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Ismét spártaiak
lepik el Kazincbarcikát!
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NAGYOBB, TÖBB, SZÍNESEBB

KOLORFESZTIVÁL 7.0 – SZÍNEZZÜK TOVÁBB!
Kazincbarcika 65. évfordulóján hetedik alka
lommal rendezik meg az ország egyik leghos�
szabb összművészeti programsorozatát a Ko
lorfesztivált augusztus 1-je és 20-a között. Bár
még alig kezdődött meg a tavasz, ám egyre
többen érdeklődnek nemcsak Kazincbarcikán,
hanem a környező településeken is, hogy idén
milyen meglepetések várnak rájuk a Színes vá
rosban!
– Rendkívül nagy büszkeség városunknak,
hogy a Kolorcity brand
népszerűsítése célt ért
nemcsak a közönségnél, hanem a szakmánál
is. A Városmarketing
gyémánt díjak, az, hogy
idén vendégelőadóként
vehettünk részt a Miskolcon megrendezett
megyei település-marketing workshoppon
alátámasztja, hogy jó
úton járunk. Önkormányzatunk fontos feladatának tartja, hogy ez
a sikeres munka folyta-

tódjon, ezért idén is fő
támogatója Kazincbarcika kiemelt
rendezvényének,
a Kolorfesztiválnak – mondta
el Szitka Péter
p o l g á r m e s t e r,
aki hozzátette,
hogy az évről évre
egyre színvonalasabb, országos szinten
is jegyzett fesztivál ékes
bizonyítéka annak, hogy
Kazincbarcika nemcsak
nevében, hanem mindennapjaiban is egy
igazán színes város.

 z idei fesztiválon a
A
szervező Barcika Art
Kft. az eddigieknél is
szélesebb körben igyekszik programokat kínálni
a szórakozni vágyóknak. A Kolorfesztivál

7.0 nagykoncertjeinek
helyszíne 2019-ben is
a Csónakázó-tó lesz. A
sztárfellépők – Wellhello, Halott Pénz, Kowalsky meg a Vega, P-Mobil
– mellett a meghívottak
listáján lesznek olyan
utóbbi években felbukkanó fiatal, de hatalmas
népszerűségnek örvendő, igényes zenét játszó zenekarok is, mint
a Blahalousiana vagy a
Margaret Island.
Szintén a nagyszínpadon látható majd

koncepció
is, melyhez
csatlakozva a környé k te lepülésein
szintén számos színvonalas műsor várja

tik majd fel az idén 65.
születésnapját ünneplő
városunkat egy köztéri szobor felállításával.
A közkedvelt, nagy látogatottságú közös
tánc-workshopokon az
érdeklődők a zárt körű

az Omega zenekar
Gyöngyhajú lány dalából született Experidance-előadás is. A Kóbor
János vezette zenekar
és a sajátos néptánc

technikájáról ismert Experidance-produkció
közös munkája révén
a tánccal fűszerezett
musicalben felcsendül
az együttes valamen�nyi, jól ismert slágere,
mint a „Trombitás Frédi”, a „Régi csibészek”,
az „Ezüst eső” vagy a
„Petróleumlámpa”.
Augusztus 20-án a Fő
teret érintő dísztér beruházási munkálatai
miatt szintén a tónál
lesz a Szent István-napi
műsor, amelyen többek
között Bereczki Zoltán
produkcióját tekinthetik
meg a látogatók. Az
ünnepi tűzijátékot
is ezen a rendhagyó helyszínen
csodálhatják majd
meg az érdeklődők.
Az összműveszeti fesztivál
kedvelt rendezvényei
sem maradnak el. Idén
a street art
attrakciók keretében Lalák Anglika keramikusművész vezetésével, a
vállalkozó kedvű alkotók
együttes erővel köszön-

programot, például már
javában nevezhetnek az
augusztus 4-ei Kolorfutásra, ahol több távon
mérhetik össze erejüket
a versenyzők.
Folytatódik a KolorCountry, a színes térség

majd a látogatókat. A
Sajó-völgye káprázatos
helyszínei egész napos
programot biztosítanak: érdemes felfedezni
a térség különböző történelmi és természeti
értékeit!

gyakorlás után, élő zenekarok kíséretében,
flashmob jelleggel be is
mutatják majd az általuk
megtanult koreográfiákat a város különböző
pontjain.
A húsz nap alatt lesznek még gyermek- és
felnőtt színházi előadások; a humor kedvelőinek örömére fellép a
jászkarajenői dumagép,
Dombóvári István; valamint a szervezők nem
feledkeztek meg a kisgyermekes családokról
sem: a Mezey-házban és
a Völgy parkban idén is
várja a gyerkőcöket a
kalandokkal teli Kölyöksziget.
A sportolni vágyók is találhatnak kedvükre való

– Az idén először kiírt
pályázatra
eddig több,
mint tíz település jel e n t keze t t ,
melyek között
vannak már eddig

jól ismert partnerek és
teljesen új pályázók is.
Az áprilisi elbírálás után
már a nemcsak a színhelyek, de a fellépők névsorára is fény derül – árulta
a szervező cég ügyvezetője dr. Makkai Orsolya.

4

2019. MÁRCIUS 22.

INTERJÚ

„MINDIG ITT ÉLTEM,
ITT ÉRZEM JÓL MAGAM”

5

KOLORHÉT • V. / 11.

SPARTAN RACE

Ismét spártaiak lepik el Kazincbarcikát!

Az otthon ott van, ahol az ember jól érzi magát, ahol
szeretet és biztonság öleli át. Ahol az utcákat járva a
kedves ismerősök mosolyogva köszönnek vissza.
Ahol minden fának, térnek, épületnek jelentéstartalma van, melyek emlékeket, vágyakat, egy megélt élet
mindennapjait rejtik. Az 1954-ben várossá nyilvánított Kazincbarcika főként vegyiparának köszönhetően
vonzotta az elsősorban Szabolcsból, Észak-Alföldről
és Dél-Borsodból érkező munkavállalókat. Az 1960as években már nagy iramban nőtt a város. Ekkor érkezett Szabolcsból a tizenhárom éves Sinka Gyöngyvér családjával. Példája jól mutatja, hogy a lakóhelyhez
való szoros kötődés milyen mélyen bele tud ivódni szívünkbe.
Hogyan nézett ki a város,
amikor idekerült?
Emlékszem, nehezen tudtam tájékozódni. Akkor
még a Rákóczi téren laktunk, Csikósné volt a városvezető és ő utalt ki nekünk szolgálati szobát. A
gyógyszertár épülete volt
ismerős, ahhoz viszonyítva találtam haza.
Ön kamaszlány volt, amikor ide költöztek. Kön�nyen ment a kapcsolatteremtés?
Tulajdonképpen igen.
Rengeteget kirándultunk,
kerékpárral, vagy gyalog. Számomra ismeretlen
volt a környék, sok esetben a földrajztanárom
hívta fel a figyelmemet a
lehetőségekre. Abban az
időben nagy összetartó
ereje volt a KISZ-nek. Táborokba jártunk, ahol további ismeretségekre tett
szert az ember.
A nyolcadik osztályt már
itt kezdte. Milyen elképzelése volt az életről?
A Május 1. Úti Általános
Iskolában, a jelenlegi Don
Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola épületében fejeztem
be az alapfokú tanulmányaimat. Ezután a Ságvári Endre Gimnáziumban érettségiztem. Hamar
kirajzolódott a továb-

bi utam. Imádtam a kisgyermekeket, így kétség sem férhetett hozzá,
milyen pályát fogok választani. Hajdúböszörménybe jelentkeztem az
Óvónőképző Főiskolára. Aktív pályafutásomat
a 8-as számú óvodában
kezdtem. Sajnos a karrierem kettétört, amikor
összeszedtem egy gyermekinfluenza vírust. Rokkantnyugdíjasként aztán
a több lábon állást hozta
magával az élet.
Miben mutatkozott meg
ez a több lábon állás?
Leginkább a szakmai
irányváltásban nyilvánult meg. Lehetőségem
volt sok mindenben megmérettetni magam. Különböző iskolákat végeztem, s bár olyan területre
sodort az élet, mely nem
függött össze szorosan a
pedagógiával, a gyerekek
a mai napig meghatározó
helyet foglalnak el az életemben. Néhány egykori tanítványom fejlődését
máig figyelemmel kísérem.
Kötődését a városhoz miképpen fogalmazná meg?
Kislány koromban dombokat sem nagyon láttam,
ez a vidék teljesen lenyűgözött. Tetszik a város
elhelyezkedése, a szer-

A 2017-es Kazincbarcika Supert követően 2019-ben kétnapos megmérettetéssel érkezik Kolorcitybe a Spartan
Race akadályfutó verseny október 5-én és 6-án.
A Spartan Race szervezői pályabejárásra és egyeztetésre
érkeztek Kazincbarcikára március 18-án, ahol Sisak Zsófia
főszervező, Szitka Péter polgármesterrel és a Barcika Art
Kft. vezetőjével, Dr. Makkai Orsolyával és munkatársaival
egyeztetett az október eleji versenyről.

kezete, ami egyetlen más
településre sem jellemző.
Szívesen utazom bárhová, de mindig itt éltem, itt
érzem jól magam.
Sosem gondolkodtak a
családdal azon, hogy elmennek máshová?
Soha. Sőt, amikor a fiam
végzett az egyetemen,
mondtam neki: előtted a
nagyvilág! De nem hajlandó elmenni.
Amennyiben jók az értesüléseim, fiuk első önálló
otthonának fő dísze Olcsai-Kiss Zoltán Kazincbarcikán, az Egressy Béni
téren található Táncospár című bronzszobrának
a kisplasztikája lett. Hogyan akadtak rá?
A szobrocska fotóját a
férjem fedezte fel a Facebookon. Felvettük a kapcsolatot a tulajdonosokkal, mint utóbb kiderült,
volt valami kötelék köz-

tük és a szobrász között.
Ám amikor írtuk, hogy
a fiunknak szeretnénk
megvásárolni, azt mondták, ha mi ilyen lokálpatrióták vagyunk, eladják.
Mit jelent Önnek a lokálpatriotizmus?
Szeretem látni a fejlődést.
Annak idején is, amikor
óvónőként dolgoztam, az
volt az elsődleges szempont, hogy a gyerekeimmel megismertessem a
várost. Barcika-szerte
vittem őket, sok esetben
a szülők a gyerekeken
keresztül ismerték meg
a környezetüket, mert a
gyerekek kézen fogták és
elvitték őket a korábban
felfedezett térre, vagy
szoborhoz. Boldoggá
tesz, hogy ők szintén ebben a szellemben nevelik
a saját gyermekeiket.
Véleménye szerint a város arculata hogyan befo-

lyásolja az itt élők hangulatát?
Szeretem a színes házfalakat, a széles spektrumú programokat. Az a
brand, amely Kazincbarcika jellegzetességévé
vált, jó irányba viszi a várost. Ám Barcika mégiscsak a szobrok városa,
így lényegesnek tartom
a régi hagyományok továbbvitelét. A meglévő
szobrokat figyelve, s elmerengve a múlton, ezt
az irányvonalat követve alkotótábort lehetne
létrehozni, mely erősítené a szobrok városának a
rangját. Visszatérve a kerek évfordulóra, hatvanöt évvel ezelőtt a Mezey
István Művészeti Központ
épületében nyilvánították
Kazincbarcikát várossá.
A felújítás után az ezt tudató márványtáblát nem
helyezték vissza, mely
mementóként szolgálna
az utókor számára.

Szitka Péter a találkozó után
örömét fejezte ki, hogy ismételten Kazincbarcika
adhat otthont a rangos és
népszerű sporteseménynek.
– Kazincbarcika 2017-ben
már belekóstolt, hogy milyen egy Spartan Race verseny házigazdája lenni, a
szervezők a helyszínnel
a kiegészítő programokkal maximálisan meg voltak elégedve, így 2019-ben
egy kétnapos versenynek ad otthont Kolorcity –
emelte ki Szitka Péter polgármester, aki hozzátette,
hogy csaknem 10000 ember látogat majd el a verseny két napja alatt Kazincbarcikára, így a résztvevők

a városból el tudnak vinni
magukkal egy szeletet, és a
későbbiekben akár családjukkal vissza fognak jönni a
színes városba.
Október 5-én az úgynevezett Spartan Beats futamokat rendezik meg a
Csónakázó – tónál. A Beast
verseny nem csupán az állóképességet, a kitartást és
a harcosságot teszi próbára, hanem az elmét is. A minimum 19 kilométeres távolságot több mint harminc
jellegzetes spártai akadály
nehezíti majd – emelte ki
Sisak Zsófia főszervező.
A Beats versenyre 4000
fő indulóban maximálják a
résztvevők számát, akiket
az előzetes tervek szerint

reggel 7 órától 250 fős csapatokban tizenötperces
etapokban rajtotltatnának
a szervezők.
Október 6-án a Sprint futamban indulókat várják,
szintén a Csónakázó – tónál és környékén kialakított
akadálypályákon. A minimum 5 kilométeres szakaszon csaknem 20 akadályt
kell teljesíteniük a résztvevőknek. A szervezők a jelentkezők számát az elsődleges tervek szerint 3000
főben maximalizálnák.
Mind a kettő versenynapon
12 és 15 óra között gyermek,
közkedvelt néven kids futamokkal készülnek a ren-

dezők a legkisebbeknek
és a fiatal korosztálynak.
Október 6-án a népszerű
sporteseményt egy jótékonysági futás is színesíti,
ahol az összegyűlt nevezési
díj csaknem 50 százalékát
egy helyi intézménynek,
vagy alapítványnak ajánlja fel a Spartan Race utazó
cirkusza.
Sisak Zsófia a KOLORHÉT
magazinnak azt is elárulta,
hogy ebben az évben több
újdonsággal is készülnek,
ugyanis a már jól ismert
akadályok mellett, új, eddig sehol sem látott akadályok is érkeznek majd Kazincbarcikára. Mindemellett
egy olyan mentőcsapat se-

gíti az esetlegesen megsérült a versenyzőket, akik a
pálya bármely területére 10
percen belül meg tudnak
érkezni. A Pest Megyei Kutató Mentők, egy külön bázist építenek fel a verseny
idejére.
Szintén az újdonságok közé
sorolható, hogy ebben az
évben az úgynevezett Hurrican Heath versenyen a jelentkező csapatok már nem
6 óra, hanem 12 óra alatt bizonyíthatják erőnlétüket és
állóképességüket.
Az október 5-6-ai kazincbarcikai versenyekre április
elején a nagykanizsai verseny után nyitják meg a
szervezők a nevezéseket.
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SZÉPKIEJTÉSI, VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

Ingyenes számítógépes tanfolyam Kazincbarcikán

65 éves korig

HELYBEN
VAGYUNK!

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.

Alapvető funkciók, üzenetküldés, tájékozódás az interneten, szöveg szerkesztése
Jelentkezési határidő: március 28.
Részletek és jelentkezési lehetőség ügyfélszolgálatunkon!

Langwest Nyelvi Központ

www.langwest.hu

20/432-2445

E-000109/2014

A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola

BEISKOLÁZÁSI PROGRAMSOROZATA
ISKOLA

NYÍLT NAP CÍME

IDŐPONT

TÁJÉKOZTATÁS

Ádám Jenő

Apróka sulipróba*

március 27. 16.30

06-48/512-794

Árpád Fejedelem

(csodálatos, izgalmas,
kalandos iskolakóstoló)

március 26. 16.30

06-48/512-064

Árpád CSIKI

Dózsa György

Vár a Dózsa – móka - tár*

március 28. 16.30

06-48/310-499

Gárdonyi Géza

Tarkabarka móka vár*

április 3. 9.00

06-48/567-003

Kazinczy Ferenc

Suli-túra*

április 3. 16.30

06-48/512-073

Pollack Mihály

Mese-játék, Játékos mesék,
mesés játékok*

április 2. 16.30

06-48/512-016

* Kérjük, hogy a programokra sportolásra alkalmas cipőt is hozzanak gyermeküknek!

SZÉPEN,
MAGYARUL

Az alsós tanulók március 19-én a Szabó Zoltán szépkiejtési versenyen, a felsősök pedig másnap a Petőfi
Sándor vers- és prózamondó versenyen mérték össze
tudásukat a Dózsa György Tagiskolában.
Az ünnepélyes megnyitó
az intézmény pedagógusa, Bulláné Farkas Beáta
és tanítványa Csintalan
Kitti műsorával kezdődött, majd Klimon István
alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, aki,
hogy oldja a gyerekekben
a feszültséget, maga is elszavalt egy gyermekko-

rában írt rövid verset, majd
sikeres szereplést kívánt
a résztvevőknek és a felkészítő pedagógusoknak.
Ezt követően Kondorné
Sztojka Ágnes, a Pollack
Mihály Általános Iskola intézményvezetője a verseny több mint negyven
évvel ezelőtti „megszületéséről” beszélt, majd sok

sikert és kitartást kívánt
az iskolásoknak.
A több évtizedes hagyománnyal rendelkező megmérettetésen kedden 116
tanuló öt kategóriában,

EGY SZIKRÁVAL TÖBB

SZÁMÍTÓGÉPES
ÁTVERÉSEK

„Egy Szikrával több” címmel szervez fórumsorozatot a Szikra Alapítvány Kazincbarcikán a Mezey István Művészeti Központban március és április hónapban. A rendezvény a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Filológiai Intézet,
Nyelv és Kommunikációs Munkacsoport oktatóinak és hallgatóinak, a kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Kulturális Klubnak, illetve Kazincbarcika város Önkormányzatának közreműködésével és támogatásával jött létre.
A megnyitó programon,
Csatlósné Radeczki Mária,
az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagja köszöntötte a vendégeket, majd
a három előadás céljaként a generációk közötti
kommunikációs szakadék
csökkentését tűzték ki
célul. Tavaly már volt egy
ilyen kezdeményezés,
idén pedig ezt a gondolatmenetet szeretnék foly-

tatni, hasonlóan a bevált
előadás-struktúrához.
Spisák Edina, a Miskolci
Egyetem Bölcsészettudományi Kar társadalomtudományi és gazdasági
szakfordító szakos hallgatója tartott előadást a
jelenlévő időseknek és fiataloknak a számítógépes
átverésekről.
A prezentációban szó esett
a közösségi oldalakról és
azok biztonságos felhasz-

nálási lehetőségeiről, valamint kiemelt szerepet
kapott az Interneten megtalálható hamis információk
és manipulációs technikák
bemutatása. Az előadás
személyes történetek segítségével mutatta be a
valótlan hírek veszélyeit,
illetve napjaink internetfelhasználási szokásainak
esetleges támadási pontjait. Napjainkban ugyanis már
nem a számítógépes vírusok jelentik az elektronika világában a legnagyobb
gondot, hanem sokkal inkább a személyes adataink
védelme, valamint a webet
elárasztó hamis híráradat.
A legközelebbi előadással,
március 27-én folytatódik
a fórumsorozat, amelynek
témája az internetes kommunikáció lehetőségei és
veszélyei lesz nek majd.

szerdán pedig 58 diák 4
kategóriában adta elő produkcióját a szakértő zsűri előtt. Kategóriánként
az első három helyezett
könyvjutalmat kapott, a

legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulók pedig, a korábbi évekhez hasonlóan részt vesznek az
áprilisi Egressy Béni Nemzetközi Szavalóversenyen.

GIM I GALÉRIA

GONDOLAT,
ÉRZÉS ÉS TŰZ

A kazincbarcikai Tűzzománcszakkör és klub alkotásaiból nyílt kiállítás a Gimi Galériában március 13án. A 2003-ban alakult csoportot Harnócz Zsuzsa, a
Barcika Art Kft. kulturális igazgatóhelyettese mutatta be a látogatóknak.
A Tűzzománcszakkör és
klub egy speciális vegyes
csoport, gyerekek és
felnőttek egymás mellett dolgoznak. Ékszerek, képek és apró ajándéktárgyak készülnek a
foglalkozásaikon. Ezek a
varázslatos és izgalmas
alkotások nem egy pillanat alatt jönnek létre,
hiszen a tűzzománc készítése nem egy gyors
folyamat. A műveket
agyban és lélekben is érlelni kell. Sok gondolat,
érzés után valósul meg
az alkotás. Van olyan
munka, mely 1 hónapig is
készül. A technika alapja
a rézlemez, erre különböző vegyi eljárások után
kerül rá az iszapzománc.
Magas hőfokon történő
égetés után csodálkozhatunk rá a létrejött varázslatos művekre.

A Farkasné Szabó Julianna
által vezetett csoport –
Ambrusné Szabó Valéria,
Buborék Edina, Hegedűs
Mariann, Kovács Gabriella, Kulcsár Réka, Lauber
Virág, Letanóczki Erika,
Ragányné Porlai Emőke,
Szentgyörgyi Luca, Szobonya Hanga, Zilahy Lara
– minden alkalmat megragad, hogy bizonyítson.
A klub rendszeresen részt
vesz különböző pályázatokon: az egri Tűzzománc
Biennálén, a tahitótfalui
Diákalkotók VII. Országos
Tűzzománc Pályázatán,
„A Magyar Kézművességért Alapítvány” „Négyszögletű kerek erdő”
című pályázatán, a BorsodChem alkotói pályázatain és a Virágzó Népművészet Pályázatán is
sikeresen szerepeltek.
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MÁRCIUS 15.

DALBAN EMLÉKEZTEK A HŐSÖKRE
A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

DISZPÉCSER MUNKATÁRSAT
keres

Főbb feladatok:
• A gépkocsivezetők és rakodók beosztásának előkészítése, jelenléti ív vezetése
• Az ügyfélszolgálatról érkező panaszbejelentések rögzítése, szükséges
intézkedések megtétele és kezdeményezése
• A GPS-rendszerek folyamatos felügyelete
• Menetlevelek ellenőrzése
• Az ügyfélszolgálattól érkező bejelentések kezelése
• Adatszolgáltatások előkészítése
• Szállítási igények ütemezése, nyilvántartás vezetése
• Napi összefoglaló jelentés készítése
Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny
•
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny
Egyéb elvárások:
• Felelősségteljes munkavégzés
• Szervezőkészség
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség
• Határozott fellépés
• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Dinamikus csapat
Munkavégzés helye: Sajókaza
Jelentkezés módja:
A palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.
Jelentkezés határideje: 2019. március 31.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
sajókazai székhelyére

PÉNZÜGYI ASSZISZTENST
keres

Leendő munkatársunk feladatai:
• Beérkező számlák iktatása, igazoltatása
•
•
• Fizetési felszólítások készítése
• Lejárt követelések behajtásra való átadása, megtérülések nyomon követése
• Tárgyi eszközök használatba vételi jegyzőkönyvének elkészítése
• Leltározásban, selejtezésben való részvétel
• Kimenő számlák készítése
• Házipénztár kezelése
Szakmai elvárások:
• Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
•
• Pontos, precíz munkavégzés
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
Kettős könyvelésben szerzett szakmai tapasztalat
•
Amit kínálunk:
• Munkába járás támogatása
• Kellemes munkakörnyezet
• Stabil munkahely
Munkavégzés helye:
Jelentkezés módja:
A palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.
Jelentkezés határideje: 2019. március 31.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

ÉPÍTÉSVEZETŐT
keres

Szakmai elvárások:
• Mélyépítésben és földmunkák irányításában való jártasság
• Közmű- és útépítésben, valamint földmunkák irányításában szerzett
tapasztalat
• Kivitelezési munkák helyszíni irányítására, ütemterv szerinti vezetésére
való képesség
• Legalább középfokú szakirányú végzettség (építő-, építésztechnikus)
vagy felsőfokú szakirányú
• végzettség (építő- vagy építészmérnök diploma)
• 5 éves, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat és árajánlatok
készítésében való jártasság
• Önálló, precíz munkavégzés, határozott fellépés, jó probléma megoldó
készség
• Terhelhetőség, koncentrálóképesség
• Jó kapcsolat kialakítása és fenntartása mind a kollégáinkkal, mind a partnereinkkel
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
Előny: felelős műszaki vezetői képesítés
Amit kínálunk:
• Stabil munkahely
• Alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű, teljes munkaidős
munkaszerződés
Munkavégzés helye: Sajókaza
Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, a pozíció és a
bérigény megjelölésével küldje önéletrajzát a palyazat@zoldvolgy.hu
e-mail-címre.
Jelentkezés határideje: 2019. március 31.

A BARCIKA CENTRUM KFT. HR-SZAKÉRTŐT KERES A KAZINCBARCIKA VÁROS
LAKOSSÁGÁNAK KIEMELKEDŐEN FONTOS SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ
BARCIKA HOLDING VÁLLALATCSOPORT, VALAMINT A POLGÁRMESTERI
HIVATAL HR SZAKMAI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Kit keresünk?
Azt a lendületes és nyitott kollégát várjuk HR-csapatunkba, aki velünk együtt abban
hisz, hogy a HR legfontosabb feladata, hozzájárulni a szervezet feladatainak, céljainak
megvalósításához. Aki egyetért abban, hogy az igazi HR-szakemberek jelen vannak
a támogatott területek életében, ismerik a munkatársakat, a szervezeti kihívásokat,
célokat, mozgatórugókat.
Mikor lesz sikeres az új kollégánk?
• Ha ismeri és otthonosan mozog a munkavállalói életúthoz kapcsolódó valamennyi
HR-folyamatban, képes ezeket a munkavállalói élmény oldaláról is szemlélni.
• Ha a stabilitást, kiszámíthatóságot adó HR-rendszerek működtetése, fejlesztése mellett
kellő rugalmassággal, nyitottsággal rendelkezik az egyedi helyzetekre való reagálásban.
• Ha van gyakorlata a vezetők támogatásában; legyen szó szervezetfejlesztési
kérdésekről, teljesítményértékelésről, munkaköri rendszerek kiépítéséről, munkajogi
helyzetek optimális kezeléséről.
• Akkor fogja magát jól érezni a feladataiban, ha biztos HR szakmai alapjai vannak
(felsőfokú szakirányú vagy kapcsolódó végzettség, tapasztalat).
• Fontos kompetenciája kell legyen a folyamatszintű gondolkodás képessége a
proaktivitás és cselekvő hozzáállás!
Esszenciák: A „ránk bízott” emberek tisztelete, tanulni, fejlődni vágyás érzése és a HRszakma szenvedélyes szeretete!
Amit kínálunk:
• A tanulás, fejlődés, alkotás lehetőségét a támogatott területekkel való HRegyüttműködés valamennyi területén.
• Határozatlan idejű szerződést.
• A leendő kollégának lehetősége lesz aktív részesévé válni az idei évben induló HR-projekteknek!
Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. és Fő tér 4.
Jelentkezés módja: https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/27
Jelentkezés határideje: 2019. március.30.

Ünnepséggel és koszorúzással emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra a Mezey István Művészeti Központban, illetve a Jókai téren március idusán. A rendezvényt történelmi játszóház követte a Gyermekek Háza-Kézművesházban.
A városi ünnepségen a
vendégek, a városvezetők, a civil szervezetek
és intézmények képviselői az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére meghallgathatták Szalóki Ági Liszt
Ferenc-díjas énekesnő
előadását. A dalcsokorban szereplő ismert népdalokat, verbunkosokat,
indulókat és katonadalokat a közönség együtt
énekelte a művésszel.
Ezt követően Klimon István, Kazincbarcika város alpolgármestere ünnepi beszédében idézte
fel a sajókazinci születésű Egressy Béni forradalmi szerepét és a városhoz
való kötődését. Az alpolgármester bár örült, hogy
ilyen nagy számban jöttek
el a hősök emléke előtt
tisztelegni, ám sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy
Kazincbarcika mégsem
ünnepel együtt a jeles napon; ugyanis a Fidesz helyi szervezetének egyik
képviselője sem volt jelen a városi megemléke-

zésen. A városvezető reméli, hogy mivel a nemzeti
ünnepek a nemzet összekovácsolásáról szólnak,
egyszer majd hazánkban is mindenki félre tudja
tenni a nézeteltéréseket,
és az összetartozást tudjuk előtérbe helyezni.

Ezután a sajókazai AKKORD Művészeti Társulás
„Áldott legyen emléke a
márciusi ifjúságnak” című,
rendhagyó feldolgozású
ünnepi előadásával emlékezett az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményeire.

A városi ünnepség a Jókai-szobornál folytatódott, ahol az emlékezés
virágait helyezték el Kazincbarcika Város Önkormányzata mellett a nemzetiségi önkormányzatok,
valamint a városban működő pártok, cégek, intézmények és civil szervezetek képviselői. Az
eseményen közreműködött a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara.
A rendezvény családi
történelmi játszóházzal
folytatódott a Gyermekek Háza-Kézművesházban. Évek óta hagyomány,
hogy Kazincbarcikán az
1848-49-es forradalom és
szabadságharc kapcsán a
helyi kézművesházban a
történelmi eseményekhez
fűződő tárgyakat készítenek március 15-én. A közel
kétórás programon a kicsik és szüleik 8 műhelyben készíthettek egyebek mellett huszárcsákót,
falovacskákat, hintalovat,
gyöngyvirágot és kisdobot.
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VRCK

KÉTSZER IS SZIPORKÁZTAK

Az elmúlt héten két mérkőzésen is pályára lépett a férfi röplabda Extra Ligában a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika. Szabó Dávidék a Kaposvár és a Pénzügyőr elleni
hazai győzelmekkel, egy fordulóval a vége előtt már bebiztosították első helyüket a
középszakaszban.
Az utolsó 4 mérkőzéséből négyet játszhatott hazai környezetben a VRCK.
Az elsőt 3-1-re megnyerte
a MAFC ellen, de a következő találkozó már keményebb diónak ígérkezett. Az
ellenfél ugyanis a Kaposvár
csapata volt, mely az elmúlt
évben bajnoki döntőt játszott a barcikaiak ellen, így
ez a mérkőzés az elmúlt év
aranycsatájának visszavágója is volt. A bajnokságban
a somogyi megyeszékhelyen 3-1-re a kék-sárgák
nyertek, és a Demeter-tanítványokat fűthette is a
visszavágás vágya. Az első
felvonásban sokáig fej-fej
mellett haladtak a felek, de
Kaposvár vezetett, majd
12-11-nél már a Vegyész
állt jobban. A hajrában mindent megpróbált Demeter
György együttese, de végül 25-19-re a VRCK hozta
a szettet.
A második felvonásban a
játszma 34 perc után dőlt
csak el a házigazdák javára.
Páezék 30-28-ra nyerték
meg a második szakaszt. A
harmadik szettben 5-0-ra
és 14-8-ra is vezettek Marek Kardos fiai, és a Kaposvár ugyan feljött 2 pontra, de
fordítani már nem tudott, így
a Kazincbarcika a 3. játszmát 25-23-ra, a mérkőzést
pedig 3-0-ra nyerte meg.
KBSC

A kék-sárgák így az első
helyre ugrottak, és várhatták a tabellán közvetlenül
mögöttük álló Pénzügyőr
elleni csatát. A Kazincbarcika számára nem volt kicsi a találkozó tétje, ugyanis
3-0-ás, vagy 3-1-es Vegyész győzelem az Extra
Liga első helyét jelentette
volna. Az első szettben a
Pénzügyőr is érezte, hogy
lehet keresnivalója és elhúzott 9-6-ra. Kovács Zoltán
remekelt a vendégeknél, de
észbe kapott a hazai csapat
és 11-11-nél már sikerült az
egyenlítés. A hajrához érve
Szabó Dávid pontjaival már
a kék-sárgák vezettek 2019-re, de a végjátékban a
fővárosiak akarata érvényesült és nagy küzdelemben hozták a játszmát 2522-re.
Jókay Zoltán tanítványainak is megvolt az esélye a
találkozó előtt, hogy első
helyen végezzenek, de ehhez nekik is 3 pontot kellett
volna szerezniük, melynek
reménye most felcsillant.
A házigazdák azonban a
második szett során nem
engedték, hogy a zöld-fehérek tovább álmodjanak
az esetleges győzelemről.
A vendégtrénernek már a
játszma elején 7-3-nál és
9-3-nál is időt kellett kérnie. Remekül röplabdázott

a Barcika és kevesebbet is
hibázott, mint tette az első
felvonásban, így a második etapot 25-17-re meg
is nyerte.
Sorsdöntőnek bizonyult a
3. felvonás: 7-6-nál a Pénzügyőr vezetett, majd a Kazincbarcika húzott el két
ponttal 13-11-nél. A folytatás azonban izgalmasan
alakult, ugyanis a hajrához
érve ismét eggyel a budapestieknél volt az előny.
Marek Kardos időkérése
után azonban rendezte sorait a házigazda, és 21-22ről fordítva 25-23-ra megnyerte a 3. szakaszt.
A negyedik játszmában hamar nagy előnyt harcoltak
ki Milevék, és a vendégeknek nem volt ellenszerük.
Hiába kért kétszer is időt
Jókay mester, már az sem
segített. A Vegyész fantasztikusan játszott ebben a szettben, és nem volt
mese, megnyerték a felvonást 25-16-ra, így 3-1-es
sikerükkel az utolsó forduló
eredményétől függetlenül
az első helyen végeztek az
Extra Ligában. A rájátszás
kezdete előtt az Extra Liga
záró fordulójában március 24-én vasárnap este 6
órától a Kecskemét együttesét fogadja a Kazincbarcika a Don Bosco Sportközpontban.

KBSC UTÁNPÓTLÁS

NÉGY MÉRKŐZÉS,
KÉT GYŐZELEM

U 19 KBSC – Ózd 6-2 (4-0)
A csapat összeállítása:
Gyúró – Szabó B., Válint, Balázs T., Győr Á. – Szikora,
Lehel H., Bordás, Valeán (Magyar) – Csendi, Lingura D.
Góllövők: Lingura D. (3), Szikora, Bordás, Valeán
Kőrösi Gábor edző: – A mérkőzésnek voltak olyan periódusai, ahol kifejezetten szép dolgokat csináltunk, ez
elég volt egy magabiztos győzelemhez.
U 17 KBSC – Ózd 5-2 (2-0)
A csapat összeállítása:
Bartók – Virág, Henez, Pál, Kunvári – Szabó (Porcs),
Csernely, Szitai, Harzsó, – Hojdák (Kapaló), Vaszil
Góllövők: Vaszil V. (3),Hojdák G., Szitai M.
Divinszki József edző: – A győzelmünk értékét növeli,
hogy az ózdi csapatot jó képességű játékosok alkotják
első sorban a támadó szekcióban, ezt szervezettséggel és nagy akarással kompenzáltuk. A helyzetkihasználásunk is jobban működött az előző mérkőzéshez
képest, illetve labdabirtoklásban is felülmúltuk a vendégeket.
Balmazújváros – U 15 KBSC 4-2 (2-0)
A csapat összeállítása:
Kozák D. – Goór, Madarász, Zsigrai, Hegedűs – Szikszai,
Molnár V., Orosz, Molnár M. (Tóth), Magyar – Lukács G.
Góllövők: Szikszai G., Lukács G.
Harnócz Róbert edző: – A bajnokság legjobb csapata
otthonában maximálisan helyt álltak a srácok, ezért
dicséret illeti őket!
Balmazújváros – U 14 KBSC 11–0 (7-0)
A csapat összeállítása:
Kovács Sz. – Szűrös B., Nagy T., Gulyás, Harencsár M.,
– Turai (Győrfi), Kovács R., Salák - Kóré (Fedor) Mida,
Kalocsai R.
Kálmán Vilmos edző: – A lényegesen jobb játékerőt
képviselő csapat magabiztosan tartotta otthon a három pontot!

ELMARADT A GYŐZELEM

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 29. fordulójában
a kieső helyen álló Mosonmagyaróvár együttesét fogadta a KBSC. A találkozón nem láthattak gólt a nézők.
Győzelemre készült a bajnokságban a forduló előtt
8. helyen álló Kazincbarcika az utolsó előtti pozícióban tanyázó Mosonmagyaróvár ellen. Gálhidi
György együttese a Budafok elleni 2-1-re megnyert

találkozó után most is bízhatott a sikerben, mely a
papírforma szerint nem
tűnt megoldhatatlan feladatnak, ám pont ezeknek
a mérkőzéseknek a megnyerése a legnehezebb. Az
első játékrészben főként

a védekezéssel foglalkoztak a vendégek, és olykor
igyekeztek eljutni Fila kapujáig. A KBSC mezőnyfölényt alakított ki, de igazán veszélyes helyzetekig
nem jutott el. Így 0-0-ás
állásnál térhettek pihenőre a csapatok.
A második játékrész
megkezdése előtt kettőt is cserélt a hazai tré-

ner. Szabó Lukast és Kiss
Bencét is pályára küldte,
de a játék képe nem sokat változott. Kiss erősen
berúgott szabadrúgása
jelentett először komoly
veszélyt a dunántúliak
kapuja előtt, de minden
barcikai előtt elsuhant a
labda. A 73. percben a Soroksár ellen győztes gólt
szerző Ádám Ferencet is

becserélte Gálhidi, ám a
hátralévő időszakban az
eredmény már nem változott. A KBSC így gól nélküli mérkőzésen 1 ponttal
gazdagodott és 41 ponttal
továbbra is a 8. helyen áll a
bajnokságban. A kék-sárgák legközelebb március
31-én, vasárnap délután
4 órától a Budaörs vendégeként lépnek pályára.
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KVSE BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLY

RAGYOGJ KÉKEN!

Az ENSZ 2007. december 18-án jelölte ki az Autizmus Világnapjának április 2-át azzal a céllal, hogy felhívja a világ
figyelmét az autizmusra, amely tízmilliókat érint a Földön.
Az ENSZ határozatban kéri a tagállamokat, hogy tegyenek
lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalmaikban.
Ezen a napon a Ragyogj
Kéken! kampány keretében világszerte kék fénybe
borulnak a neves épületek,
mint például a londoni Big
Ben, vagy a Louvre Párizsban. Hazánkban a Szabadság-szobor mellett az ország számos
városában is kék színbe öltöznek az épületek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
az Autisták Országos
Szövetsége (AOSZ) között folyamatos párbeszéd
és intenzív együttműködés zajlik. Idén is színes
programokkal készülnek
a szervezetek és intézmények országszerte az

autizmus világnapja alkalmából. Ehhez kíván csatlakozni a 2018. szeptember
1-jén megalakult Csillagfürt
EGYMI Kazincbarcikán. A
nemes cél érdekében egy

közös sétát szerveznek
április 3-án, szerdán 10
órától, mely a Barkács bolt
elől indulna az Egressy út
járdáján. A Ságvári térnél
lefordulnának az Eszperantó útra és a Völgy parkba.

A Mezey István Művészeti
Központhoz közeli kerítéseket pedig híres autisták,
– Albert Einstein, Charles
Darwin, Michelangelo, Isaac
Newton – képeivel díszítenék, valamint lufikkal és
kék szalagokkal szeretnék
kifejezni szolidaritásukat.
Fontos, hogy a nemzetközi
összefogás üzenete a társadalom minél szélesebb
rétegéhez eljusson, nem
csupán városunkban,
hanem szerte az országban, hozzájárulva ezzel a
fogyatékkal élők integrációjához. Mert „ahány
ember, annyiféle csodálatos világ” – énekli Bródy János Mindannyian
mások vagyunk című dalában, mely a rendezvény
záróakkordjaként fog elhangzani. A szervezők szeretettel várnak mindenkit,
aki szeretne részt venni a
közös sétán.

REMEKÜL SZEREPELTEK

A Kemény Ferenc Sportcsarnok három szőnyege adott
otthont március 16-án Egerben a 2019. évi diák II-es
kötöttfogású országos bajnokságnak, melyre a február végi, március eleji hat területi bajnokságról lehetett
részvételi jogot szerezni.
A kvalifikált 222 főből végül
63 szakosztály 187 versenyzője állt rajthoz, hogy
megszerezze a 14 súlycsoportban kiosztott bajnoki címek valamelyikét.
Az aranyakból kettő-kettő jutott az Egernek és a
Ceglédnek, míg a maradék tíz első helyezésen
az Esztergom, a Dorog,
a Diósgyőr, a Zalaeger-

szeg, a Pénzügyőr, az ESMTK, a Kispest, a Csepel, a
Centrum és a Püspökladány
osztozott.
A KVSE Birkózó Szakosztálya az erős és nagy létszámú
mezőnyben kiválóan szerepelt: Pálkutas Levente (42
kg) és Kerekes Viktor (63
kg) egyaránt bronzérmes,
míg Demeter Dominik (38
kg) 9. helyen végzett.

H IRDETÉS

III.

BARCIKAI
EMELKEDŐK

TEREPFUTÓVERSENY
A VERSENY IDŐPONTJA
2019. április 27. szombat

BE Trail 10, BE Trail 20 és BE Trail 30 távon,
a rajt és a cél helyszíne Kazincbarcika,
a volt Jókai Mór Egészségügyi Szakközépiskola
előtti parkoló (48°14’40.1”N 20°37’10.6”E).
Információkért kövesse a Facebook-eseményt!
Chipes időmérő rendszer!
Online nevezés a www.kolorcity.hu oldalon!

TÁVOK ÉS SZINTEMELKEDÉS
• BE Trail 10: 11,96 km / 463 m+ (nevezés: 3500 Ft)
• BE Trail 20: 21,63 km / 666 m+ (nevezés: 4000 Ft)
• BE Trail 30: 32,18 km / 1075 m+ (nevezés: 4500 Ft)
A 2019. ÁPRILIS 21-ÉIG NEVEZŐK
EGYEDI TECHNIKAI PÓLÓT KAPNAK!

A Barcika Park Kft. „C” kategóriás
gépjárművezető munkatársat keres
Főbb feladatok:

• Városüzemeltetés során felmerülő szállítási feladatok teljesítése;
• Speciális feladatok ellátása (gépi úttisztítás, utak téli
síktalanítása stb.).

Szakmai, személyiségbeli elvárások:

• minimum 2 év szakmai tapasztalat;
• pontos, megbízható munkavégzés, rugalmasság;
• jó műszaki érzék;
• betanulási hajlandóság;
• továbbképzésre való hajlandóság;
• változó munkarend preferálása.

Előny:

• érvényes GKI-igazolvány;
• C+E kategóriás jogosítvány;
• földmunkagépkezelő, nehézgépkezelő, emelőgépkezelő OKJ-vizsga;
• helyismeret.

Amit kínálunk:

• próbaidőt követően határozatlan idejű, teljes munkaidős foglalkoztatás;
• helyben történő munkavégzés;
• stabil vállalati háttér;
• szakmai fejlődési lehetőség,
• szakmai továbbképzések.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezés módja:

a palyazat@barcikapark.hu e-mail-címre küldött és a munkakör
pontos megnevezésével ellátott önéletrajzzal, postai úton, vagy
személyesen a 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9. számra kérnénk
eljuttatni.

Jelentkezés határideje: 2019.03.31.
Munkába lépés várható kezdete: 2019. április 15.
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2019. MÁRCIUS 22.

HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

Bomba energiaital üveges 250 ml:
Bomba energiaital dobozos 250 ml:
Apenta ízesített ásványvíz 1,5 l:
XIXO tea több íz 1,5 l:
Retró! Piros mogyorós 80 g:
Piros mogyorós szeletes 40g:
Kinder maxi tojás 100 g:
Lara babapelenka maxi 50 db-os:
Lara babapelenka junior 44 db-os:
OMO mosópor 7 kg automata:
Aqua Soft vízlágyító 1 kg:

115 Ft
115 Ft
160 Ft
165 Ft
320 Ft
180 Ft
1 300 Ft
2 100 Ft
2 100 Ft
4 000 Ft
500 Ft

115 Ft/l
115 Ft/l
106 Ft/l
110 Ft/l
4 000 Ft/kg
4 500 Ft/kg
13 000 Ft/kg
42 Ft/db
47,7 Ft/db
571 Ft/kg
500 Ft/kg

Kilós sütemények, linzerek nagy választékban kaphatók!
www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993

Alu- és horganyzott
csatornák

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

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

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Tájékoztatjuk
az óvodaválasztás
előtt álló szülőket, hogy

Dr. Minár Gyula
állatorvos

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,
nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,
palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,
tetőcserepek

az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda
április 10-én (szerdán)
8:00-11:00 óráig KUKUCSKA NAPOT tart,

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

4 000 Ft

melyre szeretettel hívjuk és várjuk az
érdeklődő szülőket gyermekeikkel. Az
óvodai nyílt nap alkalmával betekintést
nyerhetnek óvodánk életébe, és gyermekeik bekapcsolódhatnak a délelőtti
játékos tevékenységszervezésekbe.

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
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KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap,
megjelenik péntekenként 35000 példányban
ISSN 2416-2531
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes, Zele Tímea, Kovács
Loretta, Szűcs Krisztina, Jóbi Attila
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: (48) 800-800

KOLORLAB
INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. alatt
található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki szempontból 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 rezsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérletidíj-kategóriákat is megállapítottak.

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 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. Tájékoztatjuk 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.

I. emelet

m2

Irodák

53,59

Irodák

57,66

II. emelet

m2

Irodák

53,87

Irodák

53,82

Irodák

53,78

Irodák

55,44

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

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

