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 IX. EUNICE KENNEDY SHRIVER EMLÉKNAP

Kazincbarcika adott otthont a IX. Eunice Kennedy Shriver Emléknapnak július 20-án. 
A speciális olimpia kiemelt ünnepére színes programokkal várták az érdeklődőket a 
szervezők. Az emléknap célja megvalósult, hiszen a rendkívül szórakoztató, sokszor 
megható délutánon/estén együtt mozogtak és buliztak a sérült és az egészséges 
emberek.

PÖRGÉS A SZÍNPADON

A programok délután há-
rom órakor kezdődtek a 
Völgyparkban, ahol ze-
nés-táncos produkciókat 
adtak elő – a teljesség igé-
nye nélkül – a helyi óvodá-
sok, a putnoki intézet zene-
kara, a sajóvelezdi néptánc 
csoport, a sajószentpéteri 
Free Dance tánccsoport, a 

kazincbarcikai SINOSZ-kó-
rus, a kurityáni és a debre-
ceni táncosok. A rendez-
vényen bemutatkoztak 
a dunaújvárosi Speciális 
Olimpia tornászai, majd Ha-
vasi Gábor, a Magyar Speci-
ális Olimpia Szövetség bo-
csa szakágvezetője adott 
koncertet a kilátogatóknak.

Este a Völgypark szín-
padán a Desperado, Tóth 
Vera, Deniz, Király Linda és 
Király Viktor szórakoztat-
ták a kilátogatókat. A nap 
folyamán a jó hangulat-
ról Szabó Béla, a Magyar 
Speciális Olimpia Szövet-
ség társelnöke gondos-
kodott.

VALÓRA VÁLT AZ ÁLOM

EGYÜTT KÍSÉRTÉK AZ OLIMPIAI LÁNGOT

Az eseményen Kállai Ildi-
kó fitnesz világ- és Euró-
pa-bajnok irányításával 
melegítettek be a szövet-
ség tagjai, majd az olimpiai 
lánggal közös sétára, koco-
gásra indultak a résztvevők, 
közismert sportolókkal, 
közéleti személyiségek-
kel, diákokkal és önkénte-
sekkel. A futók között volt 

Szitka Péter, Kazincbarci-
ka polgármestere, Czene 
Attila olimpiai bajnok úszó, 
a Magyar Szabadidősport 
Szövetség elnöke, Herczeg 
Zoltán divattervező, vala-
mint Mednyánszki Szilvia 
világbajnok kajakos is.
A másfél kilométeres ko-
cogás célja az egymás irán-
ti kölcsönös tisztelet és a 

figyelemfelkeltés volt. A 
célban a fáklyát Sárfalvi 
Péter, az EMMI helyettes 
államtitkárától Czene Atti-
la vette át, aki ünnepélyes 
keretek között Szitka Pé-
terrel együtt gyújtotta meg 
az olimpia lángot, majd fel-
csendült a Speciális Olim-
pia himnusza a Gaudate Jel-
nyelvi Kórus előadásában.
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Az emléknapon a kö-
szöntők sorát Kazinc-
barcika polgármestere, a 
rendezvény fővédnöke 
nyitotta, aki beszédében 
örömét fejezte ki, hogy 
Kolorcity adhatott ott-
hont a programoknak, 
hiszen Kazincbarcika 
Város Önkormányzata 
2017-ben sikeresen pá-
lyázott a Magyar Speci-
ális Olimpia Szövetség-
nél a Kennedy Shriver 
Emléknap hazai esemé-
nyének megtartására.
– A Magyar Speciális 
Olimpia Szövetséggel 
való együttműködés és 
az együtt gondolkodás 
hosszú múltra te-
kint vissza Ka-
zincbarcikán. 
2016-ban a 
s z ö v e t s é g 
tagjai a Kolor-
fesztivál díszvendégei 

voltak, ezzel szerettük 
volna még szorosabbra 
fűzni a kapcsolatunkat – 
emelte ki Szitka Péter.
Ünnepi beszédet mondott 
Lengyel Lajos, az MSOSZ 
elnöke, Wisinger János, az 
MSOSZ örökös-tisztelet-
beli elnöke, Sárfalvi Péter, 
az EMMI helyettes állam-
titkára, Szabó László MPB 
köztestület elnök, MOB 
képviselő, MSOSZ spor-
toló, valamint Czene At-

tila. Az olimpiai úszónak 
azért is lesz emlékezetes 
ez a nap, ugyanis életé-
ben először Kazincbarci-
kán gyújthatott először 
olimpiai lángot.
Wisinger János úgy fogal-
mazott: a Kennedy-nap 
egyfajta emlékezés az 
alapítókra. Eunice Ken-
nedy Shriver a legendás 
Kennedy-család tagja 
volt. Egyik álmát váltotta 
valóra, mikor elhatározta, 
hogy az értelmileg sérült 
embereknek nyilvánossá-
got és elismerést ad, ezért 
1969-ben létrehoztak egy 
olyan programot, amely 
lehetőséget ad ezeknek 

az embereknek, 
hogy a társada-
lomban azonos 
helyet töltse-

nek be az épek-
kel és könnyebben 

integrálódjanak.

KALAP VAGY SAPKA? 

Herczeg Zoltán divattervező most mutatta be az Abu Dhabi Nyári Világjátékokra ké-
szült hivatalos egyenruhákat, amelyeket ő is az emléknapon látott először felvéve. 
A tervező elképzelése szerint a magyar versenyzők téglalap alakzatban, 6 sorban 
fognak felvonulni, és piros, fehér, zöld ruhájukban a nemzeti zászlónkat formáz-
zák majd meg. A végleges verzió még nem készült el, de az biztos, hogy rendhagyó 
módon a zakó jogging anyagból lesz varrva, a nadrág pedig semleges színű lesz. A 
fejfedőkben sem alakult ki a végső döntés: kalap, sildes vagy baseballsapka közül 
választ majd a tervező. A divatguru a kazincbarcikai közönség véleményét kérte a 
kreáció végleges kialakításához.

NEM VOLT 
MEGÁLLÁS

A színpadi programok 
mellett bemutatkoztak az 
MSOSZ szakágai, a kölyök 
sportolók, voltak történeti 
és életmódtesztek, hallás-
vizsgálat és OTP fogászati 
szűrőbusz is. Azok a vál-
lalkozó kedvű látogatók, 
akik minden sportágat ki-
próbáltak, ajándékkal tér-
hettek haza. A kézműves 
játszóházakban a hagyo-
mányos mesterségeket 
mutatták be a Gyerme-
kek Háza-Kézművesház 
munkatársai. A településen 
működő egyesületek, klu-
bok képviselőivel is talál-
kozhattak a megjelentek.
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Korának egyik legszebb asszonyaként tartották számon. Követendő példa és 
divatikon volt. A magyar történelem egyik jelentős alakja, aki komoly szerepet 
vállalt a kiegyezésben. Ő Wittelsbach Erzsébet bajor hercegnő, aki Ferenc József 
császárral kötött házassága révén osztrák császárné és magyar királyné lett. Sze-
mélyét mai napig legendák övezik, még a beceneve is mítoszból származik. A Sisi 
név minden bizonnyal félreolvasásból ered, hiszen Erzsébet a családi leveleket 
Lisi aláírással látta el. Nyilván valaki a cirkalmas L betűt vélte S-nek, így terjedt 
el a máig használt bizalmas elnevezés. A Hofburg falai között éretlen kamaszból 
gyönyörű, szabadságához mindenáron ragaszkodó felnőtt nővé váló császárné 
nagy rajongója Czédly Mónika, a D’Elia Szalon tulajdonosa. A főként menyasszo-
nyi ruhákat készítő hölgy a 19. század második felének divattörténetét tanulmá-
nyozva Sisi öltözékének a kutatására helyezte a hangsúlyt. Az általa újraálmodott 
ruhák szeptember 17-ig láthatók Bánhorvátiban, a Platthy - kastélyban. Ennek 
apropóján munkája szépségeiről, nehézségeiről, szakmai kulisszatitkokról be-
szélgettünk. .

Önnek jól menő szalonja 
van, mégis mi inspirál-
ta Erzsébet királyné ru-
hakollekciójának szinte 
tudományos igényű vizs-
gálatára? 
A történet kisgyerek-
koromba nyúlik vissza. 
A Budai vár aljában nőt-
tem fel, keresztanyámék 
a Várnegyedben éltek és 
nagyon sok időt töltöttem 
ott. Az utcában lakott 

Szarka néni, Horthyék 
egykori cselédlánya, aki 
a Budavári Palota utolsó 
szülöttje volt. Ili néni na-
gyon jó kapcsolatot ápolt 
a kormányzó feleségé-
vel, sok-sok régi emlé-
ket osztott meg velem. 
Itt rengeteg Erzsébet- 
képpel, ábrázolással ta-
lálkoztam, melyek mély 
nyomot hagytak ben-
nem. Ráadásul elég ele-

ven kislány lévén elősze-
retettel próbálgattam a 
Szarka néni tulajdonában 
lévő régi ruhákat, melyek 
később a Gödöllői Kastély 
Múzeumának az alapjait 
képezték. Azonfelül Nie-
derhauser Emil, a kor-
szak elismert történésze 
szintén a szomszédban 
élt, sokat hallgattam a 
meséit. Biztos vagyok 
benne, hogy ezekből az 
élményekből ered a kö-
tődésem, és ezek az ér-
zelmek járultak hozzá, 
hogy menyasszonyi ru-
hákat készítsek. Aztán 
2004-ben kezdtem el Sisi 
toalettjeivel, illetve a 19. 
század viselettörténe-
tével mélyebben foglal-
kozni. 

Mennyi öltözéket sike-
rült rekonstruálni, és eb-
ből hány modell készült 
el? 
Jelen pillanatban Erzsé-
bet tizennégy öltözéke 
van kész, illetve az ezek-
hez szükséges anyago-
kat kutattam ki. Amellett 
több más ruhához is van-
nak adalékok, de nem ér-
zem úgy, hogy a tökéletes 
tudás birtokában lennék, 
és el tudom készíteni. A 
nagy álom a koronázá-
si ruha rekonstrukciója 
volt, mely 2017-ben ka-
pott végső formát. A többi 

viselet ennek a mellék-
terméke, hiszen, ahogy 
az ember kutat, mindig 
talál valamit. Nem biztos, 
hogy arra a ruhára buk-
kan, amit éppen keres. 

Hogyan zajlott a kutatás 
folyamata? 
Először megvásároltam a 
könyvesboltokban fellel-
hető összes szakkönyvet, 
majd azokat a múzeumo-
kat, levéltárakat, keres-
tem fel, ahol Erzsébethez 
köthető eredeti műtár-
gyak, levelezések van-
nak. Elsősorban a gödöllői 
Grassalkovich-kastély-
ban jártam, mely Sisi 
egyik kedvenc helyének 
számított, de ilyen mú-
zeum volt a veszprémi 
Püspöki Palota, amiről 
biztosan tudtam, hogy 
Erzsébet eredeti mise-
garnitúráját őrzik. Sok 
esetben a múzeumok is 
profitálnak abból, amit 
csinálunk, hiszen a bi-
zonyítási eljárás egyér-
telműen kimutatta, hogy 
tényleg ez az eredeti ko-

ronázási ruha. Fontos 
tudni, hogy ebben a kor-
ban az volt a szokás, hogy 
a királyné az értékes öl-
tözeteit, melyek nagyobb 
alkalom ra készültek, 
mint pédául az esküvői, 
a koronázási, vagy a mil-
lenniumi ünnepségeken 
viselt ruháját odaaján-
dékozta az adott püspök-
ségnek és abból mise-
garnitúra együtteseket 
készítettek.

Az írott forrásokból 
mennyi információt le-
hetett összegyűjteni?
Elég sok információt 
tudtunk belőlük kiszűr-
ni. Erzsébet magánle-
velezésében találtunk 
olyat, amikor megír-
ta, hogy az adott helyről 
vásárolt anyagot küld-
jék el Charles Frederick 
Worthnek, az akkori vi-
lág leghíresebb szabójá-
nak, hogy lovaglóruhát 
csináljon belőle. Olyan 
információhoz is jutot-
tak, amely megdöntötte 
számos történész állítá-

DIVAT ÉS TÖRTÉNELEM
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sát. Nagyon sokan a Má-
tyás-templomban lévő 
garnitúrát gondolták az 
eredeti koronázási ruhá-
nak. Ám a Mátyás-temp-
lom levelezéséből egyér-
telműen kiderül, hogy ez 
lehetetlen, mert amikor 
1898-ban Erzsébet meg-
halt, Ferenc József írt egy 
levelet a Mátyás-temp-
lomba és megkérte a 
püspökséget, legyenek 
szívesek előkészíteni 
Erzsébet királynénak az 
esküvői ruhájából ké-
szült m isegarnitúrát, 
hogy megtekinthesse.  
Ezek az adalékok azok, 
amelyek sokszor alátá-
masztják a mi gondola-
tainkat, ugyanis a divat 
szempontjából a festmé-
nyek, képek alapján el 
tudjuk helyezni a ruhát, 
de ezek a korabeli doku-
mentumok az igazi bizo-
nyítékok. 

Magyarországon kívül 
külföldön is keresnek le-
hetséges kosztümöket?
Természetesen. Bécsben, 
vagy Németország más 
területein is vannak kor-
társ darabok. Most Szlo-
vákiában keresünk egy 
festményt, ami tökéletes 
bizonyíték lenne Erzsé-
bet koronázási ruhájá-
hoz. Nagy valószínűség-
gel arról választotta ki 
a mintát. Sajnos a címét 
sem tudjuk még, sőt azt 
sem, hogy hová kerül-
hetett, de annyit elárul-
hatok, hogy egy néhány 
évszázaddal korábban élt 
nemes hölgyet ábrázol. 
Erzsébet valamiért ro-
konszenvet érzett iránta, 
talán ez motiválta, hogy 
az ő viseletéből merítsen 
ötletet. 

Beszéljünk a koronázási 
ruháról. A hiteles öltözet 
milyen volt, és hogyan 

lehetett ezt a mai tech-
nikával újra elkészíteni? 
Az első ruhát, amit 2007-
ben elkészítettünk, vél-
te mindenki a koroná-
zási ruhának. Valójában 
azt a díszruhát rendel-
te meg Erzsébet király-
né Párizsban, Worthtől, 
és már 1866-ban visel-
te. Tulajdonképpen az 
előzménye az volt, hogy 
1854-ben, amikor Erzsé-
bet hozzá ment Ferenc 
Józsefhez, Zsófia főher-
ceg asszony készíttetett 
számára egy díszma-
gyart, hisz a protokolláris 
eseményen ahol magya-
rokat fogadtak, kötelező 
volt magyar díszruhát 
viselnie. Igen ám, tíz évig 
hord egy ruhát, amikor a 
spanyol etikett kimond-
ja, hogy csak egy-két al-
kalom erejéig viselhető? 
1865-ben már érződik 
a változás szele, ezért 
van szüksége Erzsébet-
nek új toalettre, s ennek 
a ruhának a felső részét 
tartotta meg, majd 1867-
re Brigitte von Charlotte 
asszonnyal, akinek csip-
kegyártó üzeme volt, 
készíttetett magának 
új szoknyát, kötényt, és 
fátylat. Tulajdonképpen a 
két ruha kombinációjá-
ból született a koronázá-
si ruha, melyet 70 cm-es 
szövőszékeken készítet-
ték, hernyóselyem alap-
ból, bordázott mintával. 
Amikor 2006-ban először 
láttam a misegarnitúrát, 
attól lettem rosszul, hogy 
ilyen anyagot még nem 
is láttam, hogy fogok én 
ilyet előállítani. 2013-ra 
gyártottak le egy min-
taanyagot, azt követően 
2015-re tudták nagyjából 
olyanra elkészíteni, mint 
az eredeti anyag. Ebből 
a 150 cm-es anyagból 26 
m-t szabtunk bele ebbe 
az egyetlen ruhába. 

Milyen nehéz volt elké-
szíteni ezeket az arany- 
és ezüstszállal hímzett 
ruhákat?
Több h í mzett ru hát 
készítettünk. A leg-
nehezebb az ezüst-
szállal hímzett koroná-
zási díszruha volt, és egy 
marabutollas, a 25. há-
zassági évfordulóra ké-
szített ruha, ami szintén 
rengeteg hímzést tar-
talmaz. Ezeket a hímzé-
seket géppel készítet-
tük, ugyanis próbáltunk 
kézi hímzést készíttetni 
ezekre a ruhákra, de saj-
nos mára ez a tudás már 
elveszett, valamint a kí-
sérletek is azt mutat-
ták, hogy a kézi hímzés, 
mivel több kéz munkája 
nem egyforma. 

Hány ember dolgo-
zott egy-egy ruhán, és 
mennyi ideig?
Az az igazság, hogy na-
gyon sokan vagyunk. 
A családom, barátaim, 
munkatársaim támo-
gatása nélkül nem sike-
rült volna. A koronázá-
si ruha egy évig készült. 
Csak maga a gépi hímzés 
egy hónapon keresztül, 
napi 8-10 órában ment a 
szoknyán, és másfél hó-
nap volt a fátyol és a kö-
tény, de ezt megelőzte 
a számítógépes feldol-
gozás. A csipkéjét Tú-
rós Istvánné Éva több 
mint 800 munkaórá-
ban verte a Hunnia 
csipkét utánoz-

va, mert az hasonlít leg-
inkább a brüsszeli csip-
kéhez. Óriási segítséget 
jelentett a textilvegyész 
mérnök húgom szak-
tudása az anyagok re-
konstrukciójában, mi-
vel az akkori anyagok 
nagy része már nem lel-
hető fel, azokat mással 
kell helyettesíteni. Pél-
dának okáért nem min-
den esetben vannak 
megfelelő hernyóselyem 
duchesse anyagok, eze-
ket műszálas duches-
se anyagokkal pótoljuk. 
A szükséges kelméket, 
taftot, brokátot, bár-
sonyt többek 
között Lon-
d o n b ó l , 
P á r i z s -

ból, Brüsszelből szerez-
zük be, a hernyóselyem 
Indiából jön. A kutatás 
folyamatában Pálinkás 
Patrícia Zita, művészet-
történésznek köszön-
hetek sokat, aki 2013-tól 
kifejezetten a koronázá-
si ruhát tanulmányozza. 
A lányaim pedig éjt nap-
pallá téve dolgoztak a 
tökéletes eredmény ér-
dekében. 

Hogyan mutatják meg a 
közönségnek ezeket a 
csodálatos darabokat?
A kiállítás 2009-től ván-
dorol. Akkor hét-nyolc 
modell volt, 2017-től tud-
juk bemutatni a teljes 

kollekciót. Bánhorvá-
tiból Sopronba, onnan 

Szlovákiába megy, 
jövő nyáron a Buda-

vári Palotában lesz 
látható. Januártól 
pedig divatbe-
mutatókat tar-
tunk, előadás-
sal egybekötve, 
angol, francia, 
német és spa-
nyol nyelven 

a gödöl lői 
kastélyban.

INTERJÚ CZÉDLY MÓNIKÁVAL,  
SISI RUHÁINAK ÚJRA ÁLMODÓJÁVAL



HIRDETÉS

6 2018. JÚLIUS 27.

JEGY- ÉS BÉRLETINFORMÁCIÓK
A fesztivál belépődíjas programjaira jegyek és bérletek válthatók online a 

www.kolorcity.hu/jegy oldalon vagy nyomtatott formában a pénztárakban.

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:
Egressy Béni Művelődési Központ

3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. Telefon: 06-48/510- 220
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8.00–17.30, a fesztivál ideje alatt 10.00–18.00

Mezey István Művészeti Központ
3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. Telefon: 06-48/310–116

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10.00–18.00, 
szombaton 10.00–14.00, a fesztivál ideje alatt 10.00–18.00

A programok napján a rendezvényhelyszíneken is válthatók jegyek. 
Lehetséges fizetési módok: készpénz; bankkártya; Erzsébet kártya; OTP, 

MKB és K&H, SZÉP Kártya, Edenred utalvány

FESZTIVÁLBÉRLET
5 napra érvényes: augusztus 7–8, 10-11-12. Bérletár: 6 500 Ft.

Kazincbarcika, Csónakázó-tó helyszínen.
Formája: plasztikkártya, amely sorszámot és vonalkódot tartalmaz. Az 

online vásárolt bérleteket a fesztiválprogram első alkalommal történő lá-
togatásakor kötelező plasztikkártyára váltani a helyi pénztárban.

ELŐVÉTELBEN VÁLTOTT JEGYEK:
Az elővételes (kedvezményes) jegyár az adott eseményt vagy koncertet 

megelőző utolsó nap pénztárzárásig, online értékesítésnél előző nap éjfé-
lig történő jegyvásárlás esetén érvényes!

INFORMÁCIÓ:
Telefon: 06-48/310-116, e-mail: info@kolorcity.hu

KAZINCBARCIKA

ÉS TÉRSÉGE

AUGU
SZTU

S

 1–20. 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

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396
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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. Tájé-
koztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek 
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok 
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések, 
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, 
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. 
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

FILMFESZTIVÁL

DÖNTŐBEN A KOLORSTORY
A 6. Kolorfesztivál promóciós filmje, „A Kolorstory folytatódik” bekerült kategóriájában a legjobb tíz nevező közé a rangos, komlói II. Hét Domb 
Filmfesztivál előzsűrizése alapján. 

Idén hét kategóriában 191 alkotás 
érkezett a filmfesztivál pályáza-
tára. A filmek értékelési pontszá-
ma több szempont alapján jött 
létre. Figyelembe vették, hogy a 
film a benevezett kategóriába il-
lik-e, érthető-e a célközönség 
számára, a dramaturgiát, az ope-
ratőri munkát, a vágást, a hangot, 

a zenehasználatot, a narráció fel-
építését, érthetőségét, szubjek-
tív megítélését, vagyis: összes-
ségében „működik-e a film”.
A háromtagú zsűri Danileszk Rita, 
Major Zoltán filmesztéták, és Ka-
ragity István szerkesztő-film-
rendező pontszámainak össze-
géből alakult ki a végső sorrend. 

Az előzsűri elmondása szerint 
az idei Hét Domb Filmfesztivál-
ra érkezett filmek mezőnye na-
gyon erős volt. Nagyon sok eset-
ben néhány pont választotta el a 
döntőbe jutástól az alkotásokat. 
A döntnökök csak a zsűrizés vé-
geztével láthatták az értékelé-
seket. „A Kolorstory folytatódik” 

az egyéb kategóriákban többnyi-
re videóklippek és szpotok ellen 
verseng, az elődöntő pontszámai 
alapján jelenleg a harmadik he-
lyen áll. 
– Az alapötletet egy ameri-
kai reklámfilm ihlette, ahol szin-
tén egy régi kódex volt látható. E 
köré épült a történet. A koncepció 
szerint Kolorcity egy mágikus vi-
lág, ahová egy varázslatos kapun 
keresztül bejutva egy élmények-
ben gazdag, csodálatos és színes 
helyre jut a főszereplő – árulta 
el a film születésének történetét 
Kovács István, az alkotás rende-
zője, a Ko lorTV munkatársa.
A döntős filmek zsűrije - Ró-
fusz Ferenc, Koltai Róbert, Hal-
my György – már elkezdte érté-
kelő munkáját, a végeredmény a 
szeptemberi filmfesztiválra dől 
el, ahová az alkotások készítői is 
meghívást kapnak.
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BERUHÁZÁS

MEGÚJUL A MÁJUS 1. ÚTI RENDELŐ
Június 16-án elkezdődtek 
a munkálatok a Május 1. úti 
orvosi rendelőépületben. 
A nettó 93 millió forintos 
beruházás során energe-
tikai korszerűsítést haj-
tanak végre az épületen. 
Kicserélik a villamosve-
zetékeket, a radiátorokra 
szabályozó szelepek ke-
rülnek. A tetőfelújítás és 
a belső rekonstrukció – 
megújul az ügyeleti rész 
és a gyermekorvosi ren-

delő váróterme – mellett 
az akadálymentesítés is 
megtörténik október 31-
éig. Az épület mellett új 
parkolókat alakítanak ki. A 
projektet az Európiai Unió 
közel 60 millió forinttal tá-
mogatja.
A rekonstrukció ideje alatt 
a rendelési helyszínek és 
időpontok megváltoztak. 
Részletes információk a 
kolorline.hu oldalon és a 
képújságban találhatóak.

VÁLTOZÁSOK AZ ORVOSI ELLÁTÁSBAN
Kazincbarcika Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a hamarosan induló Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám 
alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése tárgyú projekt miatt a Központi Ügyeleti Szolgálat 2018. július 06-tól a felújí-
tás befejezéséig Dr. Perjési Zsolt (3700 Kazincbarcika, Rózsa utca 5.) felnőtt háziorvos rendelőjében működik.
Ugyanezen okból Dr. Bodoki Katalin 2018. július 09-től a felújítás befejezésig Dr. Varga Róbert házi gyermekorvos (3700 Ka-
zincbarcika, Május 1 út 2.) rendelőjében fog rendelni. Dr. Bodoki Katalin rendelési ideje változatlan marad, szabadsága ideje alatt:
• 2018. augusztus 06-20. között pedig a helyettes orvos: Dr. Csikász Erzsébet lesz.

Az orvosi  ügyelet új telefonszáma, mely a beruházást követően is megmarad: +36-48/785-100.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

HIRDETÉS

KolorAPP 
Már letölthető!
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Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

Augusztus  
1.  

szerda

17.00
Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ

Kozmosz-sorozat - Tilless Béla képzőművész tárlata  
(megtekinthető: 2018. augusztus 25-éig)

Ingyenes
18.00 Városi Kiállítóterem 

(Egressy tér)
Szabó István: Csillagok háborúja - makettkiállítás 

(megtekinthető: 2018. augusztus 25-éig)
Augusztus 

1-2. 
szerda-

csütörtök

Dubicsány Magtár udvar

Kiállítások: Sarkadi Péter; Felföldi Fotográfusok 
Szövetsége; Vincze Viktória Andrea; „Mi Dubicsányiak” 

helytörténeti kiállítás; „FIGNÁR-UDVAR” 10 év képekben
Koncertek: Fekete Jenő és barátai; Endorfin; Kabin; Szeder

Ingyenes

Augusztus  
2.  

csütörtök

16.00

Kazincbarcika

Kazincbarcikai Tesco
Pollack Art - A Pollack Mihály Általános Iskola  

és tagiskolái tanulóinak tárlata

Ingyenes

17.00 Kolorlab Innovációs 
Központ

Acél*vonal: Tettamanti Béla képzőművész tárlata,  
Hangzatok: Kopasz Tamás képzőművész tárlata 

(megtekinthető: 2018. augusztus 25-éig)

18.00 Mezey István Művészeti 
Központ

Élet a börtön után  
Ambrus Attila, a „Viszkis” kerámia kiállítása  

(megtekinthető: 2018. augusztus 18-áig)

18.30 Mezey István Művészeti 
Központ

Szemtől szemben a „Viszkissel”  
közönségtalálkozó és filmvetítés

Augusztus  
3.  

péntek

18.00
Nekézseny

Konkordi terasz 
(esőhelyszín:  

református templom)

Nyár esti örömzene  
Horgas Eszter fuvolaművész és Révész Richárd estje

Ingyenes

Kazincbarcika Mezey István Művészeti 
Központ udvara

Helyi tehetségek műsora
21.00 Bereczki Zoltán - Szenvedély koncert

Augusztus 4. 
szombat 20.30 Kazincbarcika Mezey István Művészeti 

Központ udvara Veres1Színház – Anconai szerelmesek szabadtéri előadás 2 000 Ft 2 500 Ft

Augusztus  
5.  

vasárnap

8.00 Kazincbarcika Mezey István Művészeti 
Központ Kolorfutás Nevezési díjas

15.00

Kazincbarcika
Kolorpiknik  

(Mezey István Művészeti  
Központ udvara)

A Magyar Honvédség katonai toborzása

Ingyenes

16.00 Festőiskola az Izsó Miklós Képzőművészeti Körrel
16.30 Kézműves bütykölde
16.30 Matiné Zenekar
18.00 Alma Együttes
20.00 Múcsony Zászlópark Unique akusztik

Augusztus  
6.  

hétfő

16.00

Kazincbarcika

Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

„Éljünk környezettudatosan!”  
Zöld Völgy szemléletformáló program

Ingyenes
16.30 Kézműves bütykölde
17.30 Kölyökmozi

20.00 Don Bosco Sport 
Központ terasza M.É.Z. 300 Ft

Augusztus  
7.  

kedd

15.00

Kazincbarcika

Kolor  
Kölyöksziget

Könyvtárkóstolgató
Ingyenes16.00 KolorArt Visual - filmes, fotós, grafikai műhelyfoglalkozások

16.30 Kézműves bütykölde

18.00 Szent János görög-
katolikus templom Kegye János pánsípművész 1 000 Ft 1 500 Ft

20.00 Berente Kastélykert (esőhelyszín: 
műv. ház) Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar Ingyenes

20.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

Sky Fanatic
1 000 Ft 1 500 Ft

21.30 Punnany Massif

Augusztus  
8.  

szerda

16.00

Kazincbarcika

Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

Rendőrakadémia - interaktív rendőrségi vetélkedő

Ingyenes
Modellmix Egyesület bemutatója, modellezés

Kreatív kuckó - rajzos mondókák,  
kézműveskedés az Idővárral

16.30 Kézműves bütykölde
20.00

Csónakázó-tó
Pataky Művek

1 500 Ft 2 000 Ft
21.30 Edda Művek

Augusztus  
9.  

csütörtök

16.00
Kazincbarcika

Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

Kézműves játszóház a Sajómenti  
Népművészeti Egyesület tagjaival

Ingyenes
Népi játszótér

16.30 Kézműves bütykölde
18.00 Zabszalma Együttes

18.00 Bánhorváti Horváti  
református templom Szegedi Csaba operaénekes

Augusztus 
10.  

péntek

16.00

Kazincbarcika

Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

Festőiskola az Izsó Miklós Képzőművészeti Körrel

Ingyenes16.30
Kézműves bütykölde

Bolondóci Boldizsár interaktív zenés mesejáték
18.00 Bóbita együttes
20.00

Csónakázó-tó
Z!enemi

2 000 Ft 2 500 Ft
21.30 Tankcsapda - Lukács fél évszázad turné

Augusztus  
11.  

szombat

16.00
Kazincbarcika

Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

Filcvilág – varróműhely a Folt hátán-folt klub tagjaival

Ingyenes

Verselgő – gyermekversek a Kazinci Klubtól
Festőiskola az Izsó Miklós Képzőművészeti Körrel

Makadémia – anyagtudományi játszóház
17.00 Mintapinty Zenekar
18.00 Eszter-lánc mesezenekar

19.00 Sajókaza
Radvánszky-kastély 

terasza (esőhelyszín: Fehér 
terem)

Cimbaliband - Recycle koncert Danics Dórával

21.00 Kazincbarcika Csónakázó-tó Lights Off Color Festival 1 500 Ft 2 000 Ft

8 2018. JÚLIUS 20.
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Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

Augusztus 
12.  

vasárnap

9.00

Kazincbarcika

Csónakázó-tó Borsod MTB Bajnoka 2018 – 3. futam Nevezési díjas

10.30 Kazincbarcika-Alsói 
Református Templom Güsch! Ingyenes

17.00 Egressy Béni Művelődési 
Központ 100 Folk Celsius

Gyermek 
1 000 Ft, 
Felnőtt  
1 500 Ft

Gyermek 
1 500 Ft, 
Felnőtt  
2 000 Ft

17.00 Alacska Református templom SeptoForte Együttes Ingyenes
20.00

Kazincbarcika Csónakázó-tó
Smink

1 500 Ft 2 000 Ft
21.30 Rúzsa Magdi - Légzés turné

Augusztus 
13.  

hétfő

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ Flash Táncstúdió: Bencs Kitti – hastánc workshop

Ingyenes

16.00 Völgy park/ 
Mezey István Művészeti 

Központ - Kolor 
Kölyöksziget

Kreatív kuckó – rajzos mondókák,  
kézműveskedés az Idővárral

16.30 Kézműves bütykölde
17.30 Kölyökmozi
17.00 Sajóbábony Tájház Miskolci Illés Emlékzenekar
19.00 Rudabánya Szabadidőpark Ismerős Arcok
20.30 Kazincbarcika Munkácsy tér Flash Táncstúdió: Kelet a nyugatban – hastáncbemutató

Augusztus 
14.  

kedd

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ

Czifra - Kutas Enikő és Azari Péter 
argentintangó-workshop

Ingyenes
15.00 Völgy park/ 

Mezey István Művészeti 
Központ - Kolor 

Kölyöksziget

Könyvtárkóstolgató
16.30 Kézműves bütykölde
17.00 Sportvetélkedő
18.00 Szuhakálló Kastélykert Miskolci Dixieland Band, sztárvendég: Szulák Andrea
19.00

Kazincbarcika
Szent Család templom Sebestyén Márta, Szamosi Szabolcs orgonaművész 2 000 Ft 2 500 Ft

20.30 Munkácsy tér
Czifra-Kutas Enikő és Azari Péter 

argentintangó-bemutató Ingyenes

Augusztus 
15.  

szerda

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ Kugler Zsolt – street dance workshop

Ingyenes16.00
Völgy park/ 

Mezey István Művészeti 
Központ - Kolor 

Kölyöksziget

Kölyökmedical – egészségmegőrzés  
a Vöröskereszt munkatársaival

16.30 Kézműves bütykölde
20.30 Munkácsy tér Kugler Zsolt: Generations – street dance show

Augusztus 
16.  

csütörtök

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ Szudki Osayma – Body N Soul workshop

Ingyenes

18.00

Felső Barcikai 
Református Templom Báder Elemér és Svéd Mátyás

Ambrózia Étterem  
és Panzió Kolor Grillvacsora Maksa Zoltánnal Felnőtt: 6 990 Ft 

Gyerek: 4 990 Ft
19.00 Dubicsány Magtár udvar Muzsikás Együttes

Ingyenes
20.30 Kazincbarcika Munkácsy tér Szudki Osayma és Farkas Júlia – Body N Soul

Augusztus  
17.  

péntek

14.30
Kazincbarcika

Mezey István Művészeti 
Központ Flash Táncstúdió: Bencs Zoltán – jazz workshop

Ingyenes

17.00 Szent Család templom
San Juan Egyetem Vegyeskara, Pilgrim Gyermekkar és  

a Cantemus Ifjúsági Vegyeskar templomi koncertje
20.00 Kurityán Kastélykert (esőhelyszín:  

evangélikus templom) Pély Barna akusztik
18.00

Kazincbarcika Fő tér

X. Barcikai Bormustra
20.00 The Blackbirds
21.00 Flash Táncstúdió – jazzbemutató
21.30 Zséda 

Augusztus 
18.  

szombat

18.00
Dédes-

tapolcsány

a község központja 
(esőhelyszín: a dédesi 
református templom

A nyár színei zenében – St. Martin előadóestje

Ingyenes

Kazincbarcika Fő tér

X. Barcikai Bormustra
20.00 Magos Együttes

21.30
Nemzeti Táncszínház – Duna Művészegyüttes:  

Puszták népe

Augusztus 
19.  

vasárnap

12.40 Kazincbarcika Edelény – Szendrő – 
Jósvafő – Aggtelek Tour de Hongrie

14.00 Térség Kolortúra kisvonattal 500 Ft
17.00

Kazincbarcika

Belváros

18.00
Fő tér

X. Barcikai Bormustra

Ingyenes
Tekergő – utcazene

20.00 Gájer Bálint 
21.30 Geszti Best Of

Augusztus 
20.  

hétfő

10.00 Kazincbarcika Szent Család templom Ünnepi Szentmise Ingyenes
14.00 Térség Kolortúra kisvonattal 500 Ft
16.00

Kazincbarcika

Belváros

Fő tér

X. Barcikai Bormustra

Ingyenes
16.30 Tekergő – utcazene
18.00 Szalóki Ági - Fújnak a fellegek – népzenei koncert és táncház
19.30 Bródy János – Ráadás koncert
21.15 Tűzijáték

Augusztus 
25. szombat 19.00 Sajógalgóc Templomtér (esőhelyszín: 

római katolikus templom) Péter Szabó Szilvia akusztik 1 500 Ft
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M UAY TH A I

EB-ARANYAT 
SZERZETT  
SPÉTH NORBERT
A magyar muaythai Spéth Norbert (-67 kg) révén 
A-kategóriában megszerezte a sportág első Euró-
pa-bajnoki győzelmét. A prágai Európa-bajnokságon 
a 23 éves magyar versenyző pályafutása legnagyobb 
sikerét aratta, miután egyhangú pontozással (30-27) 
felülmúlta az orosz Magomedraszul Magomadovot.

A történelmi aranyérmet 
Szabó László, a Magyar 
Muaythai Szakszövetség 
főtitkára adta át a mis-
kolci harcosnak. A ma-
gyar küldöttség három 
arany-, három ezüst- és 
két bronzéremmel min-
den idők legsikeresebb 
Eb-szereplését produ-
kálta Csehországban. 
A junioroknál a magya-
rok közül Szána Patrik 
(-63.5 kg) és Sándorfi 
Ajsa (-60 kg) arany-
érmet nyert, míg Tóth 
Enikő (-57 kg) megsérült 
a döntőben, és második 
lett. Felnőtt kategóriában 
Koczó Henrik (67 kg) és 
Nardelotti Zoltán (75 kg) 
ezüstérmet szereztek. 
Nagy Ede (+91 kg), illetve 
Herceg Alex Valentin (60 
kg) bronzéremmel tértek 
haza. A prágai kontinens-
bajnokságon 40 ország 
274 versenyzője, köztük 
tíz magyar vett rész.

– Norbi nagyon koncent-
rált volt és tudta mit akar. 
Az ellenfelet elemeztük, 
átbeszéltük, és ő meg is 
valósított mindent. Azt 
mondtam neki, élvezze a 
küzdelmet, és úgy is tett. 
Spéth Norbert az első elit 
kategóriás Európa-baj-
nokunk, és én tiszta szív-
ből gratulálok neki. Ösz-
szegezvén, minden idők 
legsikeresebb muaythai 
nemzetközi viadalán va-
gyunk túl a junior és fel-
nőtt versenyzőkkel. Csa-
patként funkcionáltunk és 
támogattuk, segítettük 
egymást. Emellett három 
bírót is delegált országunk 
és rengeteg szurkoló bíz-
tatott minket. Úgy gondo-
lom, ez fantasztikus ered-
mény. Sokat tanultunk a 
versenyen, és igyekszünk 
ezeket hasznosítani – nyi-
latkozta a finálé után Bá-
nyász Adrián szövetségi 
kapitány. 

PROGRAMAJÁNLÓ

KBSC

GYŐZELEMMEL HANGOLTAK A 
BAJNOKI RAJTRA
Utolsó felkészülési mérkőzésén magabiztos sikert aratott a Kazincbarcika NB II-ben 
szereplő labdarúgócsapata. A kék-sárgák így önbizalommal telve várhatják a vasárnapi 
Nyíregyháza elleni idegenbeli találkozót. 

Az elmúlt héten az NB III-ba 
frissen felkerült Sényő el-
len játszotta utolsó edző-
meccsét a bajnoki rajt előtt 
a barcikai együttes. Kole-
szár György 18 játékost 
próbált ki a találkozón, ját-
szott többek között a sé-
rüléséből nemrég felépült 
Takács Péter, de az új igazo-
lások közül többek között 
Szabó Lukasz és Fótyik 
Dominik is pályára lépett. 
Szabó számára jól sikerült 
a bajnoki főpróba, hiszen 
gólt szerzett és igazolta jó 
döntés volt a Kazincbarci-
kára szerződtetése. Mel-
lette a most szerződést 
hosszabbított Kanalos is 

eredményes volt, meghá-
lálva ezzel a klubvezetők bi-
zalmát. A KBSC 1-0-s félidő 
után 2-0-ra győzött. Kole-
szár György a nyíregyházi 
bajnoki előtt tehát bizako-
dó lehet, hiszen a játéko-
sok most pozitív élmény-
nyel töltekezve várhatják 
a vasárnapi NB II Merkantil 
Bank Liga első fordulóját. 
A szakember szerint nem 
rossz a barcikai keret, de idő 
kell ahhoz, hogy a játéko-
sok összecsiszolódjanak. 
Koleszár György szerint 
4-5 csapat harcol majd az 
NB I-ért. A Vasas, Győr, Ka-
posvár, Nyíregyháza, Bal-
mazújváros ötösből kerül 

majd ki az a két együttes, 
amely jövőre az élvonalban 
szerepelhet. A KBSC min-
den mérkőzésen a pont-
szerzés reményében léphet 
pályára, amelyben benne 
van az esetleges győzelem 
és a vereség lehetősége is. 
A vezetőedző beszámolt 
arról, hogy Kanalos eltiltás 
miatt nem léphet pályá-
ra hétvégi mérkőzésen és 
vannak sérültek is, de en-
nek ellenére ezen a találko-
zón is megpróbálják meg-
valósítani a maximális célt, 
a pontszerzést. A Kazinc-
barcika első fellépése július 
29-én vasárnap Nyíregy-
házán 19 órakor kezdődik.

TOUR DE KEŽMAROK

MAGYAR SIKER
Remek országúti verse-
nyek, gyönyörű tájak, jó 
szervezés, baráti nevezé-
si díjak és legfőképp erős 
mezőny jellemezte az 
északi szomszédunknál 
megrendezett országúti 
kerékpárversenyt. A via-
dalra Szlovákiában, július 
15- én került sor. A me-
zőnyben a Kolorcity me-
zében versenyző Feke-
te Barnabás is részt vett. 

Nem hiába, hiszen az 5. al-
kalommal megrendezett 
Tour de Kežmarok elne-

vezésű versenyen, a do-
bogó második fokára áll-
hatott fel.

FITT BARCIKA!
Nyári órarend-július  

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, 

vizet, polifoamot hozz magaddal!

* Az edzésekről bővebb felvilágosítás Viszoczky Sándortól kérhető a +36 20 391 8138-as számon.

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

KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN FELKÉSZÜLÉS A KOLORFUTÁSRA A POLARRAL 18:00 és 19:30 között.*

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Kedd 11.30-12.30 Gerinc- és 
egészségmegörző torna 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

Csütörtök 19:00-20:00 Strong by Zumba Don Bosco Sportközpont Piros Gábor



11KOLORHÉT • IV. / 29.

TÁ J É KOZTATÁS

VÁLTOZÁSOK A VÁROSI KÖZLEKEDÉSBEN 
A KOLORFUTÁS IDEJE ALATT
Augusztus 5-én 7.00 - 13.00 között rendezik meg az 5. Kolorfutást Kazincbarcikán. A több száz 
résztvevővel rajtoló verseny biztonságos lebonyolítása érdekében az alábbi térképen megje-
lölt területeken számíthatnak a városlakók útlezárásra vagy a megszokottól eltérő forgalomi-
rányításra.

A forgalom elől elzárt területek (a megadott 
időpontban sem a ki-, sem a behajtás nem le-
hetséges)
- Egressy út 

(unikornis körforgalom és Irinyi János ROK 
közti szakasz)

- Árpád fejedelem tér
- A Herbolyai út bal oldala (családi házas rész) 

és a jobb oldali sorházas rész
- Jószerencsét út mellett, a temető előtti rész, 

egészen a 26-os útig
- Ságvári tér
- Munkácsy tér
- Göncz Árpád utca (Nyugati gyűjtőút)
- Tárna utca

Kétirányú (KIFELÉ – BEFELÉ) áteresztő pontok:
- Herbolyai úton a Műszerész utca és a Ménes 

utca kereszteződésénél
- Jószerencsét úton a Fő tér és Csokonai és 

Mikszáth út irányából

A verseny ideje alatt a 26-os útról a Jószeren-
csét útra és a Jószerencsét útról a 26-os útra 
a Szent Flórián téren és Irinyi János úton (Tűz-
oltóság, Surányi Endre Szakképző Iskola előtt 
elhaladva) keresztül juthatnak el. 
A Jószerencsét út 26-os út és Mátyás király út 
közötti szakaszán a temető felőli két sávban 
szembeforgalomra, az útpálya másik két sávja 
esetében útzárra (ezen közlekednek a futók), a 

két körforgalom (Shell kút és unikornis szobor) 
közötti szakaszon teljes útzárra számíthatnak 
a Fő térről és Csokonai útról is megközelíthető 
kétirányú áteresztő ponttal.
A Mátyás király útról a Jószerencsét útra a Spar 
pakolóján és a Shell benzinkúton keresztül, a 
Jószerencsét útról a Mátyás király útra a Shell 
kútnál lévő körforgalom belső sávján keresztül 
juthatnak el. 
Az unikornis körforgalmon keresztül a Jósze-
rencsét út és Egressy út (körfogalom és 26-os 
út közötti szakasza) a térképen jelölt módon 
közelíthető meg.
Az ÉMKK Jószerencsét úti buszmegállói (teme-
tő, Kolorlab Innovációs Központ – volt központi 
iskola, Fő tér) a 26-os úti buszmegállókba ke-
rülnek áthelyezésre. A járatok a 26-os útról a 
Tóth Árpád úton keresztül az Építők útján és 
a Tardonai úton közlekednek a Szabó Suzuki 
Szalonig oda és vissza.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK. SZURKOLJANAK ÖNÖK IS A KOLORFUTÁS VERSENYZŐINEK!
Barcika Art Kft.
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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

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

http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ
A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcában 
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 közleke-
dését is az emeletre. A házban élők számára rendszeresen rendezvényeket 
szerveznek, melyek által az itt élő emberek életében a kultúra is jelen van.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Adrenalin 0,5 l:
Borsodi Friss Zero 0,5 l 3 íz:
Pepsi - Mirinda - 7UP dobozos 330 ml:
Pepsi - Mirinda - 7UP dobozos 2,25 l
Bükk Aqua ásványvíz (savas/mentes) 1,5 l:
Borsodi víz (savas/mentes) 1,5 l:
Gumicukor zacskós 1 kg:
Labda színes 220 cm-es:

130 Ft
190 Ft
105 Ft
305 Ft

55 Ft
110 Ft

1500 Ft
300 Ft

260 Ft/l
380 Ft/l
318 Ft/l
135 Ft/l

36 Ft/l
73 Ft/l

MOSÓPOROK - ÖBLÍTŐK - TISZTÍTÓSZEREK!

Augusztus 19.

KAZINCBARCIKA

AUGU
SZTU

S

1–20.

Tartsanak velünk és  

bepillanthatnak a kulisszák mögé! 

A napi összefoglalókból mindent 

megtudhat a fesztiválprogramokról.

Érdekes történetek a fellépőkről. 

AZ ADÁSOK IDŐPONTJAI:

július 26., 31.

augusztus 2., 7., 9., 14., 16., 21.

KAPCSOLJANAK  

RÁNK!

FESZTIVÁLADÁS

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE


