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EG É SZSÉGÜGY

GYERMEKORVOSI KÖRZETEK
SZEPTEMBER 1-JÉTŐL

Kazincbarcika Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakossá-
got, hogy Dr. Gulyás Friderika, a 6. számú házi gyermekorvosi körzet 
orvosa nyugdíjba vonul. 
A 2019. április 30-ai képviselő-testületi ülésen hozott rendelet-mó-
dosítás értelmében 2019. szeptember 1-jétől a város házi gyermek-
orvosi ellátása négy körzetben működik tovább a 6. számú körzet 
felosztását követően. Dr. Csikász Erzsébet 2019. szeptember 1-jétől 
a Május 1. út 2.sz. alatti gyermekorvosi rendelőben látja el feladatát. 
Természetesen mindez nem érinti a szabad orvosválasztás lehetősé-
gét, tehát amennyiben az Ön gyermeke a körzetfelosztás miatt más 
orvoshoz kerülne, Ön választhatja a korábbi gyermekorvosát a to-
vábbiakban is.

Dr. Gulyás Friderika áldozatos munkáját szívből köszönjük.

1. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET 
Orvos: Dr. Bodoki Katalin 
Rendelő: Kazincbarcika, Május 1. út 13. 
Tel.: 48/310-071

Alsóvárosi körút, Attila út, Augusztus 20. tér, Barátság tér, Bocskai 
István tér, Csokonai utca 12-től 40-ig, Déryné park, Egressy B. út pá-
ratlan oldal 43-tól, Egressy B. út páros oldal 58-tól 60-ig, Egyház dűlő, 
Eszperantó utca, Fő tér, Híd utca, Homokbánya telep, Hrisztó Botev 
tér, Kálmán Imre út, Kikelet köz, Kőrösi Csoma Sándor park, Május 1. út 
páros oldal 26-tól, Mátyás király út 49-től 85-ig, Móra Ferenc út, Mó-
ricz Zs. tér, Muskátli utca, Pollack Mihály utca, Radnóti tér, Rezeda utca, 
Szendrey Júlia utca, Szent Erzsébet sétány, Tavasz utca, Tompa Mi-
hály utca, Vadas oldal, Vadas tető.

2. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET 
Orvos: Dr. Csikász Erzsébet 
Rendelő: Kazincbarcika, Május 1. út 2. 
Tel.: 48/310-438

Árnyék oldal, Árpád fejedelem tér, Béke tér 14-től 18-ig, Dobó tér, Der-
kovits Gyula tér, Egressy Béni tér, Egressy Béni út páros oldal 2-től 
46-ig, Építők út páratlan oldal, Építők út páros oldal 14-től, Gyermekek 
útja, Ifjúmunkás tér, Iskola köz, Jókai tér, Keringő, Kertalja, Kis- Bondor 
dűlő, Kis- Bondor völgy, Liget utca, Május 1. út páratlan oldal, Mátyás 
király út páratlan oldal 1-től 47-ig, Mátyás király út páros oldal, Nagy- 
Bondor dűlő, Nagy –szőlő völgy, Paál László út, Szabadság tér, Szabó 
Ervin utca, Várdomb dűlő, Vármegi dűlő, Veres dűlő, Zsidó hegy

3. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET 
Orvos: Dr. Varga Róbert 
Rendelő: Kazincbarcika, Május 1. út 2. 
Tel.: 48/310-040 

Ádámvölgy, Ádám völgyi út, Akácfa utca, Aknász utca, Aranyalma utca, 
Barabás Miklós utca, Barca dűlő, Bartók Béla utca, Balázsvölgy, Batthyá-
ny Lajos utca, Berkenye utca, Béke tér 2-től 12-ig, Billatáró üdülő, Bodza 
utca, Bondoralja, Bükkalja út, Csalogány út, Csákány utca, Cserbabos, 
Csille utca, Csontvári utca, Diófasor út, Egres utca, Előharaszt dűlő, Építők 
útja 4-től 14-ig, Erdész utca, Galagonya utca, Gábor Áron utca, Gépész 
utca, Géza völgy, Gyöngyvirág utca, Hadik András út, Hámán Kató utca 
2-től 17-ig, Hársas, Herbolyai út, Herbolya erdészház, Herbolya régi telep, 
Herbolya tető, Hóvirág utca, Illyés Gyula út, Izbonyó alja, Izbonyó dűlő, 
Kakashegy, Kert utca, Kiserdősor utca, Klapka György út, Kökény utca, 
Kutyás dűlő, Liliom út, Lini István tér, Margaréta út, Május 1. út 4-től 24-ig, 
Mányoki Ádám út, Ménes utca, Mogyoró utca, Munkácsy tér, Munkás út, 
Műszerész út, Pesti Barnabás utca, Pincesor, Rákóczi tér, Sallai Imre köz, 
Ságvári tér, Sárosvölgy, Sportpálya, Szeder utca, Szegfű utca, Tardonai 
út páratlan oldala, Tardonai út páros oldal, Tardona-völgy, Tárna utca, 
Tervtáró utca, Tulipán út, Új kiosztás dűlő, Vadvirág utca, Vadrózsa utca, 
Vájár utca , Vak Bottyán utca, Vegyész utca, Vécsetal tanya, Völgy út

4. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET 
Orvos: Dr. Zsigó Ildikó 
Rendelő: Kazincbarcika, Mikszáth K. út 6. 
Tel.: 48/311-875

Alkotmány utca, Alsó-rétek, Arany János utca, Babits Mihály utca, 
Balassi Bálint utca, Bercsényi utca, Bolyai tér, Budai Nagy An-
tal utca, Csokonai út 2-től - 10-ig, Csók István út, Deák tér, Dózsa 
György út, Előgáz, Felső-rétek, Eötvös József tér, Erőmű utca, Fe-
nyő utca, Gyulai Pál utca, Hadak útja, Hajcsár út, Hársfa út, Hegyköz 
utca, Irinyi János utca, Iskola utca, Jószerencsét út 2-től 12-ig, Jó-
szerencsét út páratlan oldal, Kacsóh Pongrác utca, Kapás dűlő, Ka-
zinczy tér, Kis köz, Kiserőmű lakótelep, Kis-Mal, Kossuth Lajos út, 
Kölcsey Ferenc utca, Kuruc út, Lórántffy Zsuzsanna út, MÁV lakó-
telep, MÁV-őrház, Mikes Kelemen út, Mikszáth Kálmán utca, Mú-
csonyi út, Nagy Lajos utca, Nagy-Mal, Nyárfa út, Patak utca, Pat-
tantyús utca, Pást, Puskin köz, II. Rákóczi Ferenc út, Róza út, Sajó 
utca, Sinka hegy, Széchenyi utca, Szemere tér, Szent Flórián tér, 
Szent István tér, Szerviz út, Szurdok, Táncsics Mihály utca, Tóth 
Árpád út, Thököly tér, Tölgyfa utca, Új Élet utca, Vajda János utca, 
Vasvári Pál tér, Vámos Ilona utca, Vasút utca, Veres Péter utca, Víz-
közi rétek, Zempléni utca, Zrínyi Ilona utca

HÁZI GYERMEKORVOSI ELLÁTÁSI KÖRZETEK 2019. SZEPTEMBER 1. UTÁN: 
Házi gyermekorvosok területi kötelezettségei  

2015. február 1. után

 I.   Dr. Bodoki Katalin
 III.   Dr. Varga Róbert
 IV.   Dr. Zsigó Ildikó
 V.   Dr. Csikász Erzsébet
 VI.   Dr. Gulyás Friderika

Tard
onai ú

t

Tard
onai ú

t
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26-os főút
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IV. IV.
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VI.
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III.

 I.   Dr. Bodoki Katalin
 II.   Dr. Csikász Erzsébet
 III.   Dr. Varga Róbert
 IV.   Dr. Zsigó Ildikó

Házi gyermekorvosok területi kötelezettségei  
2019. szeptember 1. után
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GY E R M E K NA P

JÓKEDV, JÁTÉK, KACAGÁS
EGY VI DÁM NAP KOLORCITYBEN

Játszótéri Kalandtúrával indult az idei gyermeknap Ka-
zincbarcikán. A színes programokban bővelkedő napot 
szerencsére az égiek is támogatták, így a hét legnapo-
sabb napján semmi nem szegte kedvét a játékos kedvű 
kis városlakóknak.

A délután folyamán a Me-
zey Is tván M űvészeti 
Központ udvarán a nebu-
lók többek között simo-
gathat ta k a l pa kát és 
lovagolhattak, de a szín-
pad i progra mok mel -
lett volt még ugrálóvár, 
arcfestés, habparty és 
KRESZ-vetélkedő, vala-
mint különböző népi já-
tékokat, rendőrautót és 

tűzoltóautót is kipróbál-
hattak a gyerekek.
A színpadi programok so-
rát a Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola 
Melódia Kamarazeneka-
ra és kórusa kezdte, akik 
műsorukban felidézték 
a régmúlt idők rajzfilm-
slágereit, majd a Magyar 
Népmese Színház: Világ-
szép nádszál kisasszony 

darabján szórakozhattak 
a kicsik. A Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák óvo-
dásainak műsora után vé-
gül Gryllus Vilmos műsora 
zárta a délutánt. 
– Amikor gyermekekhez 
megyek, akkor szeretek 
csupa olyan zenét össze-
válogatni, amit ők is velem 
tudnak énekelni. Ez a leg-
főbb célkitűzésem a dala-
immal, hogy közösen éne-
kelhetők legyenek. Elég 
régóta írok számokat, és 
szerencsére sok hely-
re bekerültek – óvodai és 
iskolai tankönyvekbe is 

– így szerencsére sokan 
ismerik is őket. Nagyon 
örülök neki, hogy végre 
Kazincbarcikán járhatok 
gyermeknapon, s hosz-
szú évek után újra látha-
tom ezt a csodás várost – 
mondta el a művész. 
A  M e z ey- h á z  u d v a -
ra mellett természete-
sen a Völgy park is meg-
telt gyermekekkel, akik a 
jó időt kihasználva min-
den játékot megmásztak 
és kipróbáltak, valamint a 
fagyizónak köszönhető-
en hűsítő édességet is fo-
gyaszthattak.
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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!

3+2év garancia

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. 

3in1 AJÁNDÉK készleten lévő  ESETÉN1.0 GL+ VITARA

PRÓBÁLJA KI NÁLUNK!

Ajándék navigáció

Első 3 garanciális szerviz munkadíjmentes

CSAK  A KÉSZLET EREJÉIG!

SIESSEN! 
 

AJÁNDÉK
HÁROM AZ

EGYBEN13
KÉSZLETRŐL VÁSÁROLT
1.0 GL+ VITARA ESETÉN

1.0 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

Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

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

IMPRESSZUM
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 

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 
Felelős vezető: Papp Tibor 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 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.

OVI SPORT PÁLYA

ÁTADTÁK A LEGÚJABB 
MULTIFUNKCIONÁLIS  

OVI-SPORTPÁLYÁT
A kihívás napja alkalmából, május 29-én adták át a Füzike Tagóvodában az ötödik ka-
zincbarcikai multifunkcionális ovi-sportpályát. A szalagot Szitka Péter polgármester 
és Molnár Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elnöke. Az ünnepélyes avatáson 
részt vett Béres Alexandra fitnesz világ- és Európa-bajnok, Katus Attila és Szent-
györgyi Rómeó aerobik világ- és Európa-bajnokok is.

A m eg l évő s p o r tp á -
lyákhoz hasonlóan ez az 
Ovi-Sportpálya is palánk-
kal körülkerítve, hálóval 
lefedve készült, a nagyobb 
sportpályák arányainak 
megfelelően a mérete 6 x 
12 méter. Komplex jellege 
lehetővé teszi, hogy több 
sportág alapjait elsajátít-
sák a gyerekek, mint pél-
dául a kézilabda, labdarú-
gás, kosárlabda, röplabda 
vagy tenisz; ezeken kívül 
alkalmasak eséstanokta-
tásra, valamint ügyességi 
játékok, mozgáskoordi-
nációs feladatok gyakor-
lására egyaránt és tartós 

vagy részleges mozgás-
sérültek rehabilitációjára. 
– Rendkívül büszke va-
gyok rá, hogy még ebben 
az évben a kazincbarcikai 
óvodák valamennyi tag-
intézménye rendelkezni 
fog ilyen multifunkcioná-
lis pályával, amely a leg-
optimálisabb helyszíne 
az önkormányzat kez-
deményezésére elindí-
tott Fitt Ovi programnak. 
A program már nem is-
meretlen a városi óvodá-
sok számára, hiszen sok 
szülő élt a lehetőséggel, 
hogy gyermekük a he-
lyi sportági szakemberek 

és pedagógusok részvé-
telével játékos formában 
megtanulják az alapve-
tő mozgáskoordinációt 
segítő gyakorlatokat, és 
megszeressék a sportot – 
mondta el a polgármester.
– Örömmel tettem ele-
get az újabb meghívásnak, 
hiszen ebben a városban 
maximálisan teljesül az 
alapítványunk célkitűzé-
se: a gyermekek minél 
hamarabb átérezhessék 
a mozgás és a sport sze-
retetét – árulta el Molnár 
Andrea.
A Füzike és a Százszor-
szép Tagóvodában épült 

két multifunkcionális pá-
lya, azaz Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány 26 
millió forintos pályázati 
forrása segítségével va-
lósul meg, melyhez Ka-
zincbarcika Város Önkor-
mányzata 9 millió forint 
önerővel járult hozzá.
Horváthné Geleta Má-
ria, a Kazincbarcikai Ösz-
szevont Óvodák vezető-
je szintén örömét fejezte 
ki, hogy ilyen rendkívü-
li lehetőség nyílt meg a 
gyerekek és az óvoda-
pedagógusok előtt. Bí-
zik benne, hogy az 
Ovi-Sportpályák meg-
épülésével, a Fitt Ovi 
program folytatásával és 
bővítésével még inkább 
hozzá tudják segíteni az 
apróságokat a későbbi 
sportsikerek eléréséhez. 

Az átadón Béres Alexand-
ra, Katus Attila és Szent-
györgyi Rómeó melegí-
tette be a kicsiket, mielőtt 
birtokba vehették az új bi-
rodalmukat. 
A neves sportolók vissza-
térő vendégei Kazincbar-
cikának, a kihívás napján 
megmozgatták a város 
óvodásait, általános és 
középiskolásait is. Mind-
hárman egyetér tettek 
abban, hogy településünk 
méltó a Nemzeti Sport-
város címhez, hiszen itt 
nemcsak a versenysport 
működik magas szinten, 
hanem az amatőrök is 
mindig kaphatók a moz-
gásra. Ráadásul már egé-
szen kicsi kortól biztosítva 
van a lehetőségük, hogy 
megtalálják a számukra 
megfelelő sportágat.
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templomKórház
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Don Bosco
Sportközpont

Polgármesteri
Hivatal

Egressy Béni
Művelődési

Központ

START

SPRINT

0 0.15 km
1:9,050

1. Színrobbanás (körforgalom)
2. Unikornis szobor (körforgalom)
3. Szurkolói zóna I.
4. Szurkolói zóna II.
5. Szurkolói zóna III.

SPORT

JÚNIUS 14. TOUR DE HONGRIE 
KAZINCBARCIKA

A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny mezőnye 2019. június 14-én, pénteken Kazincbarcikára érkezik. A verseny 10 órakor rajtol a 
polgármesteri hivatal mögötti parkolóból. Két kazincbarcikai, városi kört követően a versenyzők a Tardonai úton hagyják el a várost.
Az alábbi térkép mutatja a verseny kazincbarcikai útvonalát, melyeken forgalomkorlátozásokra, és 9.30–10.30 között útlezárásokra kerül sor.
A versenyről az M4 Sport és a Eurosport műsorában összefoglalók láthatók. Az adás az interneten a www.tdh.hu oldalon, a rajt helyszínén élő-
ben és óriáskivetítőn is követhető.
Figyelem! A versenyzők 50-70 km/órás sebességgel is haladhatnak, vigyázzon a sportolók és a saját testi épségére!
A verseny ideje alatti útlezárások az ÉMKK járatait is érintik, melyről bővebb információt a https://kolorline.hu/hirek/kazincbarci-
ka/2019-05-29/junius-14-tour-de-hongrie-kazincbarcika oldalon talál. 
Türelmét és megértését előre is köszönjük!

„VASÁ R NA PI FE STŐ”

HUMOR, IRÓNIA, 
POLGÁRPUKKASZTÁS

Porfogó címmel nyílt kiállítása az önmagát “vasárnapi festőként” definiáló Somo-
di-Hornyák Szilárd Távolodónak, művésztanárnak a Mezey István Művészeti Köz-
pontban május 23-án csütörtökön délután.

A művészetek szerelme-
sei az elmúlt tizenöt évben 
készült alkotásokat tekint-
hették meg csaknem ötven 
kiállított kép formájában. 
A tárlatot Lukács Róbert 
festőművész nyitotta meg, 
aki így fogalmazott Somo-
di-Hornyák Szilárd Távolo-
dóval kapcsolatban.
„A szemlélő nagyfokú in-
tellektuális szemléletére 
van szükség ahhoz, hogy 
Szilárd víziói értelmet nyer-
hessenek a tudatban. Az 

intellektuális humor azért 
létezik, hogy a napjainkat 
kellemesebbé tegye. Erre jó 
példa a Porfogó című kiállí-
tás és az alkotó művésze-
te” – hangsúlyozta Lukács 
Róbert.
„Felfedezhető a tárlaton 
erős társadalomkritika, hu-
mor, irónia, a nő és a férfi 
kapcsolata és nem utolsó 
sorban a mindennapi élet 
banális dolgai. Az alkotó 
leginkább akrill és olajfes-
tékkel készíti képeit, de nem 

ritka a tollal, temperával, 
ceruzával készült mű sem. 
A képek ábrázolásukat te-
kintve absztrakt, valamint 
klasszikus stílusábrázolá-
sok, de előfordul a naturá-
lis ábrázolás is, tette hozzá 
a művésztanár. A kiállított 
polgárpukkasztó képek fi-
gyelemfelkeltőek és egy-
ben elgondolkodtatóak is.”
A nem mindennapi tárlat 
július 21-ig tekinthető meg 
a Mezey István Művészeti 
Központ kiállítótermében.

OTTHON GA LÉ R I A

Mosolyba oltott 
festék zeneszóra

„Mosolyba oltott festék zeneszóra” címmel nyílt ki-
állítás P. Dányi Gabriella alkotásaiból a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Központ I. számú Idősek Ottho-
nában május 24-én.

Az ünnepélyes kere-
tek közt megrendezett 
megnyitón Takácsné 
Lőkös Éva, intézmény-
vezető köszöntötte a 
lakókat, megjelent ven-
dégeket, illetve István 
Zsoltot a KSZSZK igaz-
gatóját, Szabóné Zsu-
ponyó Ágnes igazga-
tóhelyettest és Karikás 
Lajosnét, az intézmény 
korábbi stratégiai igaz-
gatóhelyettesét.

Ezt követően egy meg-
zenésített versekből 
előadott műsor követ-
kezett Bartalis Levente 
zenész jóvoltából, majd 
Czövekné Kókai Zsanett, 
a központ mentálhigié-
nés munkatársa szólt a 
művész életútjáról. 
Az intézet igazgatója, 
István Zsolt is beszédet 

mondott, melyben hang-
súlyozta, hogy az I. számú 
otthon életében ez a kiál-
lítás egy rendkívüli ese-
mény, hiszen ekkora vo-
lumenű tárlat még sosem 
volt megtekinthető ezek 
között a falak között. 

Mint fogalmazott, „ezek a 
rendkívül színes, az ember 
figyelmét rögtön megra-
gadó művek mindenkire 
gondolatfakasztóan fog-
nak majd hatni. A képek 
minden emberből más és 
más érzelmeket, gondo-
latokat váltanak majd ki. 
Van, akinek a család és a 
közeli hozzátartozók jut-
nak eszébe, de akad olyan 
is, akinek az élet külön-
böző kellemes esemé-
nyei villannak be, ha meg-
áll megcsodálni egy-egy 
művet.”

HŐSÖK NA PJA

„LEGFONTOSABB A BÉKE IRÁNTI VÁGY!”
H ősök na p i kegyeleti 
megemlékezést tartot-
tak május 26-án a Kazinc-
barcika-alsói Református 
Templom udvarán. A tisz-

teletadás Kazincbarcika 
Város Önkormányzata, a 
Barcika Art Kft. és a Vajá-
nyi Lajos Bajtársi Egyesü-
let közös szervezésével 

valósult meg. A világhábo-
rúk áldozatainak emlékére 
rendezett megemlékezés 
a református templomban 
istentisztelettel kezdő-
dött, ahol az igét Bundzik 
Attila lelkipásztor hirdette.
Ezt követően a templom 
kertjében lévő Hősök Em-
lékműnél Klimon István, 
Kazincbarcika alpolgár-
mestere köszöntötte a 
megjelenteket. A szívhez 
szóló ünnepi beszédet Hu-
sonyicza Gábortól, a Vajá-
nyi Lajos Bajtársi Egyesü-
let elnökétől hallhatták a 
tiszteletadók. 
Husonyicza Gábor kérdé-
sünkre elmondta, „mivel 
május utolsó vasárnapja 
a Magyar Hősök Emlék-

napja, ezért méltó emléket 
kell szentelni arra, hogy a 
háború hőseiről itthon is 
megemlékez zünk. So-
kan voltak helyi elesettek 
Sajókazincon és Felső-
barcikán is, ezért nagyon 
fontosnak tartom, hogy 
ezeknek a katonáknak az 
emléke ne merüljön fe-
ledésbe, és a fiatalságba 
beleneveljük a béke iránti 
vágyat.”
Az emlékező műsorban 
verset Hadzsi Ádám, az 
éneket az Irinyi János Re-
formátus Oktatási Köz-
pont tanulói és a nívódíjas 
Edelény Férfikórus, vala-
mint a zenét a 100. éves 
Megyaszói Fúvószenekar 
prezentálta.

A program zárórészeként 
a koszorúzás katonai 
tiszteletadással, a kegye-
let virágjainak az elhe-
lyezésével folytatódott, 
mely fölött Bundzik Atti-
láné lelkipásztor mondott 
áldást.

SZURKOLJON ÖN IS 
A TDH VERSENYZŐINEK!

A kazincbarcikai körök leglátványosabb szakaszain  
három szurkolói zónába várunk mindenkit, hogy  
együtt biztassuk a kerékpárosokat:
– a polgármesteri hivatal parkolójába, 
– a KolorLab Innovációs Központ elé,
– a Mátyás király út és az Árpád fejedelem tér  

találkozásával szemben lévő zöld területre.

1.

2.
3.

4.

5.
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JÁTSZÓTÉ R I K A LA N DTÚ R A

CSALÁDOK A 
JÁTSZÓTEREKEN

Játszótéri kalandtúra né-
ven családi szabadidős 
délelőttön vehettek részt 
az érdeklődők május 26-
án a kazincbarcikai ját-
szótereken. 

– A program célja az volt, 
hogy a legkisebbektől 
egészen a felnőttekig, 
mindenki megismerked-
jen a játszótereken talál-
ható játékokkal, fitnesz-
eszközökkel – tudtuk 
meg Viszoczky Sándortól, 
a Barcika Art Kft. sport-
szakmai igazgatóhelyet-
tesétől.

A kalandtúrára az érdek-
lődők a Csónakázó-tónál 
gyülekeztek, ahol logikai 
feladatokat kellett meg-

oldaniuk, majd a résztve-
vők ellátogattak a város 
többi játszópark jába. A 
csapatoknak a helyszí-
neken ügyességi, gyor-
sasági és különböző 
mozgásos, sportos fel-
adatokban kellett helyt-
állniuk. 
A kalandtúra a Völgy-
parkban ért véget, ahol a 
legügyesebbeket Kolor-
city-ajándékcsomaggal, 
a gyerekeket gyermek-
nap alkalmából pedig 
édességgel jutalmazták a 
szervezők.

III. FITNESS DAY

GŐZERŐVEL A KALÓRIÁK ELLEN
Súlykontroll, strong by zumba, gymstick, zona, kangoo, box, alakformáló, zumba és stret-
ching volt a palettán a III. Fitness Day-en, amit Czégel Erika, Miss Gymstick Hungary és 
a Barcika Art Kft. közösen szervezett május 25-én.

A Don Bosco Sportközpont-
ban az edzések sorát Béres 
Alaxendra, fitnesz világ- és 
Európa-bajnok, fitneszedző 
nyitotta meg. Alexandra már 
múlt évben is nagy siker-
rel mozgatta meg az edzeni 
vágyókat, ez idén sem volt 
máshogy, súlykontroll órá-
jával emelte a pulzusszámot. 
Stábunknak elárulta, hama-
rosan újra Kazincbarcikára 
érkezik, hiszen május 29-én 
Katus Attilával és Szentgyör-
gyi Rómeóval a kihívás nap-
ján mozgatják meg a sport 
szerelmeseit.
Ezt követően tovább fokozó-
dott a terhelés, hiszen Piros 
Gábor strong by zumbája 
igazi kihívás volt, minden 
testrészt átmozgató edzést 
tartott.
Egy kis pihenő után Tősze-
giné Komlósi Gabriella, 
gym stick-edző varázsolt 
bulihangulatot a csarnok-
ba, miközben Miss Gyms-
tick Hungary elárulta: óriási 
öröm számára, hogy immár 

harmadik alkalommal lakó-
helyén, Kazincbarcikán ren-
deznek fitnesznapot, melyre 
az ország legnépszerűbb és 
legeredményesebb edzőit 
sikerült újra meghívnia.
Ezután Péntek Enikő, a ZONA 
edzésforma feltalálója, ok-
tatója jobbnál jobb zenére 
izzasztotta meg a mozogni 
vágyókat.
Sifter Tímea, azaz Sifi, Ar-
nold Classic Europe-győztes, 
kangoo-Guinness-rekorder, 
fitneszversenyző és csapata, 
több száz kangoo cípővel ér-
kezett Kazincbarcikára, hogy 
a Fitness Day félidejében to-
vábbi kalóriáktól szabadítsa 
meg a résztvevőket.
A pörgés tovább folytató-
dott, hiszen a színpadon Fe-
ra-Both Csilla sem hagyta 
szárazon bokszedzésével 
a társaságot. 
Aki az alakformáló gyakorla-
tokat szereti, nem csalódott 
Monoczki Andrea edző teljes 
testet átmozgató, formáló 
edzésprogramjában.

Az utolsó előtti fellépő Ko-
lobiskó Rita, zumba intsruk-
tor volt, aki táncos lépések-
kel, aerobikmozdulatokkal 
teremtett bulihangulatot a 
csarnokba.
A nap utolsó sztáredzője és 
egyben a nap egyetlen férfi 
fellépője Katus Attila, világ- 
és Európa-bajnok sporto-
ló, aerobik szakedző, élet-
mód-tanácsadó volt, aki a 
mai napra stretching-edzést 
hozott, a tőle jól megszokott 
humoros formában.
A sportprogramok mellett a 
résztvevők fitneszruhákat, 
-kiegészítőket is vásárolhat-
tak, a kicsik pedig a Gyer-
mekek Háza-Kézművesház 
segítségével kézművesked-
hettek. 
Az egész napos programra 
több száz ember érkezett, 
akik között a nap folyamán 
értékes nyereményeket 
sorsoltak ki 
a szerve-
zők.

KOLORFESZTIVÁL 7.0

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS 
JÚNIUS 1-JÉTŐL

Június 1-jétől kezdetét veszi az online jegyek értékesí-
tése a kolorcity.hu/jegy/ oldalon.

A Kolorfesztivál 7.0 augusztus 1-jétől 20-áig várja a 
fesztiválozókat. A programok között szabadtéri szín-
ház, klasszikus és kortárs képzőművészeti kiállítások, 
valamint számtalan könnyűzenei, folk és street dance 
produkció is helyet kapott. A Csónakázó-tónál fellép 
többek között a Kowalsky meg a Vega, a Welhello, a 
Halott Pénz; a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadá-
sában a Tenkes kapitányát láthatja a nagyérdemű. A 
Mezey István Művészeti Központ udvarán pedig az Orlai 
Produkció és a L’art pour l’art műsora várja a színház és 
a humor szerelmeseit.

Ha szeretne ott lenni valamelyik eseményen, június 
1-jétől vásárolja meg jegyét kényelmesen, kedvezmé-
nyesen, elővételben!
 
Elővételben váltott jegyek:
Az elővételes (kedvezményes) jegyár az adott ese-
ményt vagy koncertet megelőző nap éjfélig történő 
jegyvásárlás esetén érvényes!
Információ:
Telefon: 06-48/310-116
E-mail: info@kolorcity.hu

A JÁ N LÓ

„Házhoz 
megyünk” 

A Kazincbarcikai Rendőr-
kapitányság és a B.-A-Z. 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság 2019. május 29-
én Kazincbarcikán a „Ki-
hívás napja” elnevezésű 
program alkalmából, a 
DON BOSCO SPORTKÖZ-
PONT parkolójában felál-
lított információs ponton 
09.00 órától 13.00 órá-
ig szakemberek látják el 
tanácsokkal a vagyonvé-
delemről és biztonságról 
érdeklődő állampolgáro-
kat. A részletes program 
megtalálható a kolorline.
hu hírportálon és a Bűn-
megelőzési, Vagyonvé-
delmi Alapítvány Face-
book-oldalán.

FITT BARCIKA!
Június 3-tól új órarend! 

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 823 9790

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

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 19.00-20.00 Kick-box/Capoeira aerobik Kazinczy Ferenc Tagiskola Tornacsarnok Sipter Imre

Kedd
16.30-17.30 *Spinning Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem Zwillinger Fanni

19:00-20:00 Latin táncvarázs Kazinczy Ferenc Tagiskola Tornacsarnok Szavják András

Szerda

11:00-12:00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18:00-19:00 Gymstick Kazinczy Ferenc Tagiskola tornaterem Czégel Erika

18:00-19:00 Játék határok nélkül
Völgypark Játszótér eső esetén:

Mezey István Művészeti Központ klubterem
Görcsös Lászlóné

Csütörtök

11:30-12:30 Gerinc-és egészségmegörző torna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

17.30-18.30 Strong by zumba Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Piros Gábor

16.30-17.30 *Spinning Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem Zwillinger Fanni

17:00-18:00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

Péntek 18.30-19.30 MMA Kazinczy Ferenc Tagiskola Tornacsarnok Győrfi Károly

KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN FUTÓKLUB A POLARRAL 18.00 és 19:30 között.
* A csillaggal jelölt órákra előzetes bejelentkezés szükséges!

Jelentkezés spinning órára:  zwillingerfanni@gmail.com. 

2019. AUGUSZTUS 1–20.2019. AUGUSZTUS 1–20.
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Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 11. 136 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 89 m2

Az ingatlanok részletes leírása a http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ oldalon található
Kapcsolattartó: Farkas Enikő Telefon: 06-20/364-2461 E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

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

KIBŐVÜLT SZOLGÁLTATÁSAINKKAL
.VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELEINKET

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

| |GÉPI ÉS KÉZI KÖTÉSZETI MUNKÁK
SZAKDOLGOZATOK KÖNYVEK| | |
RÉGI KÖNYVEK ÚJRAKÖTÉSE ARANYOZÁS| | |
GOBELIN KASÍROZÁS NÉVJEGYKÁRTYA| | |

, .ÖNTAPADÓS MATRICA STB| |

AKÁR EGYÉNI ELKÉPZELÉS ALAPJÁN.

Minden,

ami papír! 2019. JÚNIUS 14.

SZURKOLJON ÖN IS 
A TDH VERSENYZŐINEK!

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
Biola Mojito üdítőital 1 l: 250 Ft 250 Ft/l
Kral gránátalmalé 100 % 1 l: 580 Ft 580 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

Pályakezdő női eladót keresünk. Önéletrajzokat személyesen Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11. alatt várjuk!

Üdítők, kávék, sütemények, vegyiáru  nagy választékban kapható!


