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„Oda megyünk lakni,
  ahol tejet
  kapni”
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Zene, alkotás, avatás és derű 
A MAJÁLISON
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EGÉSZSÉGTERVRŐL ÉS PÁLYÁZATI 
LEHETŐSÉGEKRŐL DÖNTÖTTEK A VÁROSATYÁK
Április 26-án tartotta soron következő, munkaterv 
szerinti ülését Kazincbarcika Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete. Ez alkalommal is számos 
napirendi pontról döntött a grémium, így például váro-
si egészségterv elfogadásáról, vállalkozásfejlesztési 
pályázati alap meghirdetéséről, civil szervezetek és 
sportegyesületek támogatásáról.

Nagy érdeklődés és elis-
merés övezte azt a javas-
latot, melyet Kazincbarci-
ka Város Egészségterve 
címen tárgyaltak a vá-
rosatyák. A dokumen-
tum üdítő újdonság tele-
pülésünk történetében, 
hiszen léte mindezidá-
ig példa nélküli. Ahogyan 
Bukó Géza, a Társada-
lompolitikai Bizottság el-
nöke fogalmazott: olyan 
anyag, mely párját ritkít-
ja és amely nem pusz-
tán az egészségmegőr-
zés lehetőségeit tárja fel, 
hanem komplex módon 
mutatja be, milyen hatá-
sa lehet az egészségi ál-
lapotra az életkornak, a 
szociális- és lakáshely-
zetnek, vagy éppen a jö-

vedelmi viszonyoknak. Az 
anyag megvitatása során 
Dr. Erdei Sándor felnőtt 
háziorvos, kollegiális ve-
zető kiemelte: a tárgyalt 
dokumentum a 64 éves 
város első egészségter-
ve, mely szervesen illesz-
kedik ahhoz az országos 
kampányhoz, miszerint 
2018 egyrészt a szűrések, 
másrészt a családok éve. 
Erre reflektálva a helyi 
szintű terv „Nők egész-
sége, családok egész-
sége” címmel fogalma-
zott meg javaslatot, mely 
alapján a korábbi években 
indult szűrőprogram egy-
részt tovább folytatódik, 
másrészt lehetőség sze-
rint újabb szűrésekkel is 
kiegészül majd.

A városatyák egyhan-
gúan fogadták el Kazinc-
barcika legelső egész-
ségtervét, a szavazást 
követő felszólalásában 
Szitka Péter polgármes-
ter pedig külön is kiemel-
te: „az egyhangú döntés 
is mutatja, hogy eltökélt 
szándékunk megvalósí-
tani a tervet”.
Szintén nagy érdeklődés-
re tartott számot a Kol-
orFund Pályázati Alap idei, 
immár második meghir-
detését célzó javaslat. A 
program - mely a Sváj-
ci Alapból finanszírozott 
vállalkozásfejlesztési pá-
lyá z at fo ly tatás a ként 
2017-ben méltán vált is-
m e r t té  v á r o s u n k b a n 
– összesen húszmill ió 
forintos támogatási kere-
tösszeggel kívánja ösztö-
nözni 2018-ban is a helyi 
mikro-, és kisvállalkozá-

sok megújulását, innova-
tív fejlesztéseit. Mint az 
az ülésen is elhangzott: 
a keretösszegből egy-
egy sikeresen pályázó 
cég maximum három-
millió forintot nyerhet el. 
Szitka Péter polgármes-
ter úgy fogalmazott a tá-
mogatással kapcsolatban: 
az önkormányzatiság vi-
lágában egyedülálló az, 
hogy ilyen jellegű pályá-
zatot ki tud írni egy ön-
kormányzat.
(További, részletes infor-
máció: a www.kolorlab.hu 
honlapon, a Pályázati Fel-
hívás és Útmutató menü-
pont alatt.)
A Képviselő-testület kü-
lön napirendi pontokként 
tárgyalt egyrészt a civil 
szervezetek, másrészt 
a sportegyesületek idei, 
pályázati úton történő 
támogatásáról, valamint 

ezekhez kapcsolódóan a 
vonatkozó önkormány-
zati rendeletek módosítá-
sáról is. Amint az elhang-
zott: Kazincbarcika Város 
Önkormányzata számá-
ra rendkívül fontos mind 
a helyi civil szervezetek, 
mind a sportegyesületek 
támogatása. A pályáza-
ti úton történő, 2018-as 
támogatást érintő ja-
vaslatokat a városatyák 
egyhangúan elfogadták 
április 26-i ülésükön, aho-
gyan a háttérjogszabályt 
jelentő önkormányzati 
rendeletek módosításáról 
is egyhangú döntés szü-
letett.
A pályázatok benyújtásá-
nak határideje: 2018. má-
jus 24. (A pályázati kiírá-
sokat keressék a Kolorhét 
következő lapszámaiban, 
valamint a kolorline.hu ol-
dalon.)

AZ INNOVÁCIÓT TÁMOGATJÁK
A helyi vállalkozások innovatív fejlesztésének támoga-
tására meghirdetett, a város költségvetéséből biztosí-
tott 20 millió forintos alap a 2013 és 2016 között elérhe-
tő svájci alapos pályázat folytatása. A Svájci-Magyar 
Együttműködési Programnak köszönhetően összesen 
234 millió forintra lehetett pályázni A nyolcvanegy pá-
lyázó közül 32 vállalkozó kapott támogatást, melyből 
36 projekt valósult meg, 23 új munkahely létesült.

Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata a svájci for-
rás megszűnése után úgy 
döntött, hogy folytatja a 

kezdeményezést. Tavaly 
szintén húsz millió forint-
tal négy nyertes pályázót 
támogattak.

– A KolorFund pályáza-
tot a kisvállalkozások Ka-
zincbarcikán az elmúlt 
évek alatt megismerték. 
Az eszközök beszerzésé-
hez kívánunk támogatást 
nyújtani, és az erre vonat-
kozó pályázatot hagyta 
jóvá az önkormányzatunk. 
Az elmúlt öt évben öt kör-
ben hirdettük meg a vál-
lalkozásfejlesztési alapot, 
amellyel kapc solatban 

rengeteg pozitív vissza-
jelzést kaptunk. A sikeres 
támogatási programot 
folytatandó nem is volt 
kérdés, hogy a város szán 
erre forrást. A mostani 
pályázati felhívás a tava-
lyihoz hasonlóan az eljá-
rásrenden is egyszerűsí-
tett – fogalmazott Szitka 
Péter polgármester.
A város első embere 
hozzáfűzte: a tapaszta-

latok azt mutatják, hogy 
a pályázati alap a konk-
rét vissza nem téríten-
dő támogatáson túlme-
nően remek lehetőséget 
biztosított arra, hogy a 
pályázók bemutathas-
sák értékeiket, bemutat-
kozzanak egymásnak és 
szorosabb kapcsolatot 
építsenek ki az önkor-
mányzattal, illetve egy-
mással.

HIRDETÉS

Ingyenes
jogi tanácsadás

2018. május 
8-án (kedden)

15 órától
Helye:
MSZP városi iroda
Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.

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

HOMOK-, 
SÓDER-,
BETONSZÁLLÍTÁS
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Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

IDŐSKÖSZÖNTÉS

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT MARGIT NÉNI!
Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszön-
tötte Rikter Istvánnét Klimon István alpolgármes-
ter május elsején.
Rikter Istvánné Ling Margit 1928. május elsején 
született Rakamazon paraszti családban. Már fi-
atal leány korában rengeteget dolgozott többek 
között állatorvosnál, vagy summásként a tokaji 
hegyen. Házasságából, melyet 1947-ben kötött 
Rikter Istvánnal három gyermek született: Mar-
git, István és Gábor.
Kazincbarcikára 1958 decemberében költöztek, 
férje Albertelepen a bányában, Margit néni előbb 
az erdészetben, később pedig a Szénosztályozó 
műben dolgozott, majd nyugdíjas éveiket kedvenc 
kiskertjükben töltötték. Az ünnepelt élete párját 
2011-ben veszítette el, akivel 64 évet töltöttek 
boldog házasságban.
Ez év februárjában egészségi állapota megrom-
lott, így Margit néni – népes családja körében -
90. születésnapját kórházi ágyán ünnepelte.
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TAVASZ

ÉLJEN A  
FAGYI!

Finomabbnál finomabb fagyikkal, arcfestéssel és lufibo-
hóccal nyitotta meg a fagylaltszezont az Unikorn Fagyi-
zó április 28-án a Völgyparkban.

Csokoládé, sztracsatella, 
tiramisu, somlói galuska - 
többek között ezek azok 
az ízek, amik kaphatóak a 
Barcika Príma Kft. üzemel-
tetésében működő kis fa-
gyizóban.
- Szerettünk volna egy 
olyan szezonnyitó dél-
utánt szervezni, amelyen a 
finom fagyik mellett a csa-
ládok kellemesen tölthetik 
el a szabadidejüket – árul-

ta el Dr. Ronyecz Róbert, a 
Barcika Príma Kft. ügyve-
zető igazgatója.

A fagylaltozót tavaly a 
városlakók nevezték el, 
majd nyitották meg, hi-
szen igény volt egy kis fa-
gyizóra a város legszebb 
parkjában is. Kínálatában 
Miskolc egyik legnép-

szerűbb, legminőségibb 
cukrászdájának édessé-
geit lehet megkóstolni, 
melyekkel mindennap dé-
lelőtt tíz és este nyolc óra 
között várják a kicsiket és 
nagyokat.

BE M UTATÓ

GÁLÁZTAK  
AZ OVISOK

Idén is megrendezték az ovis gálát az Egressy Béni 
Művelődési Központ színháztermében április 25-én.

A rendezvény a Székhely 
Óvoda ritmikus gimnasz-
tika csapatának produk-
ciójával vette kezdetét, 
majd ezt követően min-

den tagóvoda előadta szí-
nesebbnél színesebb pro-
dukcióját. 
A programot azért szer-
vezik meg minden év-

ben, hogy a legkisebbek 
is megmutathassák te-
hetségüket a szülőknek, 
nagyszülőknek, valamint 
egymásnak. A csöppsé-
gek hosszas felkészülést 
követően április 25-én 
az Egressy Béni Műve-
lődési Központban adták 

elő többek között tánc-, 
zene- és verstudásukat.
- Mindig nagy öröm a ké-
szülődés a gálára, melyen 
idén közel 130 tehetséges 
gyerkőc színes produk-
cióját tekinthették meg a 
szülők – mondta el Kálmán 
Judit óvodapedagógus.

„TEJ ÚTJA” ROA DSHOW 

„ODA MEGYÜNK 
LAKNI, AHOL 

TEJET KAPNI”
A „Tej Útja” roadshow április 26-27-én Kazincbar-
cikára látogatott ikonikus kék kamionjával. Céljuk a 
gyermekek és a fiatalok tej- és tejtermék fogyasz-
tásra ösztönzése.

A roadshow során a 
résztvevő általános is-
kolás gyermekek és 
pedagógusaik számá-
ra látványos, interaktív 
programokkal mutatták 
be a tej „útját”, ahogyan 
az a réten legelő tehe-
nektől eljut a boltok pol-
caira, s végül eléjük, a 
reggeli mellé. A kamion-
ban a gyerekek játékos, 

szórakoztató formában 
ismerhették meg a tejter-
mékeket és azok szerepét 
a korszerű, egészséges 
táplálkozásban. A fiatalok 
szakember segítségével 
kaptak információt a tej-
fogyasztás fontosságá-
ról, a legkisebbek pedig 
kvízekkel és játékokkal 
tehették próbára frissen 
megszerzett tudásukat.

MAJÁLIS

EMLÉKOSZLOPOT IS AVATTAK A MAJÁLISON
Több ezren látogattak el a kazincbarcikai majálisra, ahol 
idén is színes és érdekes programok várták az érdek-
lődőket.

A színpadon először a Boj-
torján zenekar szórakoz-
tatta a családokat fülbe-
mászó slágereivel, majd 
Veréb Tamás színész éne-
kes produkciója követke-
zett.

A hagyományokhoz híven 
az alkotókedvűek kéz-
műves játszóházban pró-
bálhatták ki kézügyessé-
güket. A látogatók részt 
vehettek még a ModellMix 
Kazincbarcikai Modellező 

Egyesület bemutatóján, 
az Izsó Miklós Képzőmű-
vészeti Kör interaktív 
rajzóráján, a Fotókuckó, 
vagyis a Kamera Fotókör 
kreatív prezentációján, va-
lamint a sajógalgóci helyi 

kézműves termékek be-
mutatóján. A sport szerel-
mesei a KBSC sportszige-
ten tekinthettek be a klub 
életébe, és sakkszimul-
tánt játszhattak Károlyfal-
vi Zoltán, FIDE-mesterje-

lölttel. Az egész délutános 
program elmaradhatatlan 
kelléke volt a Kolorpont, a 
vidámpark, a vásározók 
kitelepülése és a vendég-
látás is.
Május 1-jén avatta fel a Vá-
rosszépítő Egyesület újon-
nan elkészült emlékosz-
lopát Szitka Péter 
p olgá r me s te r 
és Klimon 
István al-
polgármes-
ter, Pász-
tor László 
és Pétervá-
ri György ön-
k o r m á n y z a t i 
képviselők, valamint 
az egyesület tagjai.
A legelső em lék oszlop 
még 1984-ben készült, 
azonban az idő vasfoga 
erőteljes nyomot hagyott 
rajta. 2001-ben újabb alko-
tás került a helyére, mely 
azóta szintén felújításra 
szorult. Végül egy telje-
sen új alkotást készített 
Kovács Gabriella művész-
tanár, melyet új helyen 
mutattak be a nagykö-
zönségnek. 
A legújabb emlékoszlop 
születése szorosan kap-
csolódik városunk szün-
telen környezetszépítő te-
vékenységéhez. Az 1994 
óta megrendezett Virágos 
Magyarország környe-
zetszépítő versenyen Ka-
zincbarcika városa először 

1997-ben szakmai nívódí-
jat nyert el, majd a követ-
kező években is számos 
elismerést vehetett át a 
város a verseny kereté-
ben: legutóbb 2016-ban és 
2017-ben. A tavalyi győze-
lemért kapott emléktáb-
la átadására pedig szintén 
a majális adott alkalmat. 

Virágosításra Kazincbar-
cika minden évben jelen-
tős összegeket áldoz saját 
forrásból, a munkát pedig 
a Barcika Park Nonprofit 
Kft. végzi.
Az egész napos, vidám 
hangulatú rendezvényt az 
Emelet Projekt élő kon-
certje zárta.
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KBSC

NEM REZGETT A HÁLÓ
A Merkantil Bank Liga NB 
II Credobus Mosonma-
gyaróvár elleni forduló-
jában a kazincbarcikaiak 
mindenképpen szerették 
volna győztesen elhagyni 
a pályát, ennek érdekében 
rengeteg helyzetet kidol-
goztak, amelyeket sajnos 
ki is hagytak. A végered-
mény a két csapat őszi 

összecsapásához hason-
lóan ezúttal is 0-0 lett, ami 
azért sem kedvező, mert 
az utánuk levő csapatok 
közül a ZTE és a Budafok 
is nyerni tudott, így elő-
nyünk 3 pontra olvadt a 
kieső helyen állók előtt.

Várhidi Péter: – Nagyon 
fásultak voltunk. Ennek 

ellenére küzdelmes mér-
kőzést játszottunk, mind-
két csapatnak megvoltak 
a meccslabdái. Igazságos 
eredmény született.
Koleszár György: – A 
helyzetek alapján nyer-
nünk kellett volna, ettől 
függetlenül gratulálok a 
csapatnak a masszív játé-
kához.

V RC K

VÁLTOZTAK AZ IDŐPONTOK
A negyedik és az ötödik mérkőzés helyszíne és időpontja is változott, mivel a Fino Ka-
posvárnak teremproblémái akadtak.

Május 4-én, 18 órától kez-
dődik a bajnoki döntő első 
mérkőzése a kazincbar-
cikai Don Bosco Sport-
központban. A találkozót 
a www.vrck.hu oldalon 
élőben közvetítik. Három 
nappal később Kaposváron 
lép pályára a VRCK, amire 
szurkolói buszt indítanak, 

az ezzel kapcsolatos rész-
letek szintén a honlapu-
kon találhatók. A harmadik 
meccs május 10-én lesz 
esedékes, ezt már az M4 
Sport is élőben közvetíti a 
Don Bosco Sportközpont-
ból. Ezt követően Kapos-
váron lépnének pályára a 
felek, azonban egy koncert 

miatt a Fino csarnokát nem 
lehet igénybe venni, így a 
csapatok megegyeztek: 
a negyedik meccs is Ka-
zincbarcikán lesz, még-
hozzá május 12-én – már 
ha szükséges lesz, hiszen 
a párharc az egyik fél har-
madik győzelméig tart. 
(Forrás: vrck.hu)

A BAJNOKI DÖNTŐ MENETRENDJE
2018. 05. 04. (péntek) 18.00 Vegyész RC Kazincbarcika – Fino Kaposvár SE  

(vrck.hu élő)
2018. 05. 07. (hétfő) 20.00 Fino Kaposvár SE – Vegyész RC Kazincbarcika  

(kapos.hu élő)
2018. 05. 10. (csütörtök) 20.00 Vegyész RC Kazincbarcika – Fino Kaposvár SE  

(M4 élő)
2018. 05. 12. (szombat) 17.30 Vegyész RC Kazincbarcika – Fino Kaposvár SE  

(M4 élő)
2018. 05. 14. (hétfő) 18.00 Fino Kaposvár SE – Vegyész RC Kazincbarcika  

(M4 élő)

C SE LGÁ NC S

TIZENÖT ORSZÁG 
CSAPOTT ÖSSZE 
Budapest Kupán mérhette össze erejét tizenöt or-
szág diákja április 28-án, ahol többek között a Ka-
zincbarcikai Judo Egyesület tagjai is részt vettek. 

Az U13 (Diák A) korcso-
portban + 63 kg-ban 
Gyulaházi Aida és +66 
kg-ban Tóth Máté Mi-
ron bronzérmes lett. 
Ezzel a kazincbarcika-
iak megelőzték a Mis-
kolc Városi Sportis-
kolát is, tehát B.-A.-Z. 
megyében ők lettek a 
leg jobbak. Kimagasló 
eredményt ért el Tóth 

Máté Miron, aki a serdü-
lők között 81 kg-ban az 
5. helyezésével a legjobb 
magyar versenyző lett. A 
megmérettetésen a csa-
pat Angliában élő tagjai: 
Pásztor Boglárka, Pász-
tor Napsugár és Pásztor 
Hunor is keményen küz-
döttek és hasznos ta-
pasztalatokkal térhettek 
haza.

KAZINCBARCIKAI ÍJÁSZ EGYESÜLET 

NEM PIHENTEK A 
HOSSZÚ HÉTVÉGÉN
Április 28-án Dobos Ist-
ván képviselte a Ka-
zincbarcikai Íjász Egye-
sületet az Erdőspusztai 
Arborétumban meg-
rendezett „Tavaszi szél” 
terepíjászversenyen. Az 
arborétum területén 16 
elhelyezett cél közül, 8 
előre megadott távra, 8 
cél pedig nem megadott 
távra volt kihelyezve. 
Dobos Istvánnak a má-
sodik helyezést sikerült 
elhódítania.
Április 29-én tartot-
ták az Ónodi Vár rom-
jai között a „Két vár, 
három íjászverseny a 
VÁR VITÉZE címért” 
versenysorozat első 
m e g m é re t te té s é t a 
megtisztelő Vár Vité-
ze címért, ahol kazinc-
barcikai színekben Ko-
lozsvári Tibor indult. A 
három versenyből álló 
történelmi versenyso-
rozat 2D, 3D és ügyes-
ségi célokból össze-
állított pályán. Az első 
állomásról Kolozsvá-
ri Tibor aranyéremmel 
térhetett haza.
Szombaton és vasár-
nap Pécelen zajlott a 3D 
Grand Prix. Két nap alatt 
összesen három pályán 

kellett végigmennie a kö-
zel 230 versenyzőnek. A 
versenytáv több mint 14 
km volt, és 60 darab 3D 
állatot kellett eltalálni-
uk az íjászoknak, hogy 
a második nap végére a 
döntőbe kerülhessenek. 
A nagy hőség és a hosz-
szú verseny megviselte 
a résztvevőket, de kicsik 
és nagyok egyaránt si-
kerrel helytálltak. Miklós 
Máté Bendegúz ezüst-, ifj. 
Nagy Zoltán, a technikai 
problémák ellenére pe-
dig bronzéremmel a nya-
kában állhatott büszkén a 
dobogóra. Nagy Zoltánné 
a döntőbe jutás után ha-
todik, Nagy Zoltán pedig 
nyolcadik helyen zárta a 
viadalt.

PROGRAMAJÁNLÓ

PROGRAMAJÁNLÓ

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 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.

Május 5. (szombat) 11.00, KSK 
 › KBSC-SAJÓVÁMOS NŐI FELNŐTT LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Május 8. (kedd) 10.00, KSK 
 › KISISKOLÁK LABDARÚGÓ MEGYEI ELŐDÖNTŐJE

Május 5. (szombat) 9.00, KSK 
 › BARCIKAI TENISZ CLUB CSAPATVERSENY

Május 5. (szombat) 11.00, KSK 
 › KBSC-SZERENCS NŐI FELNŐTT LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Május 5. (szombat) 11.00, KSK 
 › KBSC-BÉKÉSCSABA NŐI U19-ES LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

A Kazincbarcikai Sportközpont Tornacsarnoka (Lini István tér 4.) 
május 7-8-án 6.00-14.00-ig zárva, 14.00-22.00-ig nyitva;  
május 9-10-én 6.00-22.00-ig tart nyitva.

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. 

Május 4.  
(péntek) 18.00

HELYZETKÉP  
Zenés összefoglaló a kazincbarcikai majálisról

Május 4.  
(péntek) 18.30

KÉK ARANY 
KBSC – WKW ETO FC Győr NB II-es labdarúgó-mérkőzés - felvételről

Május 5-6.  
(szombat – vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE  
(Testületi Napló, Híradó, Kék Arany, Helyzetkép)

Május 8.  
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Dr. Ronyecz Róbert, a Barcika Príma Kft. ügyvezető 
igazgatója
Téma: A és B menü – az elmúlt fél év értékelése
Vendég: Czégel Erika, sportedző, Miss Gymstick Hungary
Téma: II. Fitness Day 2018 - Kazincbarcika
Vendég: Bencs Zoltán, a Flash Táncstúdió vezetője
Téma: Újabb sikerek a tánciskolánál

Május 9.  
(szerda) 18.00 

KÉK ARANY 
VRCK – Fino Kaposvár – röplabda bajnoki döntő első mérkőzés - 
felvételről

Május 10.  
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

Gyermeknap
Városi

2018. MÁJUS 27. (VASÁRNAP)

Egész délután: bohóc-buli, lufihajtogatás, arcfestés, csillámtetoválás, kisállat - simogató, 
ugrálóvár, kirakodóvásár, kiállítás a „Bringázz a suliba!” rajzpályázat munkáiból, vendéglátás

Műsorvezető: Rácz Kata

Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ udvara

Kísérő programok:
Játszóház a Gyermekek Háza – Kézművesház munkatársaival
Könyvtárkóstolgató az Egressy Béni Városi Könyvtár közreműködésével
Hangszersimogató a Kazincbarcikai Citerazenei Műhely vezetésével
Izsó Miklós Képzőművészeti Kör interaktív rajzórája
Fotókuckó –  a Kamera Fotókör kreatív prezentációja
Modellmix Kazincbarcikai Modellező Egyesület bemutatója
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság bemutatója

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

Színpadi programok:
15.00 Kazincbarcikai Összevont Óvodák

óvodásainak előadása
15.30 Flash Táncstúdió interaktív műsora
16.00 Apnoé zenekar:

 Kincskereső kisködmön – mesés zenejáték 
17.10 Kabarci-szobor avatása, „Bringázz a suliba!” 

rajzpályázat eredményhirdetése
17.30 Mihályi Réka: Masni és Pocó

KAZINCBARCIKA

RAJZPÁLYÁZAT
a „Kazincbarcika és térsége kerékpáros-hálózatának fejlesztése I. ütem” 

című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00026 azonosítószámú projekt keretében

  

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

POSTACÍM: 
Mezey István Művészeti Központ 
Gyermekek Háza – Kézművesház,  
3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

SZEMÉLYES LEADÁS:  
9.00 – 18.00 óra között a  
központ információs pultjánál

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ:  
2018. május 18.(péntek) 12.00 óra

A pályázat kiírója a  
beküldött alkotások  
kiállítási, felhasználási, 
publikálási, másolási, 
sokszorosítási jogát 
fenntartja!
A beérkezett anyag  
csak személyesen,  
a pályázatot követő  
kiállítás után vehető át.

KATEGÓRIÁK:
1. kategória – óvodás korosztály
2. kategória – általános iskola 1-2. osztály
3. kategória – általános iskola 3-4. osztály
4. kategória – általános iskola felső tagozat

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
A rajzpályázatra A4-es méretű, bármely technikával készített rajz és festmény 
(akár vegyes technika is) küldhető.
Egy alkotó egy alkotással pályázhat.
A rajzok hátoldalán jól láthatóan legyen feltüntetve a mű címe; a pályázó neve, az intézmény, 
a felkészítő pedagógus neve és a pályázati kategória.
A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el; az értékelés és díjazás kategóriánként történik.
Az alkotásokat személyesen és postán is be lehet nyújtani.



HIRDETÉS

8 2018. MÁJUS 4.

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.

Doxi Roxi cukor 90 g: 
Adrenalin energiaital 250 ml 5 íz: 
GO ICE TEA 250 ml 2 íz:
Töltött ostya 4 kg több íz: 
Horváth sütemény 2 kg több íz: 
Vanish folttisztító 1 l: 
Head&Shoulders sampon 400 ml: 
Billenő szemetes 20 l-es: 

120 Ft
65 Ft
40 Ft
2300 Ft
2550 Ft
670 Ft
950 Ft
1300 Ft

1333 Ft/kg
260 Ft/l
160 Ft/l
575 Ft/kg
1275 Ft/kg
670 Ft/l
2375 Ft/l

Pályakezdő férfi rakodó munkatársat keresünk!
Érdeklődni személyesen: Kazincbarcika, Táncsics út 11. szám alatt.


