk lévő világot, fel-
dobva ezzel a szürke hét-
köznapokat. 
Remko Van Schaik a művé-
szeti diploma megszerzése 
után 2D-s alkotásokkal kez-
dett el foglalkozni, majd más 
művészek hatására, 3D-s 
képek létrehozására töre-
kedett. A művész a mai na-
pig számos nagy projektben 
vesz részt. Folyamatosan 
kapja a felkéréseket, több 
tucat utcai festményt tud-
hat magáénak. Alkotott már 
uszodáknak, éttermeknek, 
vagy épp az elefántok meg-
mentésére irányuló csúcs-
találkozót is színesítette. 
Munkája rendkívül figye-
lemfelkeltő, senki nem tud 
szó nélkül elmenni mellette. 
Alkotásaival olykor tartal-
mi mondanivalót közvetít a 
társadalom felé. Az is előfor-
dul, hogy történelmi témát 

ötvöz a jelenkor eszközei-
vel. Ebben a szellemiségben 
formálták meg kollégáival, 
Csin Si Huag kínai császár 
agyagkatonáit LEGO figurák 
képében.
Képeivel bárhol a világon ta-
lálkozhatunk, legyen az Du-
bai, Szingapúr, Berlin, Flori-
da és még sorolhatnánk az 
országokat hosszasan, épp 
ezért igazi kuriózum, hogy 
Kazincbarcika is büszkél-
kedhet majd egy erede-
ti Remko Van Schaik 3D-s 
festménnyel. 
Városunkat eddig 30 db szí-
nes falfestés  díszíti, ame-
lyek pályázati úton készül-
tek el. Az idei évtől a művész 
3D-s munkája is hozzájárul a 
város színesedéséhez. 
Hogy mit is fog ábrázolni a 
kazincbarcikai alkotás le-
gyen meglepetés, de any-
nyit elárulhatunk, hogy az 
egyik Fő téri házfalon gyö-
nyörködhetünk majd az 
egyedülálló művészi alko-
tásban.

MŰVÉSZET 3D-BEN

KÖZÉPPONTBAN REMKO VAN SCHAIK

HIRDETÉS

PRESSZÓ KÜLÖNKIADÁS

Minden kedden és csütörtökön 
17.30-tól a KVTV-n

IZGALMAS INTERJÚK, ÖSSZEFOGLALÓK
Keressen minket a fesztiválhelyszíneken is!

FESZTIVÁLTV
LIMITED EDITION

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

KAZINC OPTIKA
Kazincbarcika,
Egressy Béni út 31.

48/412-717
20/587-4715

NYÁRI AKCIÓ
napszemüvegeink árából

Szemüveglencsék és keretek nagy árengedménnyel!
A részletekért érdeklődjön személyesen üzletünkben!

Ingyenes látásvizsgálat mindennap!
Kontaktlencse-illesztés bejelentkezés alapján!

kedvezményt
adunk!

20% 30% 40%

• RENDEZVÉNYEK 15-800 FŐIG
• SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
• HORGÁSZAT
• CSALÁDBARÁT STRAND
• WAKEBOARD ÉS JETSKI
• BOB MARLEY BÁR

Info: www.vadnapark.hu
Tel.: 06-30/399-4048
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KERETET HIRDETETT A KBSC
A 2017/2018 NB II-es Merkantil Bank Liga bajnoki rajtja 
előtt sajtótájékoztatót tartott a KBSC július 28-án.

Gulyás Tibor ügyvezető 
elmondta, nagy megtisz-
teltetés, hogy a csapat, a 
kazincbarcikai futballha-
gyományokat tovább ápol-
va, négy év után ismét má-
sodosztályban szerepel. A 
klub elsődleges terve egy 
erős, stabil NB II-es pozíció 
megtartása, egy olyan csa-
pat kialakítása, akik alakí-
tani tudják a tabellát. Eh-
hez a játékosállomány és a 
szakmai stáb is adott.
„Egyelőre nem a bajnoki cím 
a cél, de fontos a magabiztos 
szerepelés. Később pedig 

átértékelhetjük a céljain-
kat.” – mondta Gulyás Tibor.

Vitelki Zoltán a kazincbarci-
kai játékos éveiről, a felké-
szülési időszakról, stábjáról 
és a lehetséges jövőképről 
beszélt.
„Korábban, a Barcika játé-
kosaként is nagyon szeret-
tem Kazincbarcikát. Akkor 
arra gondoltam, hogy egy-
szer talán itt még edző is le-
hetek, így lett. Örülök, hogy 
az edzői feladatok most 
kezdődtek el, ettől a sze-
zontól, örülök a kollégák-

nak, a csapatnak. Kemény 
felkészülésen vagyunk túl, 
az edzőmeccsek alkalmá-
val a jövőben szeretnék 
még erősebb csapatokkal 
játszani, hogy a játékosaim 
érezzék, az NB II-ben ko-
moly küzdelem vár rájuk. 
Minden mérkőzésen győ-
zelemre számítok. Ez alap. 
Talán a játékosok is meg-
értik azt, hogy egyetlen 
mérkőzésen sem szabad 
pályára lépni úgy, hogy ne-
künk jó az x. Igyekeznünk 
kell megtartani azokat az 
eredményeket, amiket fo-
lyamatosan el tudunk érni, 
ettől lehetünk stabilak. Nem 
szeretnék pengeélen tán-

colni. Olyan csapat kialakí-
tása a cél, melynek a játéka 
élvezhető, és a szurkolók is 
azt mondják, hogy minket 
érdemes megnézni minden 
mérkőzésen.” – mondta Vi-
telki Zoltán vezetőedző.

A sajtótájékoztatón jelen 
volt a klub teljes játékoske-
rete, és szóba került a klub 
megújult honlapja is, me-
lyen folyamatos tájékozta-
tást adnak majd az eredmé-
nyekről és a klubban zajló 
munkáról.

Stabil NB II-es pozíció a cél
KBSC

NYERTES MECCSEL INDULT A SZEZON
Békéscsaba-KBSC 0-1 (0-0)

Július 30-án játszotta első bajnoki mérkőzését az NB II 
Merkantil Bank Ligában a KBSC. A folyamatos hazai nyo-
más mellett Sigér Ákos góljával a 49. percben szerezte 
meg a vezetést a csapat.

EDZŐI ÉRTÉKELÉSEK
Vitelki Zoltán (KBSC)
Egy NB III-ból újonnan fel-
került csapatnak óriási 
dolog, hogy idegenben tu-
dott nyerni, ráadásul nem 
is akármilyen csapat ellen. 
Bár azt gondolom, hogy a 
mi számunkra ez 
nem meglepetés 
eredmény, hiszen 
erre készültünk. Az 
a típusú edző vagyok, 
aki minden mérkőzé-
sen nyerni szeretne. 
Nekem nincs könnyű 
vagy nehéz ellenfél, 
csak ellenfél van. Ezt próbál-
tam átültetni a játékosok-
ba is és ezt ők maximáli-
san megértették, amit ma 
a pályán csináltak hozzáál-
lásban, egymásért küzdés-
ben, az mindenképpen pozi-
tív. Nyilván a két félidőt két 
részre kell osztani, az első 
játékrészben azért sokkal 
többet volt nálunk a labda, 

mint a másodikban – ezt el 
kell ismerni, de azt gondo-
lom, hogy mind a két félidő-
ben tudatosan játszottunk 
és mindkét játékszituációra 
fel voltunk készülve, a vé-
dekezésre és a támadásra 

is. Nem ért minket váratlan 
dolog a mai mérkőzésen, 
tudtuk mi az erőssége a Bé-
késcsabának, de a legfonto-
sabb az volt, hogy tudtuk mi 
a saját csapatunk erőssége. 

Boér Gábor (Békéscsaba)
Attól függetlenül, hogy a 
Kazincbarcika rúgott egy 
gólt és nyert, a futballt mi 

próbáltuk játszani. Tudom, 
hogy ez nem mentség, de 
nem egyszerű dolog egy 
betömörülő védelem ellen 
eredményesen játszani. Az 
első félidőt elrontottuk, 
pontatlanul és nagyon 

rossz felfogásban 
játszottunk. Ami-
kor lehetőségünk 
adódott, azzal nem 
tudtunk élni. A má-
sodik félidőben már 
voltak kialakított 
lehetőségeink, bár 
ez számomra még 

mindig nagyon kevés. 
Ezekkel viszont élni kell, 
az óriási hiba, ha kimarad-
nak a ziccerek. Az is lát-
szik, hogy még többet kell 
dolgoznunk,  hogy győzte-
sen hagyjuk el a pályát. Re-
mélem, hogy jókor jött ez a 
pofon és tudjuk korrigálni 
a dolgokat, azon leszünk, 
hogy javítsunk.

Játékvezető: Takács János
Asszisztensek: Garai Péter, Bornemissza Norbert
Tartalékjátékvezető: Veizer Roland

Békéscsaba: Ribánszki László, Birtalan Botond, Eszlátyi 
István, Mészáros Márk, Szatmári István, Fehér Zsolt, 
Király Patrik, Viczián Ádám, Pilán Márkó, Nagy Sándor, 
Gyurján Bence. Cserék: Máthé Gábor, Zahorán Balázs, 
Urbin Péter, Szalai Dániel, Gránicz Patrik, Dlusztus 
András, Szélpál Norbert. Vezetőedző: Boér Gábor

KBSC: Somodi Bence Máté, Palmes Raoul-Ioan, Szemere 
Balázs, Heil Valter, Constantinescu Dan-Marius, Takács 
Péter, Sigér Ákos, Mikló Roland, Engel Alex, Süttő 
Attila, Boros Gábor. Cserék: Botló Ádám, Tóth Szabolcs, 
Micsinai Miklós, Burics András, Lőrincz Patrik Márton, 
Bene Attila. Vezetőedző: Vitelki Zoltán 

Gólszerző: Sigér Ákos (49. perc).
Sárgalapok: Szatmári István (33. perc), Constantinescu 
Dan-Marius (39. perc), Sigér Ákos (75. perc), Birtalan 
Botond (90. perc).
Nézőszám: 967 
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a Kolorfesztivál ideje alatt!
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Csónakázó-tóhoz vezető útszakasz 
(a kiskertesek a Hajcsár út felől tudják 
megközelíteni ingatlanjaikat)

• AUGUSZTUS 5. 8.00–12.00 
Kolorfutás 
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• AUGUSZTUS 17–21. 
Egressy út körforgalom 
és posta közötti szakasza

• AUGUSZTUS 20. 13.00–00.00 
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mögötti parkoló 
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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!

OTTHONI MUNKA!
Apró termékek csomagolás összeállítása, 

és egyebek.
Érd.: 06-90/603-905 (635 Ft/min.),

audiopreess.iwk.hu, 
06-1/222-8397,06-20/496-3980.

 
szerelés, 
duguláselhárítás 
és hibajavítás

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS

Kenéz Dániel 
Tel.: 06-20/282-5884

HOMOK-, 
SÓDER-,
BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

MARGÓ PAPÍR-ÍRÓSZER

AKCIÓ
Az akció időtartama: 2017. augusztus 7 –11.

Iskolakezdési utalványokat elfogadunk!
Az akció a készleten lévő termékekre vonatkozik.

3700 Kazincbarcika, Egressy út 52. (MÁRKA ABC mellett), Nyitvatartás h–p: 7.30–17.00 szo.: 8.00–12.00

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

Táncsics Mihály út 11.

Hell energiaital 250 ml több íz :
Chibo family 250 g : 
Laci konyha tasakos leves
55-71 g több íz :
Macskaeledel PRE -vital 100 g
több íz :
Tide mosópor 6 kg : 

kilós sütemények, linzerek, nápolyik kaphatók

129 Ft
450 Ft

190 Ft

65 Ft
2000 Ft

516 Ft/l
1800 Ft/kg

3454-2676 Ft/kg

650 Ft/kg
333 Ft/kg

Cím: Kazincbarcika,


