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Kazincbarcikai Tankerületi Központ Elismerő oklevelét kapták:
• Samu Ágnes, a Berentei Általános Iskola pedagógusa
• Hódosné Tatár Ildikó Eszter, a Csillagfürt EGYMI Kazincbarcikai tagintézményének ve-

zetője
• Paszternák Ildikó, a Gvadányi József Általános Iskola pedagógusa
• Csákné Szűcs Szilvia, a Hosztják Albert Általános Iskola pedagógusa
• Gajdos Rita, az Izsó Miklós Általános Iskola pedagógusa
• Haraszti Istvánné, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagisko-

lájának tagintézmény-vezető helyettese
• Somosiné Csík Zsuzsanna, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Feje-

delem Tagiskolájának tagintézmény-vezető helyettese
• Emri Attiláné, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolá-

jának tagintézmény-vezető helyettese
• Miklós Julianna, Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolá-

jának pedagógusa.
• Gregóckiné Czövek Ibolya, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Fe-

renc Tagiskolájának tagintézményvezető-helyettese
• Dr. Jankáné Vajda Éva, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola pedagógusa
• Rákiné Horkay Hajnalka, a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola ze-

netanára
• Schvirján Renáta, a Kazinczy Gábor Általános Iskola pedagógusa
• Rádi Jánosné, a Kurityáni Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa
• Kiss Ágnes, a Lajos Árpád Általános Iskola pedagógusa
• Ferenczi Józsefné, a Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola pedagógusa
• Kamasinszkiné Szabó Edit, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola pedagó-

gusa
• Orosz Marianna Mária, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa
• Zsiros Mária, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa
• Törökné Csodó Ágnes, a Borsodi Általános Iskola pedagógusa
• Simonné Pető Edina, a Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola pedagógusa
• Salátáné Dobóczki Judit, a Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola pedagógusa
• Kirschné Ambris Anita, a Martinkó András Általános Iskola pedagógusa
• Górné Lovas Ágnes, a Rakacai Általános Iskola pedagógusa
• Tóthné Ágos Anita, a Szalonnai Kalász László Általános Iskola pedagógusa
• Szegfűné Kertész Lenke, a Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola pedagógusa
• Joóné Fóris Mariann, a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógusa

PEDAGÓGUSNAP

A FELADAT, AMELY SOSEM FEJEZŐDIK BE
Pedagógusnapi ünnepséget tartott Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Ka-
zincbarcikai Tankerületi Központ június 7-én a Don Bosco Sportközpontban.

Az eseményen összesen több, mint nyolcvan pedagógust díjaztak a kiemelkedő-
en színvonalas, áldozatos pedagógiai is szakmai munkáért. A díjátadó ceremónián a 
tankerületi és polgármesteri elismerések mellett az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának Pedagógus Szolgálati Emlékérmét, valamint a Pedagógusok Szakszervezete 
Eötvös József emlékérmét is átadták. A hagyományokhoz híven idén is köszöntötték 
azokat a pedagógusokat, akik ötven, hatvan, illetve hatvanöt évvel ezelőtt kapták 
meg a diplomájukat.
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden esztendőben 
egy kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző kazincbarcikai pedagógusnak „Ka-
zincbarcika Város Közneveléséért” kitüntető díjat adományoz. Idén ezt az elismerést 
Petróczi Gábornak, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatójának ítélte a szakmai 
kuratórium.
A minisztérium nevében Demeter Zoltán országgyűlési képviselőtől, a tankerület 
nevében Markovicsné Demeter Edina, a tankerületi központ igazgatójától; az önkor-
mányzat képviseletében Szitka Péter polgármestertől és Klimon István alpolgármes-
tertől; a szakszervezet részéről pedig Kántor Gyulánétól, a Pedagógusok Szakszerve-
zetének Kazincbarcikai járási titkárától vehették át az elismeréseket a kitüntetettek.
A gálát a Full Moon pop-acapella egyedülálló, fergeteges műsora zárta.

ma László, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa; Maj-
tényiné Murányi Zsuzsanna, a Serényi László Általános Iskola igazgatóhelyet-
tese; Mátyus Edit, a Szendrőládi Általános Iskola pedagógusa; Molnárné Artim 
Ildikó Márta, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa; 
Pusztai Józsefné, a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógusa;  
Bonyhai-Buzás Mária, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola pedagógu-
sa; Demeter Gézáné, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola pedagógusa; 
Fodorné Lőrincz Ilona, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola pedagó-
gusa; Görcsös Lászlóné, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola peda-
gógusa; Kónyáné Dona Éva, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola pe-
dagógusa; Pappné Bogár Katalin, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 
pedagógusa; Szentesi Mária, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola pe-
dagógusa; Tóth Ferenc Józsefné, a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola zenetanára

Pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült: 
Kocsisné Mályi Olga, a székhely óvoda vezető-helyettese; Murákné Bodnár Kata-
lin, a Füzike Tagóvoda nyugalmazott óvodapedagógusa; Pogány Barnabás György-
né, a székhely óvoda óvodapedagógusa; Rizner Józsefné, a székhely óvoda nyu-
galmazott vezetője.

Arany Díszoklevél kitüntetésben részesült: 
Bíró Istvánné Tóth Zsuzsanna, a Pollack Mihály Általános Iskola nyugalmazott 
gyógy pedagógusa; Dr. Boldizsár Józsefné, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium nyu-
galmazott matematika-fizika szakos pedagógusa; Déri Józsefné, a Pollack Mihály 
Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa; Gulyás Károlyné, az egykori Össze-
vont Napköziotthonos Óvoda nyugalmazott vezetője; Hidas Gáborné, a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium nyugalmazott magyar-történelem szakos pedagógusa; 
Kovács Gáborné, a Pollack Mihály Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa.

2019-ben Budapesten BONIS BONA – A Nemzet Tehetségeiért díjat vett át: 
Király Istvánné, a Kazinczy Ferenc Tagiskola pedagógusa.

A Pedagógusok Szakszervezete Eötvös József emlékérem kitüntetésben részesült: 
Konczné Vozáry Katalin, a kurityáni óvoda óvodapedagógusa; Siklós Lászlóné, a 
Százszorszép Tagóvoda óvodapedagógusa.

• Urbán Józsefné, a Szendrőládi Általános Iskola egykori 
pedagógusa † (a díjat lánya vette át)

• Pamlényi Ferenc, a Szini Általános Iskola pedagógusa
• Csáki Eszter, az UJJ Viktor Géza Alapfokú Művészeti Is-
kola hegedűtanára

• Perényi Emese, a Laki Körzeti Általános Iskola pedagó-
gusa

• Szesze Anita, az Aggteleki Általános Iskola pedagógusa
• Molnárné Varga Anita, a Gomba Levente Gimnázium pe-
dagógusa

• Fülpes László, a Nyárády András Általános Iskola peda-
gógusa

• Oláh Lászlóné, a Péczeli József Általános Iskola és Alap-
fokú Művészet Iskola pedagógusa

• Rimaszékiné Kovács Ildikó, a Ragályi Balassi Bálint Álta-
lános Iskola pedagógusa

• Fábiánné Kondás Katalin Beáta, a Serényi László Általá-
nos Iskola intézményvezető-helyettese

 Pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetést vett át: 
Baji Mária, a Hosztják Albert Általános Iskola pe-
dagógusa; Bartháné Béres Zsuzsanna, a Gvadá-
nyi József Általános Iskola pedagógusa; Csizmár-
né Garamhegyi Judit, a Szendrőládi Általános Iskola 
pedagógusa; Egerszegi Márta, a Péczeli József Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezető helyettese; Felediné Virág Erika, a Ra-
gályi Balassi Bálint Általános Iskola pedagógusa; Dr. 
Gerbár Lászlóné, a Ragályi Balassi Bálint Általános 
Iskola pedagógusa; Katona Sándorné, a Szathmá-
ry Király Ádám Körzeti Általános Iskola pedagógusa; 
Kovács Imréné, a Bódvaszilasi Körzeti Általános Is-
kola pedagógusa; Kovácsné Nagy Katalin, a Pécze-
li József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola pedagógusa; Kozma Lászlóné, a Borsodsziráki 
Bartók Béla Általános Iskola pedagógusa; Koz-

Kazincbarcika Város Polgármesterének 
Elismerő Oklevelét kapta:

Balogh Anita, a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola zenetanára; Bata Andrea, a Kazinczy 
Ferenc Tagiskola tanítója; Császár Judit, a Don Bosco 
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium pedagógusa; 
Dávidné Encs Marianna, az Árpád Fejedelem Tagiskola ta-
gintézményvezetője; Darainé Marcelli Zsuzsanna, ÓSZC 
Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgim-
názium pedagógusa; Forgonyné Viszlai Margit, az Irinyi 
János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános 
Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 
pedagógusa; Gégény Marianna, a Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskola intézményvezető-helyettese; 
Jakab Judit, a Mesevár Tagóvoda óvodapedagógusa; Ku-
jánné Dányi Henrietta, a Napsugár Tagóvoda óvodapeda-
gógusa; Mártonné Kövesdi Ilona, a Százszorszép Tagó-
voda vezetője; Máthéné Kacsinkó Katalin, a Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese; Megyeri Csabáné 
Kohut Zsuzsanna, az Irinyi János Református Oktatási 
Központ Tompa Mihály Általános Iskola pedagógusa; Mol-
nárné Madar Mária, az Ádám Jenő Tagiskola pedagógusa; 
Nagyné Máté Erika, az ÓSZC Surányi Endre Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának pedagógu-
sa; Pallósné Sándor Csilla, a Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák Székhely Óvodájának pedagógusa; Radácsiné 
Tóth Erzsébet, a Dózsa György Tagiskola angol szakos 
pedagógusa; Smolnicki Beáta, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Pedagógia Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagin-
tézményének igazgatóhelyettese; Szobota Katalin, az 
Eszterlánc Tagóvoda óvodapedagógusa.

„Kazincbarcika Város Közneveléséért” 
kitüntető díjat kapott:

Petróczi Gábor, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igaz-
gatója
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Kerékpárúton

Ha az út mellett van kerékpárút, 
akkor csak itt szabad kerékpá-
rozni, kivéve, ha az úttesten ke-
rékpáros nyom (piktogram) van 
felfestve. A megengedett sebes-
ség kerékpárúton 30 km/h. A ke-
rékpárút kereszteződéseiben nem 
biztos, hogy elsőbbségünk van! Ha 
mégis, akkor is előbb győződjünk 
meg arról, hogy megadják azt, 
csak utána hajtsunk le az úttestre! 

Kerékpársávban

Ha az úttesten van felfestett 
kerékpársáv, akkor csak itt 
szabad kerékpározni. A kerék-
pársáv egyirányú közlekedés-
re szolgál. Nemcsak szabályta-
lan, hanem veszélyes is szembe 
menni a forgalommal! A kerék-
pársáv mellett gyakran parkol-
nak autók. Ilyenkor tartsuk meg 
a biztonságos ajtónyitásnyi tá-
volságot! Fokozottan figyeljünk 
a szélső sávból jobbra kanyaro-
dó autókra is, mert a biciklisáv-
ban kevésbé vagyunk láthatóak 
az autóvezetők számára!

Nyitott kerékpársávban

A nyitott kerékpársávra ugyan-
azok vonatkoznak, mint a kerék-
pársávra, két kivétellel:

1. A nyitott kerékpársávot el 
szabad hagyni biciklivel pél-
dául balra kanyarodás előtt.

2. A nyitott kerékpársávra más 
járművek is ráhajthatnak pél-
dául jobbra kanyarodás előtt.

Gyalog- és kerékpárúton

A gyalogosok (különösen az idősek, 
gyerekek és kutyák) kiszámítha-
tatlan mozgására, hirtelen előbuk-
kanására mindig számítanunk kell, 
ezért a megengedett sebesség 20 
km/h! A gyalog-kerékpárút hasz-
nálata általában kötelező, azonban, 
ha a gyalog- és kerékpárúton a 
gyalogosok forgalma a kerékpáro-
sok továbbhaladását akadályozná, 
vagy az úttesten van felfestett 
kerékpáros nyom (piktogram), a 
kerékpárosok az úttesten is köz-
lekedhetnek.
A gyalog-kerékpárúton mi vagyunk 
az erősebbek, ezért nekünk kell vi-

gyáznunk a gyalogosokra! Előzési 
szándékunkat jóval előre, csön-
getéssel jelezzük, és a gyalogosok 
számára is megnyugtató sebesség-
gel és oldaltávolsággal előzzünk! 

Gyalogos-kerékpáros zónában

Gyalogos-kerékpáros zónában 
a kerékpárosok számára kijelölt 
részen a megengedett sebesség 
20 km/h, a zóna többi részén 10 
km/h. Egyébként ugyanazok ér-
vényesek rá, mint amelyek a gya-
log-kerékpárútra. Az úttesten, az 
útpadkán és a járdán (ha nem tilos) 
csak egy vonalban szabad kerék-
pározni, a kerékpársávon, a ke-
rékpár- és a gyalog-kerékpárúton 
egymás mellett is szabad. 

Kerékpáros nyomon

Az úttestre festett kerékpáros 
nyom a kerékpárosok számára jelzi 
az úttesten javasolt pozíciót, egy-
úttal a többi jármű vezetőt figyel-
mezteti a kerékpárosok jelenlétére.
Amennyiben ilyen nyom van fel-
festve az úttestre, akkor a pár-
huzamos kerékpárút, illetve gya-
log-kerékpárút használata nem 
kötelező.
Természetesen az úttesten elfog-
lalt pozíció csak javaslat, tehát el 
lehet térni tőle, valamint más jár-
művek is ráhajthatnak, mivel nem 
jelent külön sávot.

KÖZLE K E DÉ S

HOGYAN KÖZLEKEDJÜNK KERÉKPÁRÚTON?
HOL SZABAD KERÉKPÁROZNI?Hamarosan elkészül Kazincbarcikán a kerékpárút-hálózat utolsó szakasza is, így 

gyakorlatilag a város minden intézménye, nagyobb bevásárlóhelye megközelíthető 
lesz biciklivel. A biztonságos közlekedéshez azonban az is szükséges, hogy a kerék-
párúton haladók tisztában legyenek a rájuk vonatkozó szabályokkal, illetve a gya-
logosok is tudják, hogy az nem nekik van fenntartva. Érdemes tudni azt is, hogy ki 
minősül gyalogosnak.

– Gyakorta találkozha-
tunk a közúti forgalom-
ban elektromos kerékpá-
rokkal, amelyeket főként 
az idősebb korosztály ré-
szesít előnyben. Az elekt-
romos kerékpárt a veze-
tő saját erejével hajtja és 
a hajtást legfeljebb 300 
Watt teljesítményű mo-
tor segíti. Az elektromos 
kerékpárral közlekedőkre 
a kerékpárosokhoz kap-
csolódó szabályok vonat-
koznak, ám azzal a kivé-
tellel, hogy amennyiben 
a vezető a hajtást segítő 
motort használja, abban 
az esetben gépi meghaj-
tású járműnek minősül 
és az alkohol fogyasztás 
szempontjából zéró tole-
rancia vonatkozik rá – tá-
jékoztatott Rácz Tamás, 
a Kazincbarcikai Rendőr-
kapitányság közlekedés-
rendészeti osztályveze-
tője, aki további fontos 
információval is szolgált.
Azok a járművek, me-
lyeken a motor teljesít-
ménye meghaladja a 300 
Wattot, már segédmoto-
ros kerékpárnak minősül-

nek, így használatuk en-
gedélyhez és bukósisak 
viseléséhez kötött, vala-
mint biztosítás megléte 
szükséges.
Akkumulátoros kisautó-
val a közúti forgalomban 
kizárólag a gyalogosok 
számára is megengedett 
helyen szabad részt ven-
ni. Gyalogos a járdán, gya-
logúton vagy gyalog- és 
kerékpárúton közleked-
het. Ahol ezek nincsenek, 
ott a kerékpárúton vagy 
az útpadkán, ezek hiányá-
ban pedig az úttest szé-
lén – lakott területen kívül 
mindig, lakott területen 
lehetőleg a menetirány 
szerint a baloldalon –, a 
járműforgalommal szem-
ben közlekedhet.
– A fiatalok körében nagy 
népszerűségnek örven-
denek a rollerek, a gör-
korcsolyák, a gördeszkák 
és különböző elektromos 
spor teszközök, példá-
ul az elektromos rollerek. 
Sokan nem tudják, hogy 
ezen eszközök haszná-
lói szintén gyalogosnak 
minősülnek, így a közúti 

közlekedésben a gyalo-
gosok számára előírt sza-
bályok vonatkoznak rájuk 
is – tudtuk meg az osz-
tályvezetőtől.
A kézi vagy elektromos 
m e g h aj tá s ú ke re ke s-
székkel közlekedők is 
gyalogosok. Ők az úttest 
jobb oldalán csak abban 
az esetben közlekedhet-
nek, ha az úton például 
járda, gyalogút, vagy ke-
rékpárút nincs, vagy az a 
kerekesszékkel történő 
közlekedésre alkalmatlan.
A kerékpárral közlekedő-
nek a gyalogátkelőhely 
előtt le kell szállniuk, és át 
kell tolniuk a kétkerekűt, 
hiszen a gépkocsiveze-
tők arra vannak felké-
szülve, hogy a gyalogát-
kelőhelyet óránként 5-6 
kilométeres sebesség-
gel közlekedő gyalogosok 
közelítik meg, a kerék-
páros azonban négyszer 
ilyen gyorsan is a gyalog-
átkelőhelyhez érhet. A 
gép koc sive zető k erre 
nem számítanak, és sok-
szor emiatt következnek 
be a balesetek.

KERÉKPÁR FELSZERELTSÉGE

A közúti közlekedésben részt vevő kerékpárra vo-
natkozó üzemeltetési műszaki feltételek szerint a 
kerékpárt fel kell szerelni:

– könnyen kezelhető, megbízható kormányberende-
zéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadá-
lyozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működ-
tetését,

– két, egymástól függetlenül működtethető, száraz 
és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezet-
tel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó 
kerékre hat,

– hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhan-
got adhat,

– egy előre fényt adó fehér vagy kadmiumsárga, sö-
tétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról 
látható lámpával,

– egy hátra fényt adó piros, sötétben, tiszta időben 
legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző 
lámpával,

– elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szim-
metrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú 
fényvisszaverővel, és

– legalább az első keréken, legalább két darab, egy 
átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga színű, 
mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszave-
rővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy 
mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvissza-
verő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen 
közelében vagy a gumiabroncsokon. 
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HIRDETÉS
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1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.   
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!

Vitara üzemanyag-fogyasztás: 5,8-6,3l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 131-143 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében. 

AJÁNDÉK készletről vásárolt  ESETÉN1.4 GL Plus VITARA

PRÓBÁLJA KI NÁLUNK!

3+2 év garancia

3 év munkaDÍJMENTES időszakos SZERVIZ

SIESSEN! 
 

AJÁNDÉK
HÁROM AZ

EGYBEN13
KÉSZLETRŐL VÁSÁROLT
1.4 GL+ VITARA ESETÉN

1.4 GL PLUS

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig
www.szabosuzuki.hu

     

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813

200e Ft-os nyereményjáték - MySuzuki
Legyen a szerencsés 3 nyertes egyike! Júnis 10-ig!

Az első 3 időszakos szervizre vonatkozik.

2019.JÚLIUS.05-ig
vagy a készlet erejéig érvényes!

kiegészítő feltételekkel

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, gallérral
11 500 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
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KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, 
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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. Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek személyes adatai az informá-
ciós 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.

BE RU H ÁZÁS

JÓL HALAD A FŐ TÉR REKONSTRUKCIÓJA
Hamarosan egy modern, minden igényt kielégítő tér szépíti majd a belváros központi 
részét, hiszen jó ütemben halad Kazincbarcika legnagyobb terének, a Fő térnek a felújí-
tása. A csaknem 600 millió forintos beruházásnak köszönhetően teljesen megváltozik 
majd a polgármesteri hivatal, a művelődési ház, illetve a Liget útig tartó szakasz látképe.  

Az érintett területen fo-
lyamatosan dolgoznak a 
munkagépek, ahol helyet 
kap majd a nagyszínpad, 
valamint egy egyedi, rend-
kívül látványos, függesz-
tett burkolatú szökőkút, 
amelybe egy Magyaror-
szágon, sőt Európában is 
egyedülálló vízijátékot ál-
modtak a tervezők.  
A kivitelező cég szakem-
berei jelenleg a szökőkút 
medencéjében a vízzáró 

betonréteg terítését vég-
zik, a csövezések és a va-
salások már megtörtén-
tek. A színpad vasalásával 
és betonozásával már el-
készültek a kivitelező cég 
munkatársai, így hama-
rosan a pódium burkolási 
munkálatai is befejeződ-
hetnek.
A kivitelező az új közvilá-
gítási hálózat kiépítéséhez 
szükséges vezetékeket is 
lefektette, a téren ugyanis 

„okos” közvilágítási rend-
szert építenek ki, egyben a 
támfalak és a lépcsők egy-
séges, modern új burkola-
tot kapnak. 
A város ivóvízvezeték-há-
lózatának gerince szintén 
az Egressy út Fő tér előtt 
szakasza alatt vezet el, 
a beruházás során az el-
használódott több évtize-
des főnyomó vezetéket is 
újra cserélik majd. Ez ok-
ból kifolyóan félpályás út-

lezárásra kell számítani az 
érintett területen. A for-
galom a Liget út felől a Jó-
szerencsét út felé haladva 
egyirányú lesz. Jelenleg az 
ideiglenes ivóvízvezeték 
kiépítésén dolgoznak a 
szakemberek. A munká-
latok előreláthatóan jú-

lius 31-ig tartanak majd.
Ezekkel a munkálatokkal 
párhuzamosan készül a Jó-
szerencsét úti buszmegál-
lóhoz vezető lépcső is, va-
lamint lassan kihelyezik az 
új utcabútorokat is, ame-
lyek tovább emelik majd a 
tér vonzerejét.

ÖTLETBÖRZE

AZ ÚJ EXTREME 
PARKRÓL A 

LEGJOBBAKTÓL
Kazincbarcika Város Önkormányzata az új extreme park-
kal kapcsolatosan ötletbörzét tartott június 6-án a Kolor-
Lab Innovációs központban. Kazincbarcika vezetése, 
illetve a projektben résztvevők megkeresték a legjobb 
deszkásokat, görkorisokat, bmx-eseket, rollereseket 
a városban, illetve azokat a szószólókat, meghatározó 
véleményalkotókat, akik képviselték ezekben a sport-
ágakban a fiatalokat.  

Az összesen közel 1,8 mil-
liárd forintos városköz-
ponti barnamezős beru-
házás keretében az Irinyi 
tornacsarnok mellett épül-
ne az új sportlétesítmény, 
amelyben a legtrendibb, 
legmodernebb eszközökön 

ugrathatnak, gurulhatnak, 
csúszhatnak majd az ext-
rém sportok megszállottjai.
A fórum résztvevőit Kli-
mon István, Kazincbarcika 
alpolgármestere köszön-
tötte, aki kiemelte, hogy 
egy város életében minden 

korosztályt, minden tár-
sadalmi réteget meg kell 
tudni szólítani, így a fiata-
lokat is. Az önkormányzat 
eltökélt szándéka, hogy az 
extrém sportokat kedvelő 
réteget is megszólítsa, így 
jött az extreme park kiala-
kításának az ötlete, ahol 
esetleg Európa-, vagy vi-
lágbajnokságot is lehessen 
rendezni.
– A cél az, hogy a kialakí-
tandó parkban, egyszer-
re több korosztály is biz-
tonságosan és igényesen 
kialakított körülmények 
között együtt tudjon szó-
rakozni – tette hozzá a vá-
rosvezető.
A kötetlen beszélgetésen 
az önkormányzat munka-
társai bemutatták azokat a 
lehetőségeket, amik men-
tén kialakítható az extrém 
park, valamint kikérték a 
megjelentek véleményét, 
illetve segítségüket kér-
ték a telepítendő eszközök 
kapcsán.

ÚTJAV ÍTÁS

K ÁT YÚ M E NTES 
B E LVÁROS 

Mint azt a városlakók is tapasztalhatták, a szokottnál 
korábban és intenzívebben zajlanak a belvárosban a 
kátyúzási és útburkolati állagmegőrzéssel kapcso-
latos munkálatok. Nem véletlenül, hiszen az egész 
nyárra tervezett munkálatok nagy részét igyekeznek 
a kivitelező cég szakemberei a Tour de Hongrie kazinc-
barcikai etapjának startjáig elvégezni. 

Mint azt Szitka Péter 
polgármestertől meg-
tudhattuk, a kátyúzás 
és űtburkolati jelek fes-
tése a héten folyama-
tosan zajlik, első körben 
a polgármesteri hivatal 
mögötti parkolónál talál-
ható rajtnál fejezték be a 
munkálatokat és ezt kö-
vetően a megszokottnál 
gyorsabb ütemben ha-
ladva sorra végzik el a 
szakemberek a verseny 
által érintett szakaszo-
kon az állagmegőrzési és 
javítási munkálatokat. 
A kerékpáros körver-
seny útvonala mellett, 
nagy figyelmet fektet-
nek a most átadásra ke-
rülő Alsóvárosi körúton 
kialakított kerékpárút 
pik togramjainak fel-
festésére, illetve folya-

matosan dolgoznak a már 
meglévő kerékpárútak fel-
festésének megújításán is. 
Az Egressy út–Mátyás ki-
rály út–Jószerencsét úton 
a kátyúzás mellett szin-
tén újrafestik az útbur-
kolati jeleket, illetve a ke-
rékpárútakon elvégzik az 
úgynevezett réselési fel-
adatokat is. Ez a kisebb, 
öt centiméteres nagy-
ságrendet nem megha-
ladó hibáknak bimutenes 
keverékkel való javítását 
jelenti.
A héten mindemellett 
megtörténik a Tóth Árpád 
úton is útburkolati jelek új-
rafestése, akárcsak a Tar-
donai úton is, ahol a június 
14-én városunkba látoga-
tó 2019-es Tour de Hong-
rie mezőnye elhagyja majd 
Kazincbarcikát.
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V É DŐNŐI SZOLGÁ LAT

A KAZINCBARCIKAI  
VÉDŐNŐKET JUTALMAZTÁK

Miniszter elismerő oklevele kitüntető díjat vehettek 
át a Kazincbarcikai Védőnői Szolgálat munkatársai jú-
nius 11-én kedden a budapesti Vígadóban rendezett 
gálaműsoron, amelyen a Magyar Védőnők napjának 
alkalmából díjazták az országban kimagasló szakmai 
teljesítményt nyújtó védőnőket. 

Prof. dr. Kásler Miklós 
emberi erőforrások mi-
nisztere nevében Hor-
váth Ildikó államtitkár 
asszony nyújtotta át az 
elismeréseket az arra ér-
demes szakemberek-
nek, köztük a Kazincbar-
cikai Védőnő Szolgálat 
hét területi védőnőjének: 
Laczkó-Balogfalvi Or-
solyának, Szombati Er-
zsébetnek, Szabó Bog-
lárkának, Csáki-Eszter 
Laurának, Filepkóné-Be-
ne Ágnesnek, Szendrei-
né Károlyfalvi Ritának és 
Kovácsné Tóth Ildikónak, 
akiknek érdemeit és az 
elmúlt években végzett 
munkáját miniszteri elis-
merő oklevéllel díjazták. 
A védőnők munkája sok-
kal járulhat hozzá az 
egészséges életmód ki-
alakításához, a civilizáci-
ós betegségek kialaku-
lásának megelőzéséhez 

– mondta az egészség-
ügyért felelős államtitkár 
kedden a védőnők nap-
ja alkalmából tartott ün-
nepségen.
Horváth Ildikó azt mond-
ta, már a várandósgon-
dozás során elkezdődik 
nemcsak az édesanya, 
hanem a születendő 
gyermek egészségéért 
vállalt védőnői felelősség, 
és tudásukat egyfajta bi-
zalmi tőkeként értékelik a 
családok.
Az államtitkár kitért a 
személyes példamuta-
tásra is, hiszen – mint 
mondta – a védőnők 
többsége abban a közös-
ségben él, ahol dolgozik, 
és sokan, sokat köszön-
hetnek nekik, akik holisz-
tikus szemléletmóddal 
segítenek a családoknak.
Mint azt Dienes Kriszti-
nától, a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Edelényi 

Járási Hivatal Népegész-
ségügyi Osztály járási 
vezető védőnőjétől meg-
tudtuk, a miniszteri elis-
merést a városi alapellá-
tásban végzett szakmai 
munka elismeréseként 
kapták meg Kazincbarci-
ka hét körzetében szol-
gálatot ellátó védőnők, 
akik az elmúlt években 
kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak. 
A városban már jó ide-
je gondot jelent ugyanis, 
hogy a körzetek egy ré-
sze könnyen bejárható 
bérházas terület, de egy-
re komolyabb feladat elé 
állítja a védőnőket a csa-
ládi házas környezetben 
születő gyermekek be-
járása is, valamint az is, 
hogy bizonyos körzetek-
ben olykor 60-70 szá-
zalékban vannak a ko-
molyabb odafigyelés t 
igénylő, halmozottan hát-
rányos helyzetű gyerme-
kek. 
Szintén komoly kihí-
vást jelent a folytono-
san változó jogszabályi 
környezet is, illetve bár 
a létszámuk jó ideje nem 

változott, feladatköre-
ik folyamatosan bővül-
nek, újabb és újabb, addig 
nem látott problémákat 
kell megoldaniuk munká-
juk során.  
Kiemelt hangsúlyt fek-
tetnek a kazincbarcikai 
gyermekek egészséges 
életmódra való nevelésé-
ben is, a védőnői szolgá-
lat jelen van a város mind 
a 8 óvodájában is, ahol a 
gyermekeket és a peda-
gógusokat bevonva, in-
teraktív módon próbálják 
segíteni az új generáció 
egészségtudatos szem-
léletének kialakítását is. 
Emellett aktívan részt 
vesznek az intézmények-
ben tartott egészségna-
pok lebonyolításában is, a 
közösségi integráció je-
gyében pedig az egész-
ségmegőrzés témaköré-
ben előadásokat tartanak 
nemcsak a gyermekek, 
de a felnőttek számára is. 
A Kazincbarcikai Városi 
Kórházban 2016-ig mű-
ködő újszülött osztály 
életében is aktívan részt 
vettek, szakmai tudásuk-
kal és tapasztalatukkal 

pedig a mai napig is se-
gítik a főiskolai hallgatók 
képzését a védőnői fela-
dataik során szerzett ta-
pasztalataik átadásával. 
Részt vettek a szolgálat 
munkatársai a 2013-as 
anyatejes világnapi ren-
dezvénysorozat kapcsán 
„Születésfa” kezdemé-
nyezés lebonyolításában 
is, amely mára komoly 
hagyománnyá nőtte ki 
magát és üde színfoltja a 
rendezvénysorozatnak. 

Négy évvel ezelőtt csat-
lakoztak  a népegészség-
ügyi célú Védőnői Méh-
nyakszűrő Programhoz 
is, elvégezvén akkor a 
szükséges tanfolyamo-
kat és gyakorlati képzést, 
képesítést szereztek a 
szűrés elvégzésének le-
bonyolításához, így Ka-
zincbarcika egész terü-
letén lehetővé vált a 25 
és 65 év közötti nők szá-
mára, hogy a szakorvo-
si szolgálat mellett a vé-
dőnői szolgálatnál is sort 
keríthessenek a méh-
nyakrákkal kapcsolatos 
szűrés elvégzésére.

K É PZŐM Ű V É SZETI TÁ BOR

KREATÍV NYÁR A SZÍNES 
VÁROS FIATALJAINAK

Az idén nyárra szervezett képzőművészeti alkotótá-
bor kapcsán rendeztek workshopot a Mezey István 
Művészeti Központban június 6-án. A gyermekek és 
szüleik eligazítást kaptak a hamarosan kezdődő prog-
ramokról, illetve a tábor résztvevői már most megcsil-
logtathatták művészi tudásukat. 

A rendezvényen Har-
nócz Zsuzsa, a Barcika 
Art Kft. kulturális igazga-
tóhelyettese köszöntöt-
te az érdeklődőket, majd 
beavatta a jelenlévőket a 
június 24-étől július 5-éig 
tartó képzőművészeti al-
kotótábor programjainak 
részleteibe.
Elmondása szerint egy 
pörgős, kreatív eseményt 
szeretnének létrehozni 
a gyerekeknek, amely a 
szülőknek is nagy segít-
ség lehet tudván, hogy a 
tábor ideje alatt a fiata-
lok egy rendkívül hasz-
nos programon vesznek 
részt, ahol kiélhetik alko-
tói vágyaikat.
Először a 10 és 14 év közti 
fiatalok táboroznak majd 
június 24-étől, 28-áig; 
ezt követően a második 

turnusban 14-től 18 éves 
korig a középiskolások 
vesznek részt július el-
sejétől ötödikéig az Ózdi 
SZC Deák Ferenc Szak-
képző Iskolája és Művé-
szeti Szakgimnáziumá-
ban, illetve a Mezey István 
Művészeti Központban.
A gyerekeknek az öt-öt 
napban reggeltől késő 
délutánig sűrű program-
jaik lesznek. Délelőtt 9 
órakor kezdik majd meg 
az alkotói munkát, délben 
lesz egy ebédszünet, ezt 
követően pedig ismét ne-
kilátnak dolgozni és négy 
óra tájékán egy uzsonnát 
követően térnek haza.
A tájékoztatókat köve-
tően a tábor művészeti 
vezetői is bemutatkoz-
tak a workshopon: Ko-
vács Gabriella, Reichardt 

Anna és Somodi-Hornyák 
Szilárd, akik mindhárman 
a Deák Ferenc Szakkép-
ző Iskola és Művészeti 
Szakgimnázium művész-
tanárai. A tábor vezetői 
gárdáját fogja majd erő-
síteni Rutkai Bori, neves 
magyar képzőművész, 
énekes is.
Kovács Gabriella elmond-
ta, hogy a közelgő felada-
tok a gyerekeknek, a mai 
modern művészetekhez 
híven nem lesznek ide-
genek. Minden napnak 
lesz egy adott feladata, 

emellett pedig egy egész 
hetes projekttel is el kell 
majd készülnie a fiatalok-
nak.
A programok ismerte-
tését követően a gyere-
kek és a vezetők átvo-
nultak a Gyermekek Háza 
-Kézművesház egy-egy 
termébe, ahol már most 
megkapták első felkészí-
tő feladatukat az ifjoncok.
Itt a kicsiknek és nagyok-
nak különböző teendői 
voltak, melyet a rajzo-
lás művészetének segít-
ségével kellett kreatívan 

megvalósítaniuk. Az el-
készült művek kiértéke-
lésében a tábor művésze-
ti vezetőin kívül részt vett 
Ursutzné Blága Krisztina; 
a Gyermekek Háza-Kéz-
művesház vezetője, Ba-
csó István, az Izsó Miklós 
Képzőművészeti Kör ve-
zetője, illetve Lalák An-
gelika kazincbarcikai ke-
ramikusművész is.
A nyári tábor Kazincbarci-
ka Város Önkormányza-
ta támogatásával valósul 
meg, így a résztvevőknek 
díjtalan.

Ü N N E PI KÖN Y V ÉT

CSINSZKA TEKINTETÉBEN
„Va l l o más a C sodá k-
ról-Ady Endre Csinsz-
ka tekintetében” címmel 
került sor a Patka Szín-
ház előadóestjére, me-
lyet június 6-án rendez-
tek meg Kazincbarcikán, 
az Egressy Béni Városi 
Könyvtárban. Az előadás 
az idei kilencvenedik or-
szágos ünnepi könyvhét 
alkalmából jött létre, Ady 
Endre halálának századik 
évfordulójára emlékezve. 
A magyar irodalom egyik 
leg jelentősebb alakja a 
költő, újságíró élete 1903-
ban fordulóponthoz érke-
zett, amikor megismer-

kedett a Párizsban élő 
gazdag kereskedő, Diósy 
Ödön feleségével, Brüll 
Adéllal, Lédával, ahogy ő 
maga a múzsáját nevez-
te. Megromlott házassága 
után Ady 1914-ben talál-
kozott az akkor húszéves 
Boncza Bertával, akivel 
1911 óta levelezett. A kö-
vetkező évben, a lány ap-
jának tiltása ellenére ösz-
szeházasodtak. Verseiben 
fiatal szerelmét Csinszká-
nak nevezte el, és meg-
hitt szerelmes verseket 
írt hozzá, melyek közül ta-
lán a legszebb az „Őrizem 
a szemed.”

Patka Heléna művésznő 
Csinszka „bőrébe” bújva 
engedett bepillantást Ady-
val való kapcsolatáról, ér-
zéseiről. 
A z egyedülál ló ünnepi 
könyvhét-sorozaton a gye-
rekek számára is készültek 
programokkal a szervezők, 
méghozzá rendhagyó for-
mában mutatták be a felnö-
vő generációnak a kortárs 
gyermekirodalmat. Az ver-
sek szerelmeseinek lehető-
ségük volt Andók Veronika 
költővel is találkozni, aki a 
könyvhét alkalmából egy 
verseskötetet jelente tett 
meg.

OKTATÁS

KÖTETLEN 
TANÓRA  
A TÓNÁL

Kihelyezett környezetis-
meret-órán vettek részt 
a Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskola ta-
nulói a Herbolyai tavaknál 
június 6-án délelőtt. Láda 
Róbert, a helyi horgászok 
képviselője mesélt a ta-
vak kialakulásáról, vala-
mint az elmúlt években 
végrehajtott közösségi 
akciókról, a terület kar-

bantartásáról. A tanóra al-
kalmával szó esett a tóban 
található halakról, a kör-
nyék élővilágáról. A kör-
nyezeti oktatás és nevelés 
átfogó célja, hogy előse-
gítse minden korosztály 
környezettudatos szem-
léletének, magatartásának 
kialakulását. A kihelyezett 
órát kötetlen játék és be-
szélgetés zárta.
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KAZINCBARCIKA HIVATALOSAN 
A LEGSPORTOSABB TELEPÜLÉS

Idén is díjak kapott Ka-
zincbarcika a kihívás nap-
ja alkalmából, kategóri-
ájában ismét első helyet 
szerzett városunk a május 
29-én rendezett sportnap 
megszervezéséért. 
A Magyar Szabadidő-
sport Szövetség által in-
dított kezdeményezéshez 
csatlakozó településeket 
díjazták is. Kazincbarci-
ka a közepes nagyságú 
városok kategóriájában 
első helyezést ért el, az 
elismerés pedig nem kis 
mértékben a nap folya-
mán legalább tizenöt perc 
mozgást végző helyi óvo-
dásoknak, iskolásoknak 

és felnőtteknek köszön-
hető. Az akcióban részt 
vevők három országos 
hírű fitneszedző és a he-
lyi civil sportegyesületek 
segítségével alaposan ki-
vették részüket a test-
mozgást népszerűsítő 
rendezvény sikeréből.
A Magyarország Legspor-
tosabb Településnek járó 
díjat június 8-án Budapes-
ten, Kovács László, Ka-
zincbarcika Város Önkor-
mányzatának a sportért 
felelős tanácsadója vette 
át az EMMI államtitkárától, 
Szabó Tündétől a hivata-
los díjátadó ünnepség ke-
retében.

M U N K ÁC SY DEZSŐ BI R KÓZÓ E M LÉ KV E RSE N Y

TAROLT A KVSE  
BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLYA

Munkácsy Dezső birkózó emlékversenyt rendeztek immár 
kilencedik alkalommal június 8-án, melynek a Kazinc-
barcikai Sportközpont munkacsarnoka adott otthont. 
A verseny minden évben egy komoly megmérettetés 
és egyben emlékezés is Munkácsy Dezső birkózó, edző 
előtt. A verseny iránt most is nagy volt az érdeklődés.  

– A nemzetközi barátok 
is elfogadták a meghívást, 
Kassáról, Rimaszombat-
ról és természetesen Ma-
gyarországról is érkeztek 
versenyzők. A résztvevők 
létszáma igen magas volt, 
hiszen 202 fő regisztrált a 
napon összesen 23 egye-
sületből – tudtuk meg Kó-
nya Lajos veterán világ-
bajnoktól.
A sporteseményt Kovács 
László önkormányzati ta-
nácsadó nyitotta meg, 
majd egy rövid díjátadó-
ra került sor. Az elisme-
réseket nyolc olyan ver-
senyző kapta, akik első, 
második, illetve harmadik 
helyen végeztek a magyar 

bajokságon: Demeter Do-
minik, Szeifert Zoé, Kere-
kes Viktor, Pásztor Martin, 
Kiss Bence, Horváth Krisz-
tián, Pál-Kutas Levente és 
Pál-Kutas Réka vehette át 
a díjakat. 
Hazai edzők közül Szőgyör 
Mihály kapott kitüntetést, 
valamint Istenes László ré-
szesült az MBSZ kitünte-
tésében, aki hosszú évekig 
volt a KVSE birkózó szak-
osztály edzője. Munkássá-
ga alatt női birkózók közül 
magyar bajnokot és válo-
gatott kerettagot nevelt. 
A köszöntő után egy be-
mutató következett, me-
lyet a KVSE ritmikus gim-
nasztika szakosztályától 

láthattak a megjelentek. 
Az emlékverseny három 
szőnyegen zajlott szabad-
fogásban, neves bírók ve-
zetésével, ahol az óvodás 
korosztálytól a veteráno-
kig mindenki bizonyíthatta 
tudását. 

A megmérettetést meg-
előzően Munkácsy Dezső 
egykori birkózó emléktáb-
lája előtt a családtagjai és 
a szervezők koszorút he-
lyeztek el. 
Kazincbarcika házigazda-
ként harminc versenyzőt 

indított a neves versenyen. 
Az ellenfelek közül az ES-
MTK, UTE csapata bizonyult 
erősnek, mégis a csapat-
versenyben 14 első, 9 má-
sodik és 5 harmadik helye-
zéssel zárta a KVSE birkózó 
csapata a versenyt. 

CSAPAT HELYEZÉSEK:
1. KVSE (Kazincbarcika)
2. ESMTK (Budapest Pesterzsébet)
3. DBC (Diósgyőr)
4. UTE (Újpest)

KVSE felkészítők: 
Kónya Lajos vezetőedző, Csepregi 
György edző, Szőgyör Mihály edző, Fo-
dor Pál technikai vezető

AUGUSZTUS 9. PÉNTEK 
20.00 ELEVEN
21.30 KOWALSKY  

MEG A VEGA 
Jegyár: elővételben 1 500 Ft,  
helyszínen/program napján 2 500 Ft

AUGUSZTUS 10. SZOMBAT 
20.00 BLAHALOUISIANA

22.00 WELLHELLO
Jegyár: elővételben 2 000 Ft,  
helyszínen/program napján 3 000 Ft

AUGUSZTUS 15. CSÜTÖRTÖK 
20.30 MAGYAR NEMZETI 

TÁNCEGYÜTTES:  
A TENKES KAPITÁNYA

Jegyár: elővételben 2 000 Ft,  
helyszínen/program napján 3 000 Ft

AUGUSZTUS 16. PÉNTEK 
20.00 KÉSEI KITÉRŐ
21.30 HALOTT PÉNZ
Jegyár: elővételben 2 000 Ft,  
helyszínen/program napján: 3 000 Ft

KAZINCBARCIKA, CSÓNAKÁZÓ-TÓ

* Érvényes diákigazolvány felmutatásával az 
elővételben, kazincbarcikai pénztárakban váltott 
jegyek 500 Ft kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Online jegyek, jegyinfó: www.kolorcity.hu/jegy/ 
Online jegyértékesítés: június 1-jétől
Print jegyértékesítés: június 15-étől 
Kazincbarcikán és Miskolcon

Diákoknak elővételben

500 Ft 
KEDVEZMÉNY*
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A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. alatt 
található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes ener-
getikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki szem-
pontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokzati felújítás, 
nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, valamint a kor 
igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.
Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes rezsi-
költséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is megál-
lapítottak.

KOLORLAB 
INNOVÁCIÓS KÖZPONT

Irodák kiadók

I. emelet m2

Irodák 53,59

Irodák 57,66

II. emelet m2

Irodák 53,87

Irodák 53,82

Irodák 53,78

Irodák 55,44

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek. Részletes információt a Barcika 
Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken:
kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627
e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

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

Kalandra fel!

A Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület egy 
mozgalmas délutánra várja az érdeklődőket június 21-én 
13 órától 18 óráig a Don Bosco Sportközpont melletti zöld 
területre. 

Program: 
• kama sportági bemutató az Észak-Keleti

Átjáró Egyesület közreműködésével
• kama villámtorna
• népi játékok
• peonza-bemutató
• kalandjáték

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Autó, üveg dekoráció, molinó, cégtáblák,

világítás kivitelezése, fényképes

LED
ajándéktárgyak készítése.

Kibővült szolgáltatásainkkal

várjuk régi és új ügyfeleinket.

Elérhetőségek: 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56/B.
E-mail: info litoplan.hu Web: www.litoplan.hu • Tel: +36 48 512 236@ •

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

Táncsics Mihály út 11.

Ariel folyékony mosószer 3,3 l: 3 200 Ft 996 Ft/l
XIXO tea, több íz 1,5 l: 180 Ft 120 Ft/l
Apenta ízesített ásványvíz, több íz 1,5 l:  160 Ft 106 Ft/l
Hell energiaital, több íz 250 ml:  130 Ft 520 Ft/l
Bomba energiaital AKCIÓ 250 ml: 115 Ft   460 Ft/l
Tchibo Family 250 g: 450 Ft 1 800 Ft/kg
Lacikonyha tasakos leves, több íz 77 g: 220 Ft 2 857 Ft/kg

PÁLYAKEZDŐ FIÚ RAKODÓT KERESÜNK.  
Önéletrajzokat személyesen Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11. alatt várjuk!

Üdítők, kávék, sütemények, vegyiáru  nagy választékban kapható!


