
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2018. 04. 27. IV. ÉVF. 16. SZÁM

Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken: 
Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea Tel.: 00 36 20 461 36 27  E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ
Földszint:
szoba 
szám m2 komfort fokozat

2. 24 minikonyha+mikro
4. 27 minikonyha+mikro
8. 24 minikonyha+mikro

13. 24 minikonyha nélküli
16. 24 minikonyha nélküli
17. 24 minikonyha nélküli

A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcá-
ban található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok lakásokban 
való korlátlan idejű elhelyezését szolgálja bérleti jogviszony alapján.
Az épületben folyamatos gondnoki felügyelet van, a lakók heti egyszeri 
orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak 
közlekedését is az emeletre.
A házban élők számára rendszeresen rendezvényeket szerveznek, 
melyek által az itt élő emberek életében a kultúra is jelen van.

Emelet:
szoba 
szám m2 komfort fokozat

102. 24 minikonyha+villanytűzhely
104. 27 minikonyha+villanytűzhely
106. 32 minikonyha+villanytűzhely (kád)
108. 24 minikonyha+ villanytűzhely
114. 27 minikonyha nélküli
115. 32 minikonyha nélküli (kád)
118. 24 minikonyha nélküli
120. 24 minikonyha nélüli

A magyar
James Bond

TAROLT A  
FLASH TÁNCSTÚDIÓ

Kautzky
Armand

4. 9.

Fitt Barcika

ÁPRILIS 30-TÓL ÚJ ÓRAREND

10.
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HIRDETÉS

KolorAPP 
Már letölthető!

BERUHÁZÁS

JÓ ÜTEMBEN HALAD A  
FŐ TÉR REKONSTRUKCIÓJA
Tavaly ősszel kezdődött Kazincbarcika egyik legna-
gyobb pihenőparkjának korszerűsítése és várhatóan 
jövő év végéig tart majd.

Az önkormányzati forrás-
ból megvalósuló fejlesztés 
jelenlegi szakaszában a Fő 
téri járdaszakasz térköve-
zése zajlik. A tér teljes fel-
újításának során még ta-
valy ősszel elbontották a 
labdahálós eszközöket és 
a pályákat is.
A régi betonpálya helyé-
re a kor követelményei-
nek megfelelő multifunk-

cionális sportaréna épül, 
valamint a parkot ha-
zánkban még egyedül-
álló fitneszeszközök és a 
mozgáskoordinációt javító 
játszóeszközök is színesí-
tik majd, amelyek minden 
korosztály igényeit kielé-
gítik.
– Azt gondolom, hogy 
a beruházás végeztével 
egy olyan közösségi teret 

kapnak az itt élők, amire 
már nagyon régóta vár-
tak. A Fő téri felújítás mind 
a gyerekeknek, mind pe-
dig a sportolni vágyóknak, 
az itt élőknek már nagyon 
nagy igénye volt – nyilat-
kozta a projekt kapcsán 
Szitka Péter polgármester.
A terület pihenőpark funk-
ciója megmarad, a jövőben 
megújul a csapadékvíz-el-
vezetés, a közvilágítás, a 
sétányok és új utcabúto-
rokat is kihelyeznek majd 
a város fő terére.

A tűzben született 
mester
A Kazincbarcikán élő és alkotó Sín István képeiből 
nyílt kiállítás Sajókazán, a Radvánszky-kastélyban, 
április 20-án. A tárlatot Hegedűs Gábor, a Radvánszky 
Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója nyitotta 
meg. A műsorban a festő barátja, Deák László tavaszi 
verseinek előadásával varázsolta ünnepélyesebbé a 
programot. A megnyitón jelen voltak a festő alkotó-
társai, tisztelői. A művész már gyermekként szívesen 
rajzolta le kedvenc könyveinek és fantáziájának ké-
peit, aztán több mint tíz évvel ezelőtt meghatározó-
vá vált életében a festészet. A korábban tűzoltóként 
dolgozó alkotó több festményének témája kapcsoló-
dik a tűzhöz, a tűzoltómunkához. Leginkább vászonra 
fest, olajjal, akrillal, vagy vegyes technikával, melye-
ken szereti hangsúlyozni a színeket. Műveinek ideái 
változatosak, előszeretettel merít élményeiből, a ter-
mészet és a misztikum kapcsolatából. Képei többnyire 
keret nélküliek, kiemelve ezzel a mondanivaló, a hatás 
vásznon túlnyúló térbeliségét. Sín István kiállítása má-
jus 11-ig tekinthető meg Sajókazán.

A Föld napja alkalmából 
a „Zöld város kialakítá-
sa Sajószentpéter Kert-
város városrészén” című 
projekt keretében tartot-
tak tematikus napot a te-
lepülésen április 21-én. A 
programsorozat a Lévay 
József Városi Könyvtár-
ban az általános iskolások-
nak rendezett vetélkedő-
vel kezdődött. A háromfős 
csapatok a kontinensek 
gyönyörű, érdekes, jel-
legzetes helyei, tájai, vala-
mint a Föld sebei, globális 
problémák témaköreiben 
mérték össze tudásukat. A 

műsor második fele a kul-
turális központban zajlott. 
A polgármesteri köszöntőt 
követően a „Zöld sziget” 
elnevezésű természetis-
mereti interaktív játékokat 
próbálhattak ki a gyere-
kek, majd a legkisebbeket 
avatták be a környezettu-
datos magatartás titkaiba. 
A foglalkozást az Aggteleki 
Nemzeti Park igazgatósá-
gának környezeti-nevelési 
munkatársa, Sz. Tóth Erika 
vezette. Ugyancsak ő volt 
az előadója a tanulóknak 
szóló „Környezettudatos 
és fenntartható életmód” 

című előadásnak. Végül a 
korábban kiírt „Szemétből 
Kincset!” pályázatra beér-
kezett munkákból nyílt ki-
állítás. A pályamunkáknak 
érzékeltetnie kellett, hogy 
hulladékokból is lehet még 
olyan dolgokat készíteni, 
amelyek hasznosak lehet-
nek, információkat közöl-
hetnek vagy akár visel-
hetőek is. A felhívásra 55 
alkotás érkezett, melyeket 
óvodás, alsó tagozatos és 
felső tagozatos kategóriá-
ban szakértő zsűri értékel-
te és díjazta. A tárlat május 
11-ig tekinthető meg.

SZEMÉTBŐL KINCSET

HOGYAN JÁTSSZUNK 
TAMBURÁN?
Az Edelényi Mátyás Óvo-
da és Bölcsőde szervezé-
sében várták a környék-
beli óvódapedagógusokat 
április 20-án az Edelényi 
Városi Művelődési Köz-
pontba néphagyományőr-
ző szakmai napra. A szer-
vezők Gulyás Ferencet, a 
neves népzenészt hívták 
meg az előadásra, aki nem 
csupán elméletben, ha-
nem gyakorlatban is meg-
ismertette az érdeklődő-

ket a népi hangszerekkel. 
Az előadóművész már 
gyermekként magas szín-
vonalon citerázott, verse-
nyeken indult. Felnőttként 
pedig hivatásának válasz-
totta a népzenét. Több ze-
nekar tagjaként a citera 
mellett dudált, tekerőzött, 
furulyázott és tamburá-
zott. Ma már több tucatnyi 
hangszert „színpadképe-
sen” szólaltat meg – ol-
vasható honlapján. A ma-

gyar népzene ápolásáért 
2013-ban a Magyar Kul-
túra Lovagja címmel tün-
tették ki. Jelenleg a NOX új 
formációjával, a Péter Sza-
bó Szilvia Team csapatá-
val hódítja meg a közön-
séget. A bemutatót és az 
ebédszünetet követően a 
Császta Néptáncegyüttes 
párosának közreműködé-
sével táncházzal zárták a 
rendezvényt.

TÉ RSÉG

H ATÁ RTA LA N U L

FELVIDÉKI EMLÉKEK, ÉLMÉNYEK
Az ÓSZC Surányi Endre 
Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollé-
giumának 35 tanulója 3 
pedagógus kíséretében 
élményekben gazdag, 
felejthetetlen négyna-
pos kiránduláson vett 
részt a Felvidéken már-
cius 19-étől. Ezt köve-
tően vendégül látták a 
külhoni , királyhelmeci 
szakközépiskola tanuló-
it és kísérő pedagógusa-
it. A tanulók mintegy 1300 
km-t megtéve ismerked-
tek Kelet-Szlovákia Ma-
gyarországhoz kötődő 

nevezetességeivel, em-
lékeivel.
– Intézményünk sikere-
sen pályázott a „Határ-
talanul!” programban a 
határon túli tanulmányi ki-
rándulásra. Az utazást az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáske-
zelő támogatta. A kirán-
dulás célja az volt, hogy 
tanulóink megismerjék 
a határon túli magyarság 
helyzetét, a történelmi 
Magyarország kulturá-
lis értékeit. A kirándulás 
négy napja alatt a felvidé-

ki magyar tanulókkal való 
kapcsolat révén erősödött 
a tanulók nemzettudata, 
az összetartozás érzése. 
Bővült a tárgyi tudásuk, 
fejlődtek kompetenciáik – 
mondta Vattay József, az 
intézmény igazgatója.
– A kiutazás előtti két 
hétben a diákok megis-
merkedtek az útvonal 
helyszíneivel – Király-
helmec, Borsi, Szentes, 
Deregnyő, Lelesz, Tőke-
terebes, Bély, Homonna, 
Dobóruszka-Nagyszel-
menc, Kassa jellegzetes-
ségeivel –, egyénileg és 

csoportosan adatokat 
gyűjtöttek a látnivalókról, 
az előkészítő órán meg-
ismerkedtek a külhoni 
magyarság helyzetével. 
Dalokkal, versekkel, ki-
selőadásokkal készültek 
a kirándulásra. Rendha-
gyó történelemóra kere-
tében dolgozták fel, hogy 
mikor és hogyan kerültek 
a magyarok a határainkon 
túlra – tájékoztatott Csík 
Beáta, a projektért felelős 
nevelési-oktatási igazga-
tóhelyettes.
A hazaérkezést követő-
en felkészültek a király-

helmeci csoport fogadá-
sára, akik szintén négy 
tartalmas napot töltöt-
tek el városunkban és a 
környéken. A közös ki-
rándulásokon újabb él-
ményekkel gazdagodtak 
a résztvevők. A program 
zárása után az értékelő 
órán összegezték isme-
reteiket a külhonban járt 
tanulók. A pályázatot, a 
kirándulás részleteit a 
Nemzeti Összetartozás 
napján tartandó iskolai 
ünnepség keretében mu-
tatják be az iskola tanuló-
közösségének.
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A kazincbarcikai színházi évad egyik kiemelkedő előa-
dása volt a Marcel Achard írásából készült „Bolond lány” 
című krimi–vígjáték, a Körúti Színház művészeinek a 
tolmácsolásában. A poénokban bővelkedő darab garan-
tált kikapcsolódást jelentett a közönségnek. A színé-
szek játéka professzionális szintre emelte a produkciót. 
Az egyik legsármosabb magyar színész, Kautzky Ar-
mand játszotta Camille Sévigné, vizsgálóbíró szerepét. 
Stábunk a fellépés előtt interjúvolta meg a közkedvelt 
művészt. 

– Ön színművész szülők 
gyermeke. Volt ráhatása a 
szüleinek abban, hogy ezt 
a hivatást választotta?
– Elég meglepő lenne, ha 
azt mondanám, hogy nem 
volt. Szinte beleszület-
tem a színházba, hiszen 
nemcsak a szüleim voltak 
színházi emberek, hanem 
az édesapám testvére is. 
A családban mindig szín-
házról volt szó és mindig 
színházban voltam. Vala-
melyik rokonomat néz-
tem, vagy hallgattam a 
sztorikat, azokról a ro-
konokról, akik nem él-
tek. Úgy gondolom, ter-
mészetes volt a színpad 
iránti vonzalmam, bár, aki 
ismert engem pici gyer-
mekéveimben, nem hit-
te volna, hogy színész 
leszek. Csendes, visz-
szahúzódó, szemüveges 
kisfiú voltam. Valamikor 
12-13 éves koromban jött 
a szikra, akkor nyíltam ki 
a világra és vált egyértel-
művé, hogy a színpadon 
fogok dolgozni, ott érzem 
magam a legjobban.

– A Madách Színház és a 
Körúti Színház társulatá-
nak a tagja. Rengeteg, kü-
lönféle szerep megtalál-
ta. Ki az a szerző, akinek a 
műveiben szívesen vállal 
szerepet?
– A magyarok közül min-
denképpen Pozsgai Zsol-
tot kell említenem, aki na-
gyon kedves barátom. 
Rengeteg darabját ját-
szottam az elmúlt húsz 
évben és az a megtisztel-

tetés ért, hogy a darabjai 
között van olyan, amit ki-
fejezetten nekem írt. Na-
gyon sok előadást játsz-
hattam belőle. Külföldiek 
közül Neil Simon áll hoz-
zám a legközelebb, hiszen 
három nagy darabjában, a 
„Furcsa párban”, a „Mezít-
láb a parkban” és az „Utol-
só hősszerelmes” című 
műveiben is volt szeren-
csém játszani. Mindegyik 
egészen kiváló, csodá-
latos darab. A zeneszer-
zők közül Lloyd Webber áll 
hozzám legközelebb, bár 
soha nem hittem volna, 
hogy prózai színészként 
valaha lesz alkalmam mu-
sicalban szerepelni. Ehhez 
képest a 35. születésnap-
ját ünneplő „Macskákból” 
800 előadást játszottam, 
de a „József és a színes, 
szélesvásznú álomkabát-
ban” is több, mint kétszáz 
fellépésem volt, valamint 
a „The Likes of Us” pro-
dukcióban szintén renge-
teget játszottam. Nagyon 
nagy élményt jelentett 
számomra belekóstolni a 
könnyedebb műfajba.  

– Ön az egyik legkereset-
tebb szinkronszínész is. 
Kinek kölcsönözte legszí-
vesebben a hangját?
– Fiatalabb éveimben Tom 
Cruise-hoz nagyon kö-
tődtem, és a csodálatos 
nagy filmjeit a Becsület-
beli ügytől az A cégen át 
a Koktélig én szinkroni-
záltam. Óriási öröm volt, 
mert nagyszerű színész 
és nagyon jó filmeket csi-

nál. A pályám közepén 
az egyik legnagyobb an-
gol színész, Ralph Finnes 
hatott rám, akinek töb-
bek között az „Az an-
gol betegben” lehettem 
a hang ja. Napjainkban 
pedig Pierce Brosnant 
szinkronizálok, néhány 
napja is csináltam egy 
Brosnan-filmet és várom 
a Mamma mía folytatását 
is!

– Ön régi vágású úriem-
ber. Megnyilvánul ez a 
hétköznapokban, gyer-
mekei nevelésben?
– Természetesen. Én az-
zal a habitussal nevelem 
őket, ami én vagyok. Nem 
vagyok más otthon sem. 
Persze, kutyasétáltatás-
kor nem zakóban vagy 
szmokingban megyek, de 

természetesen én a pol-
gári ideált gondolom üd-
vözítőnek az életemben 
és a gyereknevelésben 
úgyszintén.

– Az egyik kereskedel-
mi csatorna műsorában 
hangzott el, hogy nincs 
jóban a gyümölcsökkel. 
Igaz ez? 
– Finoman fogalmaz, utá-
lom a gyümölcsöket, egy-
szerűen nem bírom még a 
látványukat sem. A sza-
gokról nem beszélek, 
mert attól kifutok a világ-
ból. Kisgyerekkorom óta 
nem eszem gyümölcsöt. 
Semmilyen károm nincs 
belőle, mert a vitaminokat 
tudom máshonnan pótol-
ni, az élvezeti részét, mi-
vel nekem az nem élve-
zet, nem hiányzik, így soha 

nem eszem. Zöldséget vi-
szont igen.

– Munkán kívül mivel tölti 
legszívesebben a hétköz-
napjait? 
– Ritka pillanat az életem-
ben a szabadidő. Ameny-
nyiben időm engedi, szí-
vesen olvasok, de amikor 
csak lehet, a családdal va-
gyok. A gyerekekkel fog-
lalkozom, kutyát sétálta-
tok, kizárom a külvilágot. 
Az én életemben minden 
fordítva van, mint a nor-
mális emberek esetében. 
A hétvégéket végigdol-
gozom, hiszen a szóra-
koztatóiparban általában 
hétvégén dolgozunk. Mire 
este hazaérek, már min-
denki alszik Azok az ün-
nepnapok nekem, amikor 
velük lehetek.

A MAGYAR JAMES BOND
I NTE R J Ú

BŰ N M EG E LŐZÉ SI , VAGYON V É DE LM I A LA PÍTVÁ N Y

ELŐADÁSSOROZAT A DROGFOGYASZTÁS ELLEN
A drogfogyasztás veszélyeiről és a megelőzésről tartottak előadást az Irinyi János 
Református Oktatási Központ diákjainak a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, a 
Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermek Sürgősségi Osztályának 
munkatársai április 18-án.

A programot azzal a cél-
lal hívták életre a szer-
vezők, hogy tájékoztas-
sák a diákokat arról, hogy 
pontosan mi minősül til-
tott szernek, valamint, 

hogy megismerjék a 
drogfogyasztás káros, 
akár halált is okozó hatá-
sait is.
Jaskó Judit, a Kazincbar-
cikai Rendőrkapitány-

ság címzetes rendőr fő-
hadnagyától megtudtuk: 
a rendezvénysorozatot 
kazincbarcikai általános 
és középiskolákban már 
márciusban elindították.

Boczki Józsefné, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórház és 
Eg ye te m i O k ta tó kó r-
ház Gyermek Sürgőssé-
gi Osztály szakápolója el-
árulta, hogy közel harminc 
éve dolgozik a gyermek 
sürgősségi osztályon, és 
a tapasztalok azt mutat-
ják, hogy a gyerekek, a di-
ákok 2018-ban már egyre 

tudatosabban használják 
és fogyasztják a drognak 
minősülő szereket. El-
mondása szerint mára az 
alkohol a legnépszerűbb 
tudatmódosító szer a fia-
talok körében.
– Azt gondolom, hogy az 
érintetteknek joguk van 
tudni azt, hogy milyen kö-
vetkezményekkel jár, ha 
drogfogyasztás kapcsán 
vagy után kórházi ellá-
tást kell igénybe venniük 
– mondta el a szakápoló.

K AZI NC BA RC I K A I R E N DŐR K A PITÁ N YSÁG – K AZI NC BA RC I K A I ÖN KOR M Á N YZATI R E N DÉ SZET

ÁLLOMÁNYGYŰLÉS AZ EREDMÉNYESSÉG JEGYÉBEN
A rendőrség napja alkalmából tartott állománygyűlést a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a 
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet április 20-án, a Mezey István Művészeti Központban.

A Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság állománygyűlése 
Boros Géza, a Kazincbarcikai 
Kodály Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola Erkel Ferenc Tagin-
tézményének vezetője pro-
dukciójával kezdődött. Szitka 
Péter, Kazincbarcika polgár-
mestere köszöntőbeszédé-
ben arra bíztatta az állományt, 
hogy a jövőben is folytassák 
magas színvonalú munkáju-
kat, melyben az eddigiekhez 
hasonlóan minden segítséget 
megkapnak majd mind az ön-
kormányzattól, mind pedig a 
helyi rendészettől. A helyi ren-
dőrkapitányság a jeles alka-
lomból egy szkennert és egy 
táblagépet kapott Kazincbar-
cika Város Önkormányzatától.
A rendezvényen részt vett 
Szaniszló János, a Kazincbar-
cikai Járási Hivatal vezetője, dr. 
Mecser Tamás rendőr ezredes, 
főtanácsos, dr. Toldi-Tóth Gá-
bor a Kazincbarcikai Rendőr-
kapitányság vezetője, dr. Már-
ton Csaba, a Bűnmegelőzési 

és Vagyonvédelmi Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, vala-
mint több környező település 
polgármestere.
A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Ka-
zincbarcikai Járási Hivatala 
az „Év rendőre a Kazincbar-
cikai Járásban” kitüntető cí-
met adományozott: vezetői 
kategóriában Andó László r. 
századosnak, a Sajószentpé-
teri Rendőrőrs megbízott pa-
rancsnokának; bűnügyi kate-
góriában Kriston-Pál Katalin 
c. r. őrnagynak, a Vizsgálati 
Osztály vizsgálójának; vala-
mint rendészeti kategóriában 
Ujj Gábor c. r. főtörzszászlós-
nak, a Sajókazai Rendőrőrs, 
Rendészeti Csoport körzeti 
megbízottjának.
A Bűnmegelőzési, Vagyon-
védelmi Alapítvány munkájuk 
elismeréséért tárgyjutalom-
ban részesítette Tóth Attila c. 
r. törzszászlóst, Balla Tamás r. 
zászlóst és Kacsándi Ádám c. 
r. törzsőrmestert.

Idén Tündik Csaba r. alezredes, 
a Bűnügyi Osztály vezetője 
érdemelte ki az Anga András 
emlékplakettet.
A Kazincbarcikai Önkormány-
zati Rendészet állománygyű-
lésén előbb Vincze Csaba, a 
helyi szervezet vezetője kö-
szöntötte a megjelenteket, 
köztük Szitka Péter polgár-
mestert, Klimon István al-
polgármestert, dr. Toldi-Tóth 
Gábor városi rendőrkapitány-
ság-vezetőt és dr. Vereckei 
Csabát, a megyei rendőr-fő-
kapitányság vezetőjét.

A rendészeti vezető a meg-
alakulásuk óta eltelt időszak 
eredményeiről és fejleszté-
seiről tartott prezentációját 
követően Szitka Péter kö-
szöntötte a megjelenteket. A 
városvezető beszédében ki-
jelentette, a városi képvise-

lő-testület eredményesnek 
ítélte a rendészet munkáját, 
és ahhoz a támogatást a jövő-
ben is biztosítani fogja.
A polgármesteri köszöntő 
után dr. Vereckei Csaba fejezte 
ki örömét, hogy jelen lehet a 
kazincbarcikai rendészet ál-
lománygyűlésén, hiszen mint 
mondta, a megalakulás óta ér-
deklődéssel figyeli a szervezet 
munkáját.
Az önkormányzati rendészet 
állománygyűlésének célja 
egyrészt az elmúlt év értéke-
lése, másrészt a következő év 
feladatainak meghatározása 
volt, amelyben elsődlegesen 
a szakmai állomány ismere-
teinek bővítése áll a közép-
pontban.
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KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SZÉKHELY ÓVODA MOZGÓ MOZI

ÚJKAZINCI BARÁTI KÖR

MODERN MESENAP 
Új programmal bővült a Mesenap programja a Csokonai Úti Tagóvodában április 19-
én. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a kicsik minél közelebb kerüljenek a 
népmesék, valamint a mozgás világához. 

Idén a Béka király történe-
tét adták elő az óvónők és 
a gyerekek közösen. Volt 
interaktív filmnézés 3D 
szemüveggel és popcorn-
nal, a program zárásaként 
pedig egy jó hangulatú, 
úgynevezett „Bárány fit-
neszen” mozogtak a ki-
csik és nagyok a kedvenc 
plüssfigurájukkal együtt. 
Akik a műsorban nem sze-
repeltek, szeretett mese-

hősüknek öltözve nézték 
végig társaik produkcióját.
– A „Bárány fitnesz”, az 
idei újdonságunk alapjául 
az „Álomutazó” című me-
semusicalt használtuk. A 
programon a mozgás mel-
lett a meséhez kapcsolódó-
an bábot hajtogattunk, végül 
pedig egy kis futójátékkal 
zártuk a napot – árulta el 
Dobó Gabriella, a Székhely 
Óvoda óvodapedagógusa

MOZIÉLMÉNY 
KAZINCBARCIKÁN 
Egész napos vetítéssel, moziélménnyel várta az ér-
deklődőket a Mozgó Mozi csapata április 22-én, az 
Egressy Béni Művelődési Központban.

A programon minden 
korosztály megtalál-
hatta az érdeklődési 
körének megfelelő fil-
met, vagy éppen mesét. 
A Mozgó Mozi kínálata 
igen széles és folyama-
tosan bővülő: a mesék, 
romantikus, akció és ka-
landfilmek mellett víg-
játékok jelentek meg a 
vásznon.
– Napjainkban sajnos 
az t tapasz talhatjuk, 
hogy egymás után zár-
nak be a fővárosi és a 
vidéki mozik, így egy-
re kevesebb lehetőség 
maradt arra, hogy a fia-
talok a saját lakóhelyü-
kön, vagy ahhoz közel 
a családdal, a barátok-
kal beüljenek egy közös 

filmezésre, hiszen még 
a legközelebbi vetítés is 
csak fél óra utazással ér-
hető el – árulta el Sipos 
Kornél, a Mozgó Mozi ki-
találója és tulajdonosa, 
aki négy évvel ezelőtt ál-
modta meg és hozta lét-
re a vándorcirkuszhoz 
hasonló Mogó Mozit. Cél-
juk, a mozizás élményét 
minél szélesebb közön-
séghez eljuttatni. Olyan 
kisvárosokat keresnek, 
ahol a legközelebbi napi 
szinten működő mozi 
legalább húsz-harminc 
kilométerre van, így el-
kerülik a konkurenci-
át. Az adott város adja a 
helyszínt, míg ők szállít-
ják a filmeket és a tech-
nikát.

KAZINCBARCIKA – 
a város története
Az Újkazinci Program-
szigeten folytatódott 
Kismarton Zsolt, a Bar-
cikai Históriás szer-
zőjének  helytörténeti 
előadása, április 17-én.  
Ezúttal a belváros szü-
letésének körülményei-
ről és fejlődésének sza-
kaszairól szerezhettek 
behatóbb ismereteket 
a jelenlévők. Az előadó 
térképek és fotók fel-
használásával vázol-
ta fel az egyes város-
részek kialakulását és 
változását az évtize-
dek folyamán. Beszá-
molójában tényszerűen, 
évszámokkal igazolva 
beszélt az utcák, te-
rek, létrejöttéről, kitér-
ve későbbi formáló-
dásukra. Ugyancsak 
elhangzottak az intéz-

mények státusz szerin-
ti leírásai, valamint funk-
cionális átalakulásai. Az 
előadó átfogó informá-
ciókkal szolgált Alsó- és 
Felső-Barcika, Sajóka-
zinc, Újkazinc, Herbolya és 
a belváros beépítéséről. 
Az érdeklődők megtud-
hatták többek közt, hogy 
a Tardona-patak medre 
hogyan változott a város-
építés kezdetétől, miként 
hatott a város kiépítésé-
re, milyen rendezési ter-
vek készültek a belváros 
létrehozásához. A hallga-
tóság képet kapott arról, 
hogyan változott a vá-
ros arculata az 1960-as 
évektől napjainkig. A tar-
talmas előadást kötet-
len beszélgetés, valamint 
a születésnapos tag kö-
szöntése követte.

GIMI GALÉRIA

VARÁZSLATOS 
TERMÉSZET
„Varázslatos természet” címmel nyílt kiállítás Papp Cecília festményeiből a Gimi ga-
lériában április 19-én. A megnyitó ünnepségen Petróczi Gábor, a Szalézi Szent Fe-
renc Gimnázium igazgatója mondott köszöntöt, majd Angáné Nagy Anita tárlatve-
zető méltatta a művész pályáját.

Cecília műszaki rajzoló-
ként végzett, festészeti 
tanulmányait magánúton 
sajátította el, az elmúlt 
évtizedekben nyolc alka-

lommal díjazták a munká-
it. Az alkotó több mint két-
százötven kiállítást tudhat 
maga mögött határon in-
nen és túl, képei számos 

külföldi intézmény falát 
díszítik. A gimnáziumban 
a festőművész, illusztrá-
tor témái között szerepel 
többek között kispatak, 
kút, kolostor, erdő. de igen 
széles a paletta, melyet 
május 14-ig tekinthetnek 
meg a látogatók.
Az alkotó Ózdon él, tag-
ja az Országos Képző és 
Iparművészeti Társaság-
nak és a Független Ma-
gyar Szalonnak is. Szíve-
sen dolgozik akrillal, olajjal 
és akvarellel. 
A megnyitón közreműkö-
dött a Szalézi Szent Fe-
renc Gimnázium kórusa is.
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Útlezárás
A majális miatt május 1-jén (kedden) 6.00 órától 

22.00 óráig Kazincbarcikán útlezárás lesz 
a volt Jókai iskola irányából a Csónakázó-tó 

melletti útszakaszon.
A kiskertesek a Jószerencsét út felől a Hajcsár 

úton tudják megközelíteni ingatlanjaikat. 

Megértésüket köszönjük.

MÁJU
SKO

SAR
AK

h.-p.: 9.00 - 18.00,
szo.: 9.00 - 14.00,
v.: 10.00 - 14.00
Kazincbarcika, Mikszáth K. 14.

Tel.: 06-70/705 - 1498

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás munkaszüneti 

napokon, azaz április 30-án és május 1-jén változatlanul, 
a megszokott ürítési rend szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás 
napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Ügyfélszolgálatok nyitva tartása:
2018. április 30. hétfő ZÁRVA
2018. május 1. kedd ZÁRVA
Hulladékudvarok nyitva tartása:
2018. április 30. hétfő ZÁRVA
2018. május 1. kedd ZÁRVA
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson el a 
www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

BMH Nonprofit Kft.

2018. augusztus 5. 
KAZINCBARCIKA
Versenykiírás és nevezés:
www.kolorcity.hu/kolorfutas/

Kazincbarcikai Sportközpont (3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 2.)

2018. május 1.  ..........................................................................ZÁRVA
A futók számára az Akácfa út felőli kaput 6.00–22.00 óra között az ünnepek alatt is nyitva tarjuk.

Kazincbarcikai Sportközpont Tornacsarnoka (3700 Kazincbarcika, Lini István tér 4.)

2018. április 30. .......................................................................ZÁRVA
2018. május 1.  ..........................................................................ZÁRVA

Kazincbarcikai Fedett Uszoda (3700 Kazincbarcika, Hadak útja 1.)

2018. május 1.  ..........................................................................ZÁRVA

Mezey István Művészeti Központ (3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.)

2018. április 30. – május 1.  .....................................................ZÁRVA
NYITÁS: 2018. május 2-án 09:00 órától

Egressy Béni Művelődési Központ (3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.)

2018. április 28. – május 1.  .....................................................ZÁRVA
NYITÁS: 2018. május 2-től

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

Használd a 
alkalmazást, keresd
a live szegmensek 
között a KOLORFUTÁS
10,5 km-es távját
és fusd le minél
gyorsabban!

A verseny július 22-ig tart,
a leggyorsabb futó 
ajándékcsomagot kap.

VIRTUÁLIS  !



8 92018. ÁPRILIS 27. KOLORHÉT • IV. / 16.

KAZINCBARCIKÁN IS BEMUTATKOZIK- IX. EUNICE KENNEDY SHRIVER EMLÉKNAP A VÖLGYPARKBAN

KOSZORÚZÁS

A GYŐZTESEK 
VILÁGA 
A fennállásának 30. évfordulóját jövőre ünneplő Ma-
gyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) és Kazinc-
barcika város vezetésének közös szervezésében július 
20-án, pénteken a Völgyparkban rendezi meg művé-
szeti és sportnapját, a IX. Eunice Kennedy Shriver Em-
léknapot.

Az emléknapot eddig 
nyolc alkalommal ren-
dezték meg Budapesten, 
Kőszegen, Nagykőrösön, 
Szolnokon, Nyíregyházán, 
Gyulán, Balassagyarma-
ton és legutóbb Nagya-
tádon, nagy sikerrel. Az 
eseménynek nevet adó 
politikusnő, polgárjogi ak-

tivista, producer a legen-
dás Kennedy-család tagja 
volt,  a Nemzetközi Spe-
ciális Olimpia Mozgalom 
(SOI) alapítója, tisztelet-
beli elnöke.  
A mozgalom mottója: „En-
gedd, hogy győzzek, de 
ha nem győzhetek, hadd 
küzdjek bátran!”

Eunice Kennedy Shriver 
elképzelése az volt, hogy 
az értelmileg sérült embe-
reknek hangot kell adni. A 
világnak meg kell mutat-

ni, hogy ezek az emberek 
megérdemlik, hogy mél-
tósággal, tisztelettel bán-
janak velük – s ezt pedig 
megtehetjük a sportpá-

lyákon. A sporton keresz-
tül demonstrálhatják vá-
gyaikat, örömüket és 
versenyképességüket – 
egy szóval humanitásukat. 

A július 20-ai kazincbarcikai programon a sporto-
lók, a fogyatékkal élő csoportok, a speciális olim-
pikonok és a kazincbarcikai művészek mellett 
bemutatót tart majd Kállai Ildikó fitnesz világ- és 
Európa-bajnok, valamint Havasi Gábor az MSOSZ 
bocsa szakágvezetője is 
A Völgypark színpadán Tóth Vera, Deniz, Despera-
do, Király Linda és Király Viktor szórakoztatja majd 
a kilátogatókat.
A nap folyamán műsorvezetőként Szabó Béla, a 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség társelnöke 
kalauzolja a vendégeket.
A Barcika Art Kft. szervezésében lesz a város szí-
nes házfalait bemutató túra, melyeken a számta-
lan köztéri szobrot is meg lehet majd tekinteni. A 
kézműves játszóházakban a hagyományos mes-
terségeket mutatják be a Gyermekek Háza-Kéz-
művesház munkatársai segítségével. A települé-
sen működő egyesületek, klubok képviselőivel is 
találkozhatnak az érdeklődők.

EGRESSY BÉNIRE EMLÉKEZTEK
A város híres szülöttére, 
Egressy Bénire emlékez-
tek Kazincbarcikán április 
22-én. Egressy Béni két-
száznégy évvel ezelőtt, 
április 21-én született Sa-
jókazincon, majd a kazinc-
barcikai- alsói református 
templomban keresztelke-
dett meg.
A templomkertben, a ze-
neszerző emlékoszlopá-
nál Kazincbarcika Város 
Önkormányzata és a Bar-

cika Art Kft., az Egressy 
Béni Városi Könyvtár és 
a református egyházköz-
ség képviselői helyezték 
el az emlékezés virága-
it. Az ünnepi eseményen 
Boros Géza énekművész, 
a Kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola Erkel Ferenc 
Tagintézményének veze-
tője előadásában hang-
zott el a Himnusz és a 
Nemzeti dal.

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a kazinc-
barcikai városi gyereknaphoz kapcso-
lódik. Ha kész a megfejtéssel, írja meg 
nekünk! A helyes megoldásokkal két 
uszodabelépőt nyerhet a Kazincbarci-
kai Fedett Uszodába.

Beküldési határidő: május 4.

CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos 
részleteket a Kolorhét 
szerkesztőségével a  
06-20/479-4351-es telefonszámon 
lehet megbeszélni.

Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Sándor Józsefné   
(Edelény)

REJTVÉNY

TÁ NC

TAROLT A FLASH TÁNCSTÚDIÓ
Hatodik alkalommal rendezték meg az Abigél Nemzetközi Minősítő Táncfesztivált április 21-én 
és 22-én a nyíregyházi Continental Arénában.

Az Abigél Többcélú Intéz-
mény és a Pro Homo Egye-
sület közös szervezésében 
lezajlott versenyen három-
százhatvan produkciót és 
mintegy kétezer táncos fel-
lépését láthatta a közönség.
A programon a Flash Táncs-
túdió is képviseltette magát 
nyolc tánccal. A Flashes ju-
niorok arany és egy kiemelt 
arany, az edelényi ifi csapat 
arany, a barcikai ifik ezüst és 
arany, a hastáncosok arany, 

a felnőttek pedig két arany 
minősítéssel gazdagodtak, 
emellett pedig elhozták a ko-
reográfusi és a tánciskolának 
járó különdíjat is.
Bencs Zoltán, a Flash Táncs-
túdió művészeti vezetője el-
mondta: ebben a tanévben 
olyan versenyeken vettek 
részt, ami teljesen új terep 
volt számukra: március ele-
jén a VII. Connector Tánc-
fesztiválon bizonyítottak 
Veszprémben, és az ott díja-

zott produkciók mellett to-
vábbi két csapatot nevezték 
be a VI. Abigél Nemzetközi 
Minősítő Táncfesztiválra.
A nyíregyházi megméret-
tetésre már meglévő ko-
reográfiákkal készült a Flash 
Táncstúdió. Bencs Zoltán 
hangsúlyozta: óriási büsz-
keséggel és elégedettség-
gel tölti el, hogy a nemzetkö-
zi táncfesztiválról nyolc díjjal 
tértek haza az iskola növen-
dékei.

IX. EUNICE KENNEDY SHRIVER 
EMLÉKNAP A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN

2018. JÚLIUS 20. 15:00 KAZINCBARCIKA, VÖLGYPARK

TÓTH VERA, DENIZ, DESPERADO, KIRÁLY LINDA ÉS KIRÁLY VIKTOR
Kállai Ildikó, Havasi Gábor, városi művészek előadásai, sportolók, fogyatékossággal élő csoportok, speciális olimpikonok bemutatói

Műsorvezető: Szabó Béla

A RENDEZVÉNY INGYENES. A RENDEZVÉNY ROSSZ IDŐ ESETÉN A DON BOSCO SPORTKÖZPONTBAN LESZ MEGTARTVA. A RENDEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK.

www.facebook.com/specialolympicshungary

KAZINCBARCIKA
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KBSC

ÚJRA GYŐZTEK
A Merkantil Bank Liga NB II 31. fordulójában a Soproni VSE ellen játszott a KBSC csa-
pata Putnokon. A meccset egy góllal a kék-sárgák nyerték, akik jelenleg 32 ponttal a 
tizedik helyen állnak a tabellán.

Egyik csapat sem vár-
hatta kedvező előjelek-
kel a találkozó kezdetét, 
hiszen a Sopron jelentős 
lemaradással állt a tabella 
utolsó helyén, míg a KBSC 
hétközben edzőváltáson 
esett át. Vitelki Zoltán tá-
vozását követően Kole-
szár Györgyre hárult az a 
feladata, hogy a csapatot 
kihozza a hetek óta tar-
tó mély gödörből. Az első 
félidő elején nagy vehe-
menciával vetették bele 
magukat a mérkőzésbe, 
de közel 20 percig nagy 
helyzetet nem sikerült ki-
alakítaniuk. A 29. percben 
aztán Tóth Szabolcs távo-
li lövésével megszerez-
ték a vezetést, és ha pár 
perccel később Bene lö-
vése kicsit beljebb megy, 
akkor már két gólos ve-
zetésnek örülhettek vol-
na. A Sopron első kaput 
eltaláló lövése az első fé-
lidő hosszabbításában jött 
Horváthtól. 

A második félidő egy 
gyors soproni lehetőség-
gel kezdődött, melyet kö-
vetően Koleszár mester 
keményen leteremtet-
te csapatát. Ezt követő-
en Palmes és Engel révén 
két lövésük is volt, míg a 
túloldalon Batizi-Pócsi és 
Horváth is veszélyezte-
tett. A soproniak gyakran 
nem találták a kék-sárgák 
gyors kontráinak ellen-
szerét, ennek köszönhe-
tően 25 perc alatt három 
sárga lapot is begyűjtöt-
tek. A 77. percre mindkét 
csapat kihasználta cse-
relehetőségeit, igaz ez a 
KBSC-nél Tóth Szabolcs 
és Bene Attila esetében 
inkább kényszer volt, mint 
kötelezettség. A hajrá-
ra úgy tűnt, hogy mind-
két csapat elfáradt, bár a 
Sopron próbált támadni, 
védelmük kiválóan állt a 
lábán, így Somodi kapu-
ja egy percig sem forgott 
veszélyben. A hosszabbí-

tásban a soproni Czingá-
ber második sárgája után 
a kiállítás sorsára jutott. 
Újabb gól már nem szü-
letett, hosszú idő után is-
mét győztes mérkőzést 
tudhatnak magunk mö-
gött!

Koleszár György: – Nem 
volt egyszerű dolgunk, 
rég volt ilyen nagyon ne-
héz mérkőzésem. Sajnos 
sok hiányzónk volt, de így 
is rengeteg helyzetet ki 
tudtunk alakítani, hiszen 
az első félidőben a gól 
mellett még 3 nagy hely-
zetünk is volt. A mi hely-
zetünkben minden három 
pontnak nagy jelentősé-
ge van. Egy dolog motivál, 
hogy a Kazincbarcikát NB 
II-ben tartsuk!

Bekő Balázs: – Hét órás 
utazást követően ennyi 
volt a csapatban. Nincse-
nek illúzióink, már a jövő 
csapatát keressük!

FITT BA RC I K A

ÚJ ÓRAREND!
Április 30-tól új órarenddel folytatódik a Fitt Barcika sportprogram. A Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának támogatásából létrehozott egész éves, ingyenes sorozat 
az eddigi, nagy népszerűségnek örvendő mozgásformák mellett újabb helyszínekkel 
és sportágakkal bővül. 

K AZI NC BA RC I K A I ÖR DÖGÖK SE

KIÜTÉSES 
GYŐZELEM
A férfi futsal NB II felsőházi rájátszásának 6. forduló-
jában az MVFC II Berettyóújfalu együttesét fogadta a 
Kazincbarcikai Ördögök SE. A barcikai alakulat feled-
tette szurkolóival az elmúlt fordulóban elszenvedett 
vereséget.

Győzelemre készültek a 
hazaiak, hiszen csak ab-
ban az esetben marad-
hattak versenyben a jó 
helyezésért folyó küzde-
lemben. Ennek megfele-
lően kezdett a vendég-
látó, hiszen Balogh már 
a 6. percben betalált. Az 
Ördögök nem álltak le a 
későbbiekben sem, és 
Benke 2 perc alatt két-
szer is gólt szerzett, majd 
az utolsó percben Menou-
gong is eredményes volt, 
így 4-0-s előnnyel térhe-
tett pihenőre Kőrösi Gá-
bor csapata. 
A második félidőben to-
vábbra is az Ördögök 

voltak fölényben a hajdú-
ságiak csak ritkán veszé-
lyeztettek. A játékrész 
elején Benke önmaga 3., 
csapata 5. gólját szerezte, 
és ekkor már nem volt kér-
dés ki nyer. A Kazincbarcika 
magabiztos 5-0-s sikerével 
16 ponttal jelenleg a 3. he-
lyen áll a bajnokságban, de 
a 2. helyezett Kincsemmel 
szemben mindössze 1 pont a 
hátránya. Ebben a csoport-
ban Csömör fölényesen ve-
zet 22 ponttal. A sorozatban 
most zsinórban háromszor 
idegenben játszanak a Kő-
rösi-tanítványok, legköze-
lebb április 30-án a Kincsem 
ellen idegenben.

ATLÉTIKA 

EGY ARANY, EGY 
EZÜST A HÉTVÉGÉN
Április 22-én vasárnap a KVSE atlétái Miskolcon a Sport 
XXI. Alapprogram atlétika versenyén az U-11-es kor-
osztályban első, az U-13-as korosztályban második 
helyezést értek el.

A csapat tagjai

U-11: Hanász Vanda (Pollack), Lőrincz Larina, Lőrincz 
Bence, Nagy Csenge, Csikász Panni, Kulcsár Emma, 
Lévai Krisztián, Tömöri Márk (Kazinczy).
U-13: Antal Árnika (Dózsa), Molnár Panna, Százi Vivien, 
Rádai Nadin, Keresztes László, Ferkel Dániel, Ár Tamás, 
Garáz Zsolt (Kazinczy).

Felkészítő: Tóthné Szepesi Éva

KBSC 

HÁROM MECCS ÓTA 
VERETLENEK A KBSC IFJAI!
A Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztálya Északi 
csoportjának 22. fordulójában 2-0-ra nyert a Karcag 
ellen a KBSC U-15-ös csapata. Az előző két fordulón 
szintén veretlenül meneteltek a fiúk: Tállya ellen 10:0-
ra, Felsőtárkány ellen 1:1-re szerepeltek, így jelenleg a 
tabella 6. helyén állnak 31 ponttal.

Április 28–29. 
(szombat – vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Kék Arany, Híradó)

Május 2. 
(szerda) 18.00

TESTÜLETI NAPLÓ 
A munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés összefoglalója

Május 3.
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAMAJÁNLÓ

Színpadi programok:
16.00 Bojtorján zenekar 

gyermekkoncertje
18.00 Veréb Tamás
19.30 Emelet Projekt 

(élő koncert)
Kísérő programok:
16.00 - 17.30 Sakkszimultán Károlyfalvi Zoltán FIDE-mesterjelölttel
16.00 - 19.00

Kézműves játszóház a Gyermekek Háza-Kézművesház munkatársaival
Sportsziget
Modellmix Kazincbarcikai Modellező Egyesület bemutatója
Izsó Miklós Képzőművészeti Kör interaktív rajzórája
Fotókuckó – a Kamera fotókör kreatív prezentációja
Sajógalgóci helyi kézműves termékek bemutatója

16.00 - 19.30 Magyarországi Légimentésért Alapítvány kitelepülése
17.30 - 19.30 Mentőhelikopter-bemutató a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. jóvoltából

Közreműködik:
Kazincbarcikai Citerazenei Műhely
Kazincbarcikai Ifjúsági Mazsorett Együttes
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet

MAJÁLIS
BARCIKAI

2018

Vendéglátás, vásározók, Kolorpont

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalan!
www.kolorcity.hu

Május 1. 
Kazincbarcika Csónakázó-tó

kazincbarcikai

Egy turnus  8 alkalmas, névre szóló 
úszásoktatás-bérlettel vehető igénybe, 

melynek ára 8000 Ft.

ÚSZÁSOKTATÁS
INDUL FELNŐTTEKNEK 
ÁPRILIS 28-ÁN SZOMBATON kezdő és haladó 

szinten Kozma Krisztián (06-30/211-8496) oktatóval.
A foglalkozások kezdőknél pénteken 19 órától  

valamint szombaton 12 órától, haladóknál pénteken 18 órától  
valamint szombaton 11 órától kezdődnek.

Április 28-án szombaton  

GYERMEKTANFOLYAM INDUL
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és 

Tóth Katalin (06-70/366-7581) oktatókkal  
tudásszint alapján.

A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától  
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától kezdődnek.

Bérletvásárlás, pénztár-nyitvatartás:  
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig; kedd-csütörtök 19.00 óráig

KOLORCITY  
KAZINBARCIKA 

bemutatja:

2018. 

MÁJUS 7. (HÉTFŐ) 
8.00-10.15, 10.30-13.00

I.  
NAGY  

SPORTÁG- 
VÁLASZTÓ 
SHOW Komlósi Ádám, Onozó Viktor, Juhász Péter

Szakács Eszter, Holló Szilárd, Ponyi Szabina

WWW.KOLORCITY.HU  
A PROGRAM DÍJTALAN!

A program  
fővédnöke: 

Szitka Péter 
polgármester

HELYSZÍN: 
DON BOSCO SPORTKÖZPONT 

ÜNNEPELD VELÜNK A MAGYAR SPORT NAPJÁT,  
ÉS ISMERD MEG A VÁROSBAN JELENLÉVŐ  
ÖSSZES SPORTÁGAT!

GYERE, PRÓBÁLD KI MAGAD, ÉS DÖNTS,  
KIHEZ CSATLAKOZNÁL SZÍVESEN! 

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › KABARCI-K TÁRLATA
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA

Május 12-éig
 › „AMIKOR KINYITOD A SZEMED” Kerekes István fotókiállítása

Május 17. (csütörtök) 17.00
 › „AHOGYAN ÉN LÁTTAM…” 
Majercsik János Barcikart-díjas festőművész kiállításmegnyitója

MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ
Május 4. (péntek) 17.00

 › A KAMERA FOTÓKÖR KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓJA

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Május 4-éig

 › „VÁSZONRA SZÜLT NŐI LÉLEK” kiállítás Dugas Erika alkotásaiból
Május 10. (csütörtök) 17.00

 › A GYERMEKEK HÁZA- KÉZMŰVESHÁZBAN MŰKÖDŐ 
SZAKKÖRÖK, KLUBOK ÉS MŰHELYEK ALKOTÁSAIBÓL NYÍLÓ 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA.

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2. ,
tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini tér 4.

Április 28. (szombat) 10.00 és 12.00, KSK műfüves pálya
 › KBSC-TÁLLYA U-19, U-17-es bajnoki mérkőzés

FITT BARCIKA!
Új órarend április 30-tól!  

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

KÉTHETENTE csütörtökön FELKÉSZÜLÉS A KOLORFUTÁSRA A POLARRAL.**  
18.00-19.30-ig a Kazincbarcikai Sportközpontban Viszoczky Sándor  +36 20 391 81 38

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 
18.00-19.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Kedd 11.30-12.30 Gerinctorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

Szerda

9.00-10.00 Fitt-baba Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Varga Judit
15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes
18.00-19.00 Zsírégető torna Kazinczy Ferenc Tagiskola Grcsics Judit
19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
16.30-17.30

Úszóedzés a Delfinekkel  
(felnőtteknek)*

Kazincbarcikai Fedett Uszoda Novák Dorina

19.00-20.00 Strong by Zumba Szalézi tornaterem Piros Gábor

Péntek

11.00-12.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00
Játék a birkózószőnyegen 

(7-10 éves gyermekeknek)
KSK birkózóterem Kónya Lajos

* Létszámkorlát! Az edzésen való részvétel feltétele az előzetes jelentkezés a 06-48/320-846-os számon.
** A felkészítő edzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás Viszoczky Sándortól kérhető a 06-30/406-3104-es számon. 
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

O R C I T Y K A Z I

K  O L Már a Parisat, a UPC 
digitális csomagjában, 

valamint a Dual Plus 
szolgáltató hálózatán is!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Adrenalin energiaital 250 ml 5 íz:
Töltött ostya 4 kg több íz:
Hell energiaital 250 ml új íz!:
Dosia mosópor 9 kg:
Sunf mosópor color 4,2 kg:
Rio Mare tonhalsaláta 160 g több íz:
MP-készételek 400 g  több íz:

65 Ft
2300 Ft
129 Ft
3000 Ft
1950 Ft
700 Ft
270 Ft

260 Ft/l
575 Ft/kg
516 Ft/l
333 Ft/kg
464 Ft/kg
4375 Ft/kg
675 Ft/kg

Üdítők - ásványvizek - sütemények
nagy választékban kaphatók!


