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JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:
Helyszín Cím Elérhetőségek Nyitvatartás

Egressy Béni  
Művelődési Központ

3700 Kazincbarcika,  
Fő tér 5.

+36-48/510-220 
info@kolorcity.hu

hétfő – péntek  
10:00 – 15:00

Mezey István  
Művészeti Központ

3700 Kazincbarcika,  
Rákóczi tér 9.

+36-48/310-116 
info@kolorcity.hu

hétfő – péntek 10:00 – 18:00 
szombat 10:00 – 14:00

Miskolc Bolt  
Miskolc Café

3530 Miskolc,  
Széchenyi út 16.

+36-46/350-425  
miskolcbolt@hellomiskolc.hu

hétfő – péntek 08:30 – 20:00 
szombat 10:00 – 18:00

VÁLTSON JEGYET  
AZ 5. KOLORFESZTIVÁL  

PROGRAMJAIRA!

2017. AUGUSZTUS 1-20. 
+ AFTER

www.kolorcity.hu

Új jármű segíti az Esély 
Támogató Szolgálatot

Megnyitotta kapuit a KOLORLAB Innovációs Központ
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MESEORSZÁGBAN KALANDOZTAK
Sajószentpéteren a Lévay 
József Könyvtárban május 
23-a és 27-e között várták 
programokkal a gyereke-
ket a könyvtár munkatár-
sai. A rendezvény első nap-
ján Meseország különböző 
tájain kalandoztak a helyi 
általános iskolák negyedi-

kesei. Leírásokból és tréfás 
apróhirdetésekből kellett 
kitalálniuk egy-egy klasz-
szikus mesét. Az akadályo-
kat leküzdve az első helyen 
végzett a Kossuth Lajos 
Általános Iskola Hunyadi 
Mátyás Tagiskola Manóor-
szág csapata. 

Neszádeli Gyula kézműves 
szakoktató vezetésével 
szerdán délelőtt fonalbá-
but készítettek a Hunya-
di Mátyás Tagiskola diákjai. 
A következő két napban a 
tanulók átfogó képet kap-
tak a könyvtárról, annak 
működéséről. Az óvodások 

meseposztó foglalkozáson 
vettek részt, a zárónapon a 
Sajószentpéteri Irodalmi Kör 
tagjaival szavaltak a gyer-
mekek.
Május utolsó vasárnapján 
a Sajószentpéteri Kulturá-
lis Központ szervezésében 
ünnepelték a gyermekna-

pot a városban. Volt aszfalt-
rajzverseny, tréfás akadály-
verseny, arcfestés és népi 
játékpark. A bátrabbak ki-
próbálhatták a lovaglást, a 
gokartozást, ezen kívül le-
hetett kézműveskedni, tán-
colni, valamint a vásári báb-
játékos műsorán mulatni. 

TÉRSÉGI HÍREK

NYÁRKÖSZÖNTŐ
Hagyományteremtő céllal 
rendezett családi napot a 
Császta Néptáncegyüttes 
Edelényben, a Borsodi Táj-
házban, május 27-én. Dél-
előtt a sportjátékoké és a 
családi vetélkedőké volt a 
főszerep. Délután a népdal-
körök, népzenei és néptánc-
együttesek mutatkoztak be. 
Sajószentpéterről érkezett 
a Sajógyöngye Népdalkör, 
valamint a Tücsökmadár 
Néptáncegyüttes gyerme-
kei. A helyieket a Császta 
Néptáncegyüttesen kívül 
az Edelényi Hagyományőrző 

Népdalkör, a Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános 
Iskola néptáncos növen-
dékei és a Mátyás Óvoda 
gyermekei képviselték. 
A zenei aláfestésről és a 
táncház hangulatáról a Fa-
zekas szülői zenekar gon-
doskodott. Az előzőekben 
szűk körben lebonyolított 
rendezvény célkitűzése a 
város felé nyitás, annak fel-
térképezése, hogy a város-
ban élő közösségek, embe-
rek mennyire nyitottak a 
folklór, az együttesi munka 
irányában.

HACSEK ÉS SAJÓ A KULTÚRHÁZBAN
A Tavaszi Színházi Esték 
keretében Orfeum előadást 
rendeztek a sajókazai Rad-
vánszky Béla Kultúrházban. 
A felsorakoztatott dara-
bokban az Akkord Színpad 
tagjai sziporkáztak.  A kö-
zönség remekül szórako-
zott a 125 éve született 
Nóti Károly bohózatokon. 
A „Víkend és a Lux” jele-
neteiben Csűrös Julianna, 
Zsidek Lili, Hervoly Vanda, 
Hegedűs Gábor, Lévai Ákos, 
Zsúdel Gábor és Kis Molnár 
Tamás remekelt. A Trunkó 
Barnabás jegyezte „Hacsek 

és Sajó” elévülhetetlen pá-
rosa – Hegedűs Péter és 
Kis Molnár Tamás alakítá-
sában – garantáltan meg-
kacagtatta a publikumot. 
Végül Georges Courteline 
„Az első vizit” című egyfel-
vonásos bohózatán derült 
a nagyérdemű. A darabok 
között olyan híres dalok ak-
kordjai csendültek fel, mint 
a Liza Minelli jóvoltából vi-
lághírűvé vált „Kabaré”, 
Horbász Réka produkció-
jában, vagy a generációkon 
átívelő, számos előadót 
megért „Lesz maga juszt is 

az enyém” című nóta, me-
lyet az est folyamán Sándor 
Barbara énekelt, Hegedűs 
Gábor pedig „Egy kis édes 
félhomályban” dallal ringat-
ta a hallgatóságot.

GY E R M E K E K H ÁZA-K ÉZM Ű V E SH ÁZ

AZ IDEI TERMÉS
Éveskiállítás nyílt a Gyerme-
kek Háza-Kézművesházban 
működő szakkörök és klubok 
munkáiból május 25-én. A 
tárlaton több  mint 100 al-
kotást: tűzzománcokat, raj-
zokat, gobelineket és egyéb 
műveket tekinthetnek meg 
az érdeklődők.
A Csokonai Úti Székhelyóvo-
da gyermekeinek műsorával 
kezdődött múlt csütörtökön a 
Gyermekek Háza-Kézműves-
házban működő szakkörök 

és klubok éveskiállításá nak 
megnyitója. A produkciót kö-
vetően dr. Makkai Orsolya, a 
Barcika Art Kft. ügyvezető 
igazgatója mondott ünnepi 
köszöntőt és nyitotta meg a 
tárlatot.  A cégvezető hang-
súlyozta, a Gyermekek Há-
za-Kézművesház munkája 
kiemelt jelentőségű úgy a 
Barcika Art, mint egész Ka-
zincbarcika életében.
A több mint száz művet fel-
vonultató kiállításon be-

mutatkozott mind a nyolc, a 
Gyermekek Házában műkö-
dő szakkör és klub. Ursutzné 
Blága Krisztina, a ház veze-
tője azt mondta, az évzáró 

kiállítás már hagyomány az 
intézményegység életében.
A program végén Klimon 
István, Kazincbarcika alpol-
gármestere és dr. Makkai 

Orsolya köszönte meg a klu-
bok és egyesületek vezető-
inek egész éves munkáját.  
A tárlat július 7-éig tekint-
hető meg.

AZ ÉGBOLT CSODÁLATOS VILÁGA
Dédestapolcsányban, a 
Kiss Benjámin Művelődé-
si Otthonban járt az Utazó 
Planetárium. A filmvetíté-
sek korosztályhoz kötöt-
tek voltak, az előadáso-
kat az általános iskola 1-8. 
osztályosainak szervez-
ték. Csoportok érkeztek 

Kazincbarcikáról, a Tompa 
Mihály Általános Iskolából; 
Szilvásváradról, Bánhor-
váti és Dédestapolcsány 
oktatási intézményeiből. 
A diákok nagyon élvezték 
az univerzum csodáiról 
tartott műsort. A gyere-
kek életkoruknak megfe-

lelően felfedezték a csil-
lagképeket, a bolygókat, 
megismerték mitológiai 
történetüket. Ismerete-
ket szereztek naprend-
szerünk születéséről, va-
lamint feltérképezték a 
világűr távolabbi tartomá-
nyait.
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SVÁJCI PROJEKT

SZÍNES VÁROS, SZÍNES TÉRSÉG

Turisztikai fejlesztések a térségben

A projekt részeként Sajó-
kazán megújultak a Rad-
vánszky-kastély belső te-
rei, amelyek elsődlegesen 
ifjúsági-művészeti progra-
moknak adnak helyet. 
Rudabányán egy üres 
óvodaépületben elkészült 
a településen talált mint-
egy 10 millió évvel ezelőtti 
„Rudapithecus Hungaricus” 

őslénytani leleteket bemu-
tató RudaPark Oktatási és 
Látogatóközpont, és tájház-
ként lett újrahasznosítva egy 
klasszicista épület. 
Bánhorvátiban a Dama-
sa-szakadék széles körű 
megismertetése kapcsán 
kialakítottak egy tanösvényt 
és korszerűsítették, bővítet-
ték a tájház bemutatótereit.

A május 31-i záróprogram részeként a meghívott vendé-
gek ellátogattak Sajókazára, a megújult kastélyba, ahol 
Radvánszky Ferenc „Precízió és luxus” című, világszerte 
egyedülálló svájci óragyűjteményéből nyílt kiállítást te-
kintették meg; majd Rudabányán, a RudaParkban, va-
lamint a tájházban ismerkedtek meg a résztvevők a fej-
lesztések eredményeivel.

A svájci nagykövet zárta az ötéves projektet Kazincbarcikán

Május 31-én lezárult a Ka-
zincbarcikán és térségében 
a Svájci Hozzájárulási Prog-
ram támogatásával meg-
valósuló „Kazincbarcika és 
vonzáskörzete munkahely-
teremtő fejlesztése” című 

ötéves projekt. A záróren-
dezvényen Peter Burkhard, 
Svájc budapesti nagykö-
vete is tiszteletét tette, aki 
svájci és magyar kollégáival 
együtt megnézte a belvá-
ros új jellegzetességeit, va-

lamint Szitka Péter pol-
gármesterrel ünnepélyes 
keretek közt átadta az in-
novációs központ épüle-
tét, illetve megtekintette 
a térségi fejlesztések ki-
emelt helyszíneit.

Megnyitotta kapuit a KOLORLAB Innovációs Központ 

A svájci projekt teljes költ-
ségvetése 1,78 milliárd Ft 
volt, amihez a partnerek 
átlagosan közel 22%-os 
önerővel járultak hozzá.
A projekt főcélja az volt, 
hogy Kazincbarcika térsé-
gében a foglalkoztatás fel-
tételei javuljanak, amely-
hez háromféle részcél 
kapcsolódott: a vállalko-
zások működési környe-
zetének infrastrukturális 
fejlesztése, a vállalkozá-
sok innovációs célú fejlő-
désének támogatása és a 
korábban nehéziparáról 

ismert térség imázsának 
javítása.
A vállalkozói környezet fej-
lesztése kapcsán az egyko-
ri kazincbarcikai Központi 
Általános Iskola megürese-
dett épületét alakították át. 
A mintegy 4300 m2 alap-
területű létesítményben 
három szinten irodahelyi-
ségeket, tárgyalókat, mű-
helyeket, illetve a pincében 
raktárakat helyeztek el. Az 
első vállalkozók várható-
an 2017. július elején köl-
tözhetnek be. A KOLORLAB 
Innovációs Központ nevet 

viselő épület kedvez-
ményekkel segíti kezdő 
vállalkozások indulását, 
illetve - többek között - 
ösztönzi a technológiai 
intenzív, kutatásfejlesz-
tési tevékenységet végző 
vállalkozások betelepü-
lését. Az épületben helyet 
kap még egy közössé-
gi-oktató műhely, illet-
ve az északi szárnyban 
a város médiaközpontja: 
a Kazincbarcikai Városi 
Televízió, a Kolor7 hetilap 
és a kolorline.hu hírportál 
szerkesztősége.

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával 
valósul meg. www.svajcihozzajarulas.hu, www.swiss-contribution.hu

KAZINCBARCIKA
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VÖLGY PA R K 

VARÁZSLATOS GYERMEKNAP 
Zsúfolásig megtelt a Völgy 
park, ahol első ízben ren-
dezték meg a városi gyer-
meknapot május 28-án. A 
rendezvényen a legnép-
szerűbb időtöltésnek a kö-
zös játék bizonyult a vadiúj, 
okos eszközökkel.
A színpadi programok 
kora délután a Flash 
Táncstúdió növen-
dékeinek előadásá-
val kezdődtek, majd a 
Street Workout Kazinc-
barcika sportos produkci-
ója varázsolta el a közönsé-
get. Ezt követően interaktív 
solymászbemutatóra vár-
ták az állatok szerelmeseit.
Ezen a napon díjazták a 
„Kazincbarcika, a mesehő-
sök birodalma” című rajzpá-
lyázat legjobbjait, akiknek 
Szitka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere és dr. Makkai 
Orsolya, a Barcika Art Kft. 
ügyvezető igazgatója nyúj-
tották át az ajándékokat. Az 
eredményhirdetést köve-
tően a városvezető gyer-
meknap alkalmából Kabar-
cis kifestőkkel lepte meg a 
kilátogatókat.

A kicsiket a Tűzfészek Tár-
sulat gólyalábasai szó-
rakoztatták, és a legbát-
rabbakat be is vonták a 

műsorukba. Eközben a 
gyerekek a kellemes nyá-
ri délutánt a Völgy parkban 
töltötték. Voltak akik kéz-
műveskedtek a gyermekek 
házával, de a legtöbben az 
interaktív, beszélő, kültéri 
játékokat vették birtokba. 
A rendkívül vicces és izgal-
mas játszóeszközök műkö-
dését a szülők is nagy ér-
deklődéssel figyelték.
A program keretében volt 
arcfestés, vetélkedő, rend-
őrségi bemutató, kiállítás, 

könyvtárkóstolgató, hang-
szersimogató, lufihajtogató 
bohóc, ugrálóvár, valamint 
az érdeklődők betekintést 
nyertek az Izsó Miklós Kép-
zőművészeti Kör munkájá-
ba és a szelektív hulladék-

gyűjtés jelentőségéről is 
tanulhattak a ZV Zöld 

Völgy Nonprofit Kft. jó-
voltából. Az esemény 
vendégei a Miskolci 
Állatsegítő Alapítvány 

munkatársai voltak, akik 
több kutyát elhoztak Ka-

zincbarcikára, hogy az ál-
latbarátok megsétáltassák 
vagy örökbe fogadják őket.
A rendezvényt Gubás Gabi 
„Biomese avagy Puff Ancsi 
egy napja” című fergeteges 
koncertje zárta. A gyer-
meknap műsorvezetője egy 
kazincbarcikai tehetséges 
alsós diák, Rácz Kata volt. A 
városi gyermeknapra több 
ezren voltak kíváncsiak.
 
A „Kazincbarcika, a mese-
hősök birodalma” című rajz-
pályázat díjazottjai meg-
találhatók a kolorline.hu 
oldalon.

MEMO, SUTU ÉS SONA, AZ ÚJ BARÁTAINK

Elképesztően izgalmas 
és vicces, interaktív ját-
szóeszközök kerültek Ka-
zincbarcikára a megújult 
Völgy parki és Eötvös téri 
játszóterekre.
A Memo, Sutu és Sona el-
nevezésű okos játékokat 
az Európában már ismert 
Yalp márkához köthetjük. 

A holland cég képviselői 
május 25-én Kazincbar-
cikára látogattak, hogy az 
eszközök programozá-
sát befejezzék. A követ-
kező időszakban elindul a 
teszt üzem, egész héten 
középiskolás diákok vár-
ják a gyermekeket, csa-
ládokat, hogy kipróbálják, 

hogyan működnek a be-
szélő csodák.
A játékpark aktív, moz-
gásban gazdag, szórakoz-
tató élményt nyújt majd 
kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt.
A városi gyereknapon 
animátorok is segítették 
az érdeklődőket.
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K AZI NC BA RC I K A I MOZGÁSKOR LÁTOZOTTA K EGY E SÜ LETE

ÚJ JÁRMŰ SEGÍTI AZ ESÉLY TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOT
Egy új kisbusszal gaz-
dagodott a Kazincbarci-
kai Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete. A gépjármű 
megvásárlását a kazinc-
barcikai önkormányzat is 
támogatta. 
A Kazincbarcikai Mozgás-
korlátozottak Egyesülete 
(KME) 2005 óta működteti 
az Esély Támogató Szolgála-
tát, amelynek tevékenysége 

keretében a kezdetek óta 
használja a szállító gépjár-
művét, mely mostanra elö-
regedett és cserére szorult.
– Az eddig használt autó már 
14 éves volt, rendkívül sokba 
került az üzemben tartása, 
ezért volt szükség egy új 
beszerzésére. Az egyesület 
különböző pályázati kiírá-
sokra nyújtott be pályázatot 
a vásárláshoz, többek között 

a Magyar Nemzeti Bankhoz 
is, ahol nyertünk hatmillió 
forintot erre a célra – rész-
letezte Tomkóné Kiss Mária, 
a KME elnöke.
Mint mondta, a támogató 
szolgálat munkájához szük-
séges jármű megvásárlásá-
hoz egy helyi kereskedés je-
lentős kedvezményt nyújtott, 
azonban az egyesület anyagi 
helyzete nem tette lehetővé 

a hiányzó másfél millió fo-
rint előteremtését. Ekkor for-
dultak az önkormányzathoz, 
melynek képviselő-testülete 
egyhangúlag döntött a támo-
gatás megadásáról.
Szitka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere úgy fogal-
mazott, az önkormányzat 
örömmel segített a Kazinc-
barcikai Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületének.

– Ez az egyesület hosz-
szú évtizedek óta segíti 
rászoruló embertársain-
kat, ráadásul folyamato-
san keresi a lehetősége-
ket, pályázik, ezért úgy 
go n d o l t u k ,  kö te l e s s é -
günk segíteni őket abban, 
hogy munkájukat a lehető 
legmagasabb színvona-
lon tudják végezni – tette 
hozzá a városvezető. 

ÜLÉSEZTEK A VÁROSATYÁK

JAVULT A KÖZBIZTONSÁG

Új neve lesz az oviknak
Megváltozik a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák három 
tagintézményének a neve a 
képviselő-testület döntése 
értelmében, így a jövőben az 
Alsóvárosi Körúti Tagóvoda 
a Nefelejcs, a Kertvárosi Ta-
góvoda a Százszorszép, az 
Építők Úti Tagóvoda pedig az 
Eszterlánc nevet viseli majd.

A városatyák döntöttek a 
Kazincbarcikai Összevont 
Óvodákban a 2017/2018-
as nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számáról, 
ami 2017. szeptember 1-jétől 
harminckilenc lesz, ebből 
harminchat csoport Kazinc-
barcikán, egy Sajóivánkán, 
kettő Szuhakállóban indul. .

Bővül a közvilágítási hálózat
Több új helyszínnel bővül 
a közvilágítási hálózat Ka-
zincbarcikán. A döntés az 
Alkotmány utcai és a Ki-
kelet közi garázssorokat 

és a Batthyány Lajos utcát 
érinti. Az Eszperantó úton 
pedig négy lámpaoszlop és 
lámpatest cseréje valósul 
meg a közeljövőben.

Lelátó lesz a Kazinczy tornacsarnokban
A képviselők hozzájárultak 
a Kazincbarcikai Kézilab-
da Sport Egyesület által be-
nyújtandó TAO pályázathoz 
szükséges önerő biztosítá-
sáról. Az egyesület a 2016-
ban átadott, újonnan épült 
Kazincbarcikai Pollack Mi-
hály Általános Iskola Ka-
zinczy Ferenc Tagiskolá-
jának Tornacsarnokában 
tartja rendszeresen edzé-

seit és a bajnokságokat. A 
csarnok csaknem ezeröt-
száz négyzetméter, amely-
ben nincs lelátó. Az egye-
sület úgy döntött, hogy 
2017-ben TAO-pályázat ke-
retében egy 358 férőhelyes 
összetolható mobillelátót 
kíván beszerezni, amelyhez 
a kazincbarcikai önkor-
mányzat bruttó 9.450.000 
forint önerőt biztosít.

Munkaterv szerinti ülést tartott Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete május 29-én. A tanácskozáson elfogadták a város zárszámadását, és a 
grémium több beszámolót is meghallgatott, melyek  sorát a Kazincbarcika város köz-
biztonsági helyzetéről készült rendőrkapitánysági szakmai anyag nyitotta, amit az 
Önkormányzati Rendészet Kazincbarcika (most elfogadott, új nevén Kazincbarcikai 
Önkormányzati Rendészet) beszámolója követett.

Dr. Toldi-Tóth Gábor, a Ka-
zincbarcikai Rendőrkapi-
tányság vezetője az ülésen 
kiemelte: a városban csök-
kent a bűncselekmények 
száma, a közlekedési kihá-
gások azonban még min-
dig problémát jelentenek, 
amire igyekeznek nagyon 

odafigyelni. Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármes-
tere elmondta: a rendőr-
ség és a rendészet renge-
teget tesz külön-külön és 
együtt is azért, hogy Ka-
zincbarcika egy nyugodt, 
élhető város legyen. Kon-
dorné Sztojka Ágnes, a Fi-

desz frakcióvezetője 
hozzátette: örül, hogy - a 
közlekedési kihágáso-
kat leszámítva - javult a 
közbiztonság Kazincbar-
cikán. 
A képviselők egyhangú-
lag, 14 igennel fogadták 
el mindkét beszámolót.

Egyszerűbb lesz a problémabejelentés
Az ülésen Novák Péter, a 
Barcika Holding ügyvezető 
igazgatója prezentáció ke-
retében beszélt egy intel-
ligens, városüzemeltetési 
problémabejelentő mobil-
applikáció bevezetéséről. 
Novák Péter hangsúlyoz-
ta: mind Android, mind iOS 
rendszerre kifejlesztett 
applikációról van szó, hoz-

zátette: még tavaly egy na-
gyon jó gyakorlatot ismer-
tek meg Budafok-Tétény 
Önkormányzatánál, így jött 
az ötlet, hogy a kazincbar-
cikai önkormányzatnál is 
bevessék ezt. A program 
gyors, egyszerű, ami ki-
válthatja mind a levél-, az 
e-mail-írást és a telefoná-
lást is, előnye pedig, hogy a 

bejelentést tevő azonnali 
visszajelzést kap a prob-
léma rögzítéséről, a ké-
sőbbiekben pedig az ügy 
menetéről is. 
Az applikáció belső tesz-
telése június közepén 
kezdődik, majd várható-
an július elejétől a város-
lakók bevonásával foly-
tatódik. 
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Itt mindent megtalálsz, amire vágysz! 

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

Május hónap ajánlata:
HBO GO most INGYEN 

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

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

Érvényes a PARISAT 46 településén.
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

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

HELYBEN 
VAGYUNK

www.lackoteto.5mp.eu 
Tel.: 06-70/591-9739, 

06-30/461-3448

TETŐFELÚJÍTÁS! 
Cserepes lemeztetők 

készítése akár bontás nélkül 
a palára is. 

Palatetők átfedése 
bitumenes zsindellyel. 

Lapos tetők hő- és 
vízszigetelése. 

Csarnokok, melléképületek 
trapézlemezzel való átfedése.  

Csatornázás, Kéményrakás.
Ingyenes árajánlat!  

 
szerelés, 
duguláselhárítás 
és hibajavítás

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS

Kenéz Dániel 
Tel.: 06-20/282-5884

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

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

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

* 
SUZUKI 

SZABD
,_ 

SUZUKI Értékesítés: (48) 510-060
 

" k k k d " 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.
Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig mar a eres e es www.szabosuzuki.hu info@szabosuzuki.hu 
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SZÜLETÉSNAP

JUBILÁLT A POLLACK
Fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepli a rövidesen záruló tanévben a Kazincbar-
cikai Pollack Mihály Általános Iskola. A jubileumot  az intézmény gálaműsorral ünnepelte 
május 25-én és 26-án az Egressy Béni Művelődési Központban.

A Pollack Mihály Úti Álta-
lános Iskola Kazincbar-
cika negyedik iskolája-
ként nyitotta meg kapuit 
az 1966/67-es tanévben, a 
jubileumi tanév folyamán 
már számos programmal 

emlékeztek a kerek évfor-
dulóra.
– Az ünnepi programso-
rozat betetőzése a gálaest, 
melyet a nagy sikerre való 
tekintettel két egymást kö-
vető napon is bemutathat-

tunk – árulta el Fürjes-Gá-
borné Csépányi Ágnes.
Az egész estés program so-
rán az iskola minden osz-
tálya látványosabbnál lát-
ványosabb produkciókkal 
szerepelt.

BÉRLETES PROGRAM
Dátum Kezdés Helyszín Program 

Jegyár 
elővétel helyszín

Augusztus 4.  
péntek

19.00
Csónakázó-tó

DENIZ LIVE
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 HALOTT PÉNZ

Augusztus 5.  
szombat

19.00
Csónakázó-tó

HERCZKU ÁGI ÉS A BANDA 1 500 Ft,  
ülő:  

4 000 Ft 

2 000 Ft,  
ülő:  

4 000 Ft21.30 CSÍK ZENEKAR

Augusztus 6.  
vasárnap

19.00
Csónakázó-tó

PIRAMIS 
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 P. MOBIL
Augusztus 10.  

csütörtök
19.00

Csónakázó-tó
MARGE

1 500 Ft 2 000 Ft 
21.30 WELLHELLO

Augusztus 11.  
péntek

19.00
Csónakázó-tó

VÖLGYESI GABI - UNIQUE AKUSZTIK
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 MAGNA CUM LAUDE

Augusztus 12.  
szombat

19.00
Csónakázó-tó

LOTFI BEGI
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 RÚZSA MAGDI
Augusztus 13.  

vasárnap
19.00

Csónakázó-tó
CHILDREN OF DISTANCE

1 500 Ft 2 000 Ft 
21.30 MAJKA & CURTIS LIVE

Augusztus 26.  
szombat 21.00 Vadna Park

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

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

AUGUSZTUS 
1-20. +AFTER

www.kolorfesztival.hu

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

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

TOVÁBBI PROGRAMOK ÉS BÉRLETHEZ KÖTŐDŐ AKCIÓK,  
ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:  WWW.KOLORFESZTIVAL.HU
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Pollack Mihály u. 32.-34.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
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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.

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

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–17.00

Egyéb szolgáltatások:
Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic
Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

1A CIB ECO bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább a mindenkori nettó minimál-
bérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással (a saját számlák közötti átvezetés, illetve készpénzes befi zetés nem számít bele a jóváírási összegbe) a 
bankszámlára (akár több részletben is), akkor a következő hónapban a havi számlavezetési díj nem kerül terhelésre. Továbbá a számlanyitás hónapját követő 
3 naptári hónapban a jóváírási feltételek teljesülését a Bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban nem kerül terhelésre. Az első 
számlavezetési díj terhelésére a számlanyitás hónapját követő 4. hónapban kerül sor, amennyiben az Üzletfél a fent leírt díjmentes számlavezetés feltételének 
nem tesz eleget. 2Az akció kizárólag a 2017. január 1. és 2017. december 31. között nyitott ECO bankszámlák mellé,  a promóció ideje alatt a számlatulajdonos 
nevére, igényelt első VISA Inspire Elektronikus bankkártyára vonatkozik. Az ajánlat számlával rendelkező, ECO számlára váltó ügyfelek esetében csak abban 
az esetben érvényes, amennyiben az ügyfél a számlacsomag váltás pillanatában nem rendelkezik aktivált elektronikus betéti bankkártyával. A VISA Inspire 
Elektronikus bankkártyára vonatkozó részletes feltételeket, díjakat a magánszemélyek részére szóló Bankkártya Kondíciós lista tartalmazza. 3Akciós ajánlatunk 
keretében 2017. december 31. napjáig érvényes díjak. A tájékoztatás nem teljes körű, a bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a Fogyasztók részére szóló 
CIB ECO bankszámla kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fi zetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, 
valamint az Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint a CIB bankfi ókokban.

 CIB ECO BANKSZÁMLA
• 0 Ft számlavezetési díj1

• 0 Ft VISA Inspire elektronikus bankkártya első éves díj2

• 0 Ft online átutalási és csoportos beszedési díj3

• 0 Ft  Okos értesítések díja a mobilalkalmazásban,
minden CIB számlához

ELJÖTT A 0 FORINTOS

DÍJAK IDEJE!

CIB Kazincbarcikai Fiók – 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/C.

CIECHA1704_CIB_ECO_hirdetes_205x228.indd   1 4/10/17   2:10 PM
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REJTVÉNY

SKANDINÁV 
REJTVÉNY
Az alábbi skandináv rejtvény egy júni-
us 17-ei, kazincbarcikai fergeteges prog-
rammal kapcsolatos. 

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

Beküldési határidő: június 9.

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 május 19-ei rejtvényünk nyertese: 
OROSZ JÁNOSNÉ 
(3852 Hernádszentandrás Fő út 4.)

GASZTRONÓMIA

- Anno a Balatonon, 10-11 évesen a csopaki sétányon ettem először bélszínt „Zsolti” 
módra. Az étteremről annyit kell tudni, hogy bent a strandon és kint is van egy tera-
szuk, s egyik este a szüleimmel volt olyan szerencsénk, hogy beengedtek minket arra 
a részre, ahol a strand van. Emlékszem, nem tudtam, hogy mit kérjek, s gondoltam 
magamban, ezt az ételt kipróbálom. Édesanyám jelezte, hogy nekem biztos nem fog 
bejönni ez az étel, mert nagyon válogatós voltam kisgyermekként. Amikor azonban 
kihozták, kellemesen csalódtam: nagyon ízlett, s egy olyan ízvilágba kóstolhattam 
bele, amit azelőtt sosem tapasztaltam: nem tudtam, hogy ilyen jó lehet egy étel. Az-
óta ez az egyik kedvencem. 

Egy recept, egy sztori
HOLLÓ SZILÁRD, SÚLYEMELŐ

Hozzávalók: 1  kg marhabél-
szín, 4 db alma, 1 üveg áfo-
nyalekvár, só, bors, citrom-
lé, fokhagyma ízlés szerint. 
Hercegnőburgonya: 50 dkg 
burgonya, 20 dkg liszt, 2 db 
tojás, só, bors, fokhagyma, 
szerecsendió ízlés szerint 
Elkészítés
Bélszín: A bélszínt elő-
ző este bepácoljuk, majd 
megsütjük úgy, hogy 4 tal-
lér legyen 1 adag, tehát kis 
szeleteket kell vágnunk. 
Kisütjük serpenyőben mi-
nimális zsiradékon, majd 

fűszerezzük ízlésünknek 
megfelelően. Figyeljünk 
arra, hogy a bélszínt ne szá-
rítsuk ki! Közben az almá-
kat megtisztítjuk, a közepét 
eltávolítjuk, majd vastag 
karikára vágjuk és kevés 
vajon megpirítjuk. Hozzá-
adjuk a lekvárt, a citrom-
levet és ízesítjük. Jót tesz 
neki, ha a hús alól a visz-
szamaradt pecsenyelevet 
is a mártásba öntjük. 
Hercegnő burgonya: A meg-
tisztított és apróra vágott 
krumplit sós vízben puhá-

ra főzzük, majd leszűrjük 
és áttörjük. Ízesítjük sóval 
és szerecsendióval, majd 
elkeverjük benne a mar-
garint. Hagyjuk egy kicsit 
hűlni. Közben a sütőt elő-
melegítjük. A krumplihoz 
adunk két tojássárgáját, 
simára keverjük, és csil-
lagcsöves zsákba töltjük. 
A sütőpapíros tepsire kis 
halmokat nyomunk, majd 
200 fokon hőlégkeveréssel 
kb. 20 perc alatt megsütjük. 
Amikor már kezd egy kicsit 
pirulni a teteje, akkor jó. 

Rovatunk támogatója:

BÉLSZÍNHALOM "ZSOLTI" MÓDRA
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Győzelemmel búcsúzott a hazai pályától a KBSC. A kék-sár-
gák ezúttal a Tiszaújvárost látták vendégül, és egygólos 
hátrányból fordítva sima győzelmet arattak. A szezonzáró 
hétvégén a KBSC Újpesten vendégeskedik, ahol a lila-fehér 
tartalékcsapat lesz a kazincbarcikaiak ellenfele.

– Érezni lehetett a mérkő-
zés bizonyos szakaszaiban, 
hogy megvan a feljutás 
– nyilatkozta a találko-
zót követően Koleszár 
György szakmai igaz-
gató. – Sok helyzetünk, 
közte egy tizenegyes 
is kimaradt, ami a nem 
megfelelő koncentráció 
számlájára írható. Ennek 
ellenére dicséret illeti a 
fiúkat, odatették magu-
kat, és szép gólokat lőve si-
került megszerezni a győ-
zelmet a hazai idényzárón.
A KBSC a Tiszaújváros elleni 
sikerrel folytatta többmecs-

cses győzelmi sorozatát, 
most már az is kijelenthető, 

hogy utcahosszal előzi majd 
meg a második helyezettet 
az utolsó fordulót követően. 
A szezonzárás a fővárosban 
lesz, vasárnap kora este az 

Újpest vendégeként lépnek 
pályára Koleszár György ta-
nítványai.
– Szeretnénk győzelemmel 
búcsúzni, és méltóképpen 
lezárni ezt a remek idényt. 
Ahogy a Jászberény és a 
Tiszaújváros ellen sem tet-

tük, ezúttal sem fogunk 
tartalékolni, a bevethe-
tő játékosok közül a leg-
jobb tizenegy fut majd ki 
a pályára. Somodi már 
a tiszaújvárosi mérkő-
zés előtt jelezte, hogy 
apróbb sérüléssel küzd, 
így a kapuban volt vál-
tozás. Az újpestiek ellen 
pedig eleve úgy tervez-

tem, hogy Fülöp fog védeni, 
nagy valószínűséggel vele 
kezdődik majd a vasárnapi 
kezdő tizenegy – jegyezte 
meg a szakmai igazgató.

SPORT
KBSC

Újpesten zárja a szezont a bajnok

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Két arany, egy ezüst az országoson
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola ritmikus 
gimnasztika csapata két arany és egy ezüstéremmel tért 
haza a május 28-án Somogyjádon rendezett országos di-
ákolimpiai döntőről.

I. kcs. 2. hely: Fodor Kamilla (Kazinczy), Knittel Inez (Dózsa), 
Knittel Lara (Dózsa), Tóth Panna Boglárka (Ádám)

CSELGÁNCS

Harmadszor is bajnok
Zalaegerszegen rendezték meg a Diák „A-B” (2005-2006) 
korosztály judo diákolimpiai döntőjét május 27-én. A kazinc-
barcikai Pásztor Eszter harmadszor is diákolimpiai bajnok 
lett Diák „A” korosztályban, -56 kg-ban, az MVSC csel-
gáncsosaként.

Szurkoljon Ön is 
a Spartan Race versenyzőinek!

2017. június 17-én Kazincbarcikán rendezik meg a világ legnépszerűbb akadályfutó 
versenyét, a Spartan Race-t. A Csónakázó-tótól rajtolva és oda visszaérkezve reg-
gel 9 órától összesen közel ötezer versenyző fut majd neki a 13-16 km-es távnak, sőt, 
a legkisebbek is kipróbálhatják magukat a számukra létrehozott gyermekpályákon. 
A látogatókat is fesztiválhangulattal és érdekes programokkal várják a rendezők az egész 
nap. Jöjjön, nézze meg, hogyan harcol egy igazi spártai, szurkoljon a kazincbarcikai ver-
senyzőknek!

Útlezárás, forgalomirányítás

Az eseményhez kapcsolódóan június 10-étől már előkészületek zajlanak majd a Csóna-
kázó-tó környékén, június 17-én, szombaton pedig le lesz zárva a Herbolyai út és Hajcsár 
út közötti szakasz (volt Jókai iskola melletti tóhoz vezető út). A kiskertesek kizárólag a 
Hajcsár út felől közelíthetik meg ingatlanjaikat behajtási engedéllyel, különös figyelem-
mel a verseny negyedóránkénti rajtjaira.
Behajtási engedély az Egressy Béni Művelődési Központban igénylehető Szilasi László-
nénál: +36 20 823 9953, szilasiancsa@gmail.com
A területről való teljes levonulás június 21-éig történik meg.

Fokozott rendőri jelenlét. Közlekedjünk inkább gyalogosan!
A városban és a bevezető utakon a rendezvény napján a rendőrkapitányság és a ren-
dészet munkatársai nagy létszámmal biztosítják a zavartalan közlekedést! Ha teheti, 
közlekedjen gyalogosan!

Együttműködését és megértését köszönjük.

II. kcs. 1. hely: Biriki Vanda (Dózsa), Konkoly Vivien (Árpád), 
Urbán Enikő (Árpád), Viszoczky Flóra (Kazinczy)

III. kcs. 1. hely: Boda Natália (Árpád), Szakács Réka (Árpád), 
Tóth Vivien (Pollack), Vasvári Alina (Árpád)

foto: kbsc.hu

tel:%2820%29%20823%209953
mailto:szilasiancsa@gmail.com
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FIATALOK GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján, a 
Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.  (3700 Kazinc-
barcika, Munkácsy tér 1. sz.) licitálással történő értékesítésre 
meghirdeti az alábbi, felújításra szoruló műszaki állapotú, 
önkormányzati tulajdonú ingatlant:

Cím Alapterület (m2) Szobaszám Komfortfokozat Ingatlan kikáltási ára

Tavasz út 29. fsz. 2. 43 1 összkomfortos 2 800 000 Ft

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy hirdetésünk csak alapinformációkat 
tartalmaz, bővebben az ingatlanokról, egyéb költségekről, közművekről, a 
licittárgyalás módjáról és feltételeiről a Barcika Szolg Kft. Ingatlanirodájában 
kaphatnak munkatársunktól,  3700 Kazincbarcika, Egressy út 34./ fsz. alatt.

A licit tárgyalás időpontja:   2017. június 20. (kedd)

Ügyintéző:     Vadász Zsuzsa

Ügyfélfogadás:    hétfő 8.00–15.00, csütörtök 8.00–15.00

Telefon munkaidőben:   48/513-113

Személyes információ:  Kazincbarcika. Egressy út 34./fszt.

HIRDETMÉNY LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

SPÁRTAI AFTER PARTY
Június 17. (szombat) Kazincbarcika 

Részletes információk: www.kolorcity.hu

Városnéző segway-túrák
    Indulás: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
       15.00 16.00, 17.00 órakor 
          10 fős csoportokban
             Online foglalás: www.kolorcity.hu
                Ár: 3500 Ft/fő

Ismerd meg Kazincbarcikát! KolorTrain
   Városnéző kisvonatos kirándulás 
      a Kolorcity alkotások érintésével
         9.00-20.00 óra között óránként
            Jegyár: 500 Ft

Színpadi program a Csónakázó-tónál
   18.00 Retro zenék, verseny eredményhirdetések

      20.00 MYSTERY GANG-KONCERT
          21.30 Retro disco
              A program díjtalan!

2017. június 9-10.

Reggeltől disznóvágás és kóstoló
Színpadi programok:
16:00   a Csillagfürt Néptáncegyüttes 
         és a Búzavirág Népdalkör műsora

18:00   POSTÁS JÓZSI

Belépőjegyek 1000 Ft-os  áron  a  Polgármesteri  Hivatal  épületében  (3731 Szuhakálló, Kossuth út 7.), 
a Könyvtári Információs és Közösségi Szolgáltató Hely központban (3731 Szuhakálló, Bajcsy-
Zsilinszky út 2.) és a Simon-udvarban (3731 Szuhakálló, Kossuth út 5.) vásárolhatóak!

Emlékmű átadó ceremónia
  Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti Emlékpark
  Ünnepi beszédet mond: 
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő
     Dávid István polgármester

Június 09. (péntek)

20:00   Szuhakálló 700 Bál (A Gárdonyi Géza Tagiskola tornatermében.)

Népi játszótér, csillámtetoválás

Június 10. (szombat) 10.00 

Színpadi programok:

15:00 - 17:00   Kézműves játszóház

Kísérőprogramok:

14:00 - 16:00   
Izsó Miklós Képzőművészeti Kör interaktív rajzórája
   Kazincbarcikai Ifjúsági Mazsorett Együttes előadása
   Mesterség-bemutató

15:00   Galagonya Citerazenekar
15:45   Polgármesteri köszöntő
16:00   Zöld Titok Kastély Tagóvoda óvodásainak műsora
16:30   Gárdonyi Géza Tagiskola kisiskolásainak műsora
17:00   Ildi Rider

18:00   TAKÁCS NIKOLAS
18:30   Bulizene

Helyszín: Szuhakálló, Kastélykert

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalanul megtekinthető!

Sajómenti Népművészeti Egyesület 
  kiállításának megnyitója
      Helyszín: Simon-udvar
        A kiállítást megnyitja: Dávid István polgármester
           Közreműködik: Simkó Rebeka (ének), Orbán Zita (furulya)
                 A kiállítás megtekinthető 2017. június 23-ig!

Helyszín: Szuhakálló, 
Kastélykert

ÚSZÁSOKTATÁS 

Cselei Béláné (06-20/564-4131) oktatóval.

 
A foglalkozások haladó szinten június 6-án, kedden;

kezdő szinten június 7-én, szerdán 19.00 órától kezdődnek.

Egy turnus 8 alkalmas, névre szóló úszásoktatás-
bérlettel vehető igénybe, melynek ára 8000 Ft.

INDUL FELNŐTTEKNEK
kezdő és haladó szinten 

Bérletvásárlás, pénztár nyitva tartás: hétfő, szerda, 
péntek 17.00 óráig; kedd, csütörtök 19.00 óráig.

7-14 ÉVES KORÚ GYERMEKEKNEK

Jelentkezési határidő: 2017. június 12. 15.00

Részvételi díj: 16 000 Ft/fő/hét
Információ, jelentkezés: a www.barcikaart.hu oldalról letölthető  

jelentkezési lap megküldésével a sportkozpont@barcikaart.hu címre.

2017. JÚNIUS 26-30.
HELYSZÍN: KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT

KOLOR NAPKÖZIS

SPORTTÁBOR
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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!

Ingyenes
jogi tanácsadás

Helye: 
MSZP városi iroda

2017. június
6-án (kedden) 
16.00-17.00

Kazincbarcika, 
Rákóczi tér 4.

2017. AUGUSZTUS 5. SZOMBAT 8.30

VERSENYEZZ ÚGY,

MINT A NAGYOK!

Ovimaraton (4–6 éveseknek) 1 kör (650 m)
Sulimaraton (7–12 éveseknek) 2 kör (1300 m)

További infók: www.kolorcity.hu/kolorfutas/ Nevezési díj: 2000 Ft /fő
Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket hogy a június 5-ei 
ünnepnap miatt 2017. június 5. – 2017. 
június 10. között szolgáltatási területünkön egy nappal 
később ürítjük a szelektív és kommunális hulladékgyűj-
tő edényeket.

Pünkösd hétfőn, azaz június 5-én nem lesz 
szállítás, valamint az ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot és Partnereinket, hogy a hulla-
dékgyűjtő edényeiket a módosításnak megfelelően a meg-
szokott helyre legkésőbb reggel 6 óráig kihelyezni szíves-
kedjenek!

Kellemes időtöltést kíván a ZV Nonprofit Kft.

A települések listájáért és további információkért 
látogassa meg weboldalunkat, vagy keresse fel 

ügyfélszolgálatunkat.
www.zoldvolgy.hu  06-48/799-300

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:

80 Ft 

160 Ft

250 Ft

160 Ft

1600 Ft

1700 Ft

150 Ft

53 Ft/l

1600 Ft/kg

166 Ft/l

1777 Ft/kg

1600 Ft/kg

2021 Ft/kg

375 Ft/kg

Anyáknapi desszertek nagy választékban!

Anyák napi desszertek 
nagy  választékban!

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

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

   
Domestos 750 ml: 

Adrien öblítő 1 l több illat:   

Pepsi dobozos-Miranda-
Moutan Dew 330 ml: 

Milka táblás több íz 90-100 g:

Boci táblás több íz 90-100 g:

Vipa chips 40 g:

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

   
Nestlé Aquarel ásványvíz 1,5 l
savas és mentes: 

Kutya-macska szalámi 1 kg:   

Rauch My tea 1,5 l több íz: 

Boci táblás almás-kekszes 90 g:

Mieszkó praliné több íz 1 kg:

Surf mosókapszula 32 db 841 g:

Milis mosópor 400 g color:

Nestlé Aquarel ásványvíz 1,5l   80 ft 
53/l savas-mentes
Kutya - macska szalámi 1kg     160 ft
1600/kg
Rauch My tea 1.5l  250 ft
166/l  több íz
Boci táblás almás-kekszes 90g  160ft
1777/KG
Mieszkó praliné több íz 1kg  1600ft
1600/kg
Surf mosó kapszula 32db  1700ft
841g 2021/kg
Milis mosópor 400g color 150ft
375/kg


