
NAPRAKÉSZEN KAZINCBARCIKÁRÓL 
Az alábbi totó megfejtői között három páros belépőjegyet sorsolunk ki Prof. Dr. Bagdy Emőke ok-
tóber 19-ei Pszichofitness: kacagj, kocogj, lazíts, érints, segíts! című előadására. A válaszokat köny-
nyen megtalálja, ha figyelemmel kíséri médiafelületeinket. 

A helyes megfejtését október 10-éig várjuk a kolorhet@gmail.com e-mail-címre, vagy levélben a 
szerkesztőségünk címére: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A.

TELITALÁLATRA FEL!

1. Az SMA1-ben szenvedő Burinda Zsomborért 
egy ország, sőt határon túli magyarok is ösz-
szefogtak. Mennyibe kerül a kisfiú kezeléséhez 
szükséges gyógyszer?
 egymillió forint
 730 millió forint
 70 millió forint

2. A Borsod Állatvédő Alapítvány és Kazincbar-
cika Város Önkormányzata közötti sikeres 
együttműködésnek köszönhetően megoldó-
dott a városi kóbor állatok kérdése. Hol talál-
ható a menhely?
 Herbolyán
 Rudabányán
 Kazincbarcikán

3. A Tour de Hongrie verseny alkalmából újabb 
színes házfallal gazdagodott a város. Kinek az 
alkotása látható a Csokonai úti homlokzaton?
 Grubánovics Attila
 Dani Márton
 Somodi-Hornyák Szilárd

4. Hány éves jubileumát ünnepelte idén a Felső-
barcikáért Alapítvány?
 50
 5
 20

5. Ki vett át Magyar Mentésügyért Emlékérmet 
szeptember 19-én?
 Szitka Péter
 Győrfi Pál
 Csala András

6. Az anyatejes világnap alkalmából minden év-
ben születésfát ültetnek Kazincbarcikán. Hol 
találhatóak a fák?
 A Csónakázó-tónál
 A Völgy parkban az Anyaság szobor körül
 Felső-Barcikán

7. 600 milliós beruházás indul az ipari parkban. 
A Green Plan Energy Kft. mivel foglalkozik?
 megújuló energiarendszerekkel
 műanyagfeldolgozással
 élelmiszeripari termeléssel

8. A barnamezős beruházás keretében hamaro-
san elkészülnek a parkolók a Lini téren. Hány 
darab parkoló épült?
 248
 50
 178

9. Már Kazincbarcikán is tölthetők az elektromos 
autók. Hány elektromos töltőállomást adtak át?
 egyet
 ötöt
 kettőt

10. A Magyar Atlétikai Szövetség a Magyar Atléti-
ka Utánpótlásáért kitüntető díjban részesítette 
a kazincbarcikai edzőt. Ki kapta a rangos elis-
merést?
 Tóthné Szepesi Éva
 Kónya Lajos
 Boros László

11. A Kémiai Intézet szervezésében a Miskolci 
Egyetem Műszaki és Anyagmérnöki Kara milyen 
kihelyezett képzést szervez Kazincbarcikán?
 mérlegképes könyvelőit
 vegyészmérnöki alapképzést
 gépészmérnökit

12. Hány mázsa halat telepített szeptember 17-án 
Kazincbarcika Város Önkormányzata megbí-
zásából a Barcika Park Nonprofit Kft. a Csóna-
kázó-tóba, valamint a Herbolyán található I-es 
számú tóba.
 10 mázsát
 15 mázsát
 20 mázsát

13. Ki kapta idén a Kazincbarcika Város Sportjáért 
kitüntető díjat?
 Veres István
 Pátrovics Géza
 Kálmán Vilmos

13+1. Ősszel egy újabb szóló képzés indult szépkorú-
aknak. Mivé válik, aki részt vesz a programon?
 Szuper nagyivá
 Szuperhőssé
 Konyhatündérré


