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Ősztől óvodát is működtet a 
Magyar Református Egyház 
Kazincbarcikán
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Szavazzon Ön is 
a virágos Kazincbarcikára !

SEMMELWEIS-NAP
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EGYHÁZI ÓVODA

Ősztől óvodát is működtet a Magyar 
Református Egyház Kazincbarcikán
Köznevelési szerződést kötött Ka-
zincbarcika Város Önkormányzata 
és a Tiszáninneni Református Egy-
házkerület, melynek értelmében a 
Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
Eszterlánc Tagóvodájának fenntar-
tói jogát szeptember 1-től a Magyar 
Református Egyház kapja meg.

A június 27-ei aláíráson Szitka Pé-
ter, Kazincbarcika polgármestere a 
szerződéskötés után kiemelte, hogy 
az egyház részéről Csomós József 
püspök és Ábrám Tibor főgondnok 
keresték meg az önkormányzatot, 
hogy a Kazincbarcikán működtetett 
Tompa Mihály Református Általános 
Iskola és az Irinyi János Református 
Középiskola mellett óvodát is sze-
retnének fenntartani.
Az önkormányzat megvizsgálta 
a lehetőségeket, majd a fenntar-
tói jog átadása és a testület hatá-
rozathozatala előtt az Eszterlánc 

Tagóvodában szavazást tartottak 
az átadásról, ami egyöntetűen azt 
jelezte, hogy nincs akadálya a vál-
tásnak – tette hozzá a városvezető.

Az óvoda dolgozói, illetve az intéz-
ménybe járó óvodások szülei, egy-
hangúlag támogatták az egyházi 
működtetést. 

Szitka Péter az esemény kapcsán 
elmondta, hogy a fenntartói jogok 
átadása után is Kazincbarcika szer-
ves részét fogja képezni az óvoda, a 
Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
tagóvodái mellett.

A Tiszáninneni Református Egy-
házkerület részéről Pásztor Dániel 
megerősítette, hogy óvodát is sze-
retnének működtetni Kazincbarci-
kán. Így az egyház által fenntartott 
intézmények felmenő rendszert 
fognak alkotni az oktató nevelő 
munka területén a városban, ahol 
református szellemiségre nevelhe-
tik a fiatalokat. 
Ezen túl Pásztor Dániel kifejtette, a 
jövőben nagyobb felújításkat is ter-
veznek az intézményben, melynek 
köszönhetően egy modern, a kor 
követelményeit kielégítő intéz-
ményben folytatódhat majd tovább 
a nevelő-oktató munka.

HIRDETÉS

A Barcika Szolg. Kft
ENERGETIKAI IGAZGATÓSÁGA 

KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELŐ
MUNKATÁRSAT KERES

Főbb feladatok:
• Távhőszolgáltatási területen távhővezetékeken és hőközpontokban történő 

karbantartás és hibaelhárítás;
• Ügyfeleknél történő gépészeti szerelések elvégzése.

Szakmai elvárások:
• Szakmunkás végzettség;
• Lánghegesztői képesítés;
• Bevont elektródás ívhegesztői képesítés;
• B kat. jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat;
• Pályakezdőket is várunk.
Előny:
• Meglévő (2-3 éves) szakmai gyakorlat.

Személyiségbeli elvárások:
• Precizitás, pontosság;
• Megoldásorientált szemlélet;
• Ügyfécentrikus gondolkodás.  

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony;
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés;
• Széles körű szakmai tapasztalatszerzési lehetőség;
• Azonnali munkakezdési lehetőség;
• A munkába járás támogatása.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: a munkakör pontos megnevezésével, bérigénnyel ellátott önélet-
rajzzal https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/16
Jelentkezés határideje: 2019. 07. 12.

Főbb feladatok:
• A vendégek medencetérben való tartózkodásának felügyelete;
• Az uszoda higiénés rendjének biztosítása;
• A házirend betartása és betartatása;
• A vendégek magas színvonalú kiszolgálása.
Szakmai elvárások:
• Középfokú végzettség;
• Úszómesteri, uszodamesteri bizonyítvány;
• Megfelelő fizikai erőnlét, állóképesség;
• Naprakész gyakorlati ismeretek (vízből mentés, újraélesztés).

Személyiségbeli elvárások:
• Felelősségteljes munkavégzés;
• Ügyfélcentrikus gondolkodás;
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség. 

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony;
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés;
• Széles körű szakmai tapasztalatszerzési lehetőség;
• Műszakos munkaidő beosztás;
• Szakmai fejlődési lehetőség.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezés módja: a munkakör pontos megnevezésével, bérigénnyel ellátott 
tönéletrajzzal https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Posi-
tion/31
Jelentkezés határideje: 2019. 07. 15.
Munkába lépés várható kezdete: 2019. 08. 01.

A Barcika Art. Kft

ÚSZÓMESTER
MUNKATÁRSAT KERES
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SEMMELWEIS-NAP

Az egészségügyi alapellátásban dolgozókat 
köszöntötték Kazincbarcikán

Semmelweis-nap alkalmából július 1-jén a Mezey István 
Művészeti Központban köszöntötte Szitka Péter Kazinc-
barcika polgármestere és Klimon István alpolgármester az 
egészségügyi alapellátásban dolgozókat.  

Az ünnepségen a házior-
vosok, a házi gyermekor-
vosi, a védőnői, az iskola – 
egészségügyi ellátásban, 
a fogorvosi alapellátásban, 
valamint az alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátás-
ban dolgozók vettek részt.
Semmelweis Ignác orvos 
születésnapja, hagyomá-
nyosan az egészségügyben 
dolgozók ünnepe. Ő volt a 
magyar orvostudomány 
egyik legnagyobb alakja, a 
gyermekágyi láz kórokta-
nának megalapozója, „az 
anyák megmentője” aki 154 
éve halt meg.
A jeles alkalom kapcsán Kli-
mon István köszöntőjében 

hangsúlyozta: Semmel-
weis-nap üzenete, hogy fi-
gyeljünk egymásra, az ön-
kormányzatoknak ma az 
egészségügyi alapellátás-
ban van lehetősége oda-
figyelni a Kazincbarcikán 
élőkre. Figyelni kell a be-
tegekre, a páciensekre, az 
alapellátásban dolgozókra 
– tette hozzá a városvezető, 
hiszen csak így működhet 
jól az ellátás városunkban.
A köszöntő után az egész-
ségügy területén végzett 
kiemelkedő szakmai mun-
kájáért Dr. Zsóri Ágnes 
gasztroenterológus – bel-
gyógyász főorvos, valamint 
Dr. Varga Róbert házi gyer-

mekorvos Kazincbarcika 
Város Polgármesterének El-
ismerő Oklevelét vették át.
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatának képvise-
lő-testülete idén Kazincbar-
cika Város Egészségügyéért 
kitüntető díjban részesítette 
Dr. Rácz Zsigmond házi és 
sportorvost.
Dr. Rácz Zsigmond 1987-től 
él Kazincbarcikán családjá-
val, ahol körzeti orvosként 
kezdett dolgozni a Május 1. 
úti felnőtt orvosi rendelő-
ben, majd 1998-tól a mai 
napig a Gépész úton kiala-
kított rendelőben praktizál. 
Munkája mellett iskolaor-
vosként is tevékenykedik. 
Évekig látott el orvosi fel-
adatokat a város bentlaká-
sos szociális intézménye-
iben, valamint a Herbolyán 
pályázati forrásból meg-
valósított Szociális Blokk 
kialakításában és működ-
tetésében is részt vett. 
Eredményesen tevékeny-
kedik sportorvosként is. 

Az ünnepi alkalomból a ka-
zincbarcikai egészségügyi 
dolgozók egy két fő részé-
re szóló meghívót is kaptak 
a várostól, ami a 7. Kolor-

fesztivál augusztus 15-ei 
napján a 20 óra 30 perckor 
a Csónakázó – tónál kezdő-
dő A Tenkes Kapitánya című 
táncszínházi előadásra szól.

A Semmelweis-napi ün-
nepség a Fourtissimo fú-
vós együttes műsorával 
és kötetlen beszélgetéssel 
zárult.
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Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

augusztus 1. 
csütörtök

17.00

Kazincbarcika

Kolorlab Innovációs Központ Simon Etele: Art Poetica kiállításmegnyitó

ingyenes

18.00 Mezey István Művészeti Központ Győrfi Sándor: Tűzvarázs kiállításmegnyitó

18.00
Mezey István  

Művészeti Központ -  
Gyermekek Háza-Kézművesház

Megyeri János: Életre kelt mesehősök

18.00 Mezey Művészkávézó KOL-ART: A Miskolci Fotóklub kiállítása
19.00 Mezey Művészkávézó - Fröccsterasz Művészterasz a ZTM Group csapatával
19.00 Dubicsány Magtár udvar Woodstock 50 – dokumentumfotó-kiállítás
19.30 Ferenczi György és a Rackajam

augusztus 2. 
péntek

19.00 Kazincbarcika Mezey István  
Művészeti Központ udvara

Mary Poppins visszatér - szabadtéri filmvetítés ingyenes21.30 Bohém rapszódia - szabadtéri filmvetítés

augusztus 3. 
szombat

15.00-
20.00 Kazincbarcika Belváros Utcazenei minifesztivál

ingyenes18.00 Nekézseny Konkordi terasz Szekeres Adrien
21.00 Kazincbarcika Völgypark,  

Polgármesteri Hivatal mögött Péter Szabó Szilvia

augusztus 4. 
vasárnap

7.00
Kazincbarcika Völgypark,  

Polgármesteri Hivatal mögött

Kolorfutás nevezési díjas

18.00 Turay Ida Színház - Csingiling 
szabadtéri gyermekszínházi előadás ingyenes

20.30 Múcsony Zászlópark Vastag Csaba

augusztus 5. hétfő

15.00

Kazincbarcika

Mezey István  
Művészeti Központ udvara  

- Kreatív kuckó

KolorKincsem kézműveskedés  
az elfogadás és az integráció jegyében

ingyenes
16.00 Éljünk környezettudatosan! 

szemléletformáló program
16.00 Élményfestés  

művész-pszichológus irányításával
16.30 Kézműves bütykölde
17.30 Kölyökmozi
20.30 Mezey István  

Művészeti Központ udvara Orlai Produkció: Párterápia 2 000 Ft 3 000 Ft

augusztus 6. kedd

15.00

Kazincbarcika Mezey István Művészeti Központ udvara - Kreatív kuckó

Könyvtárkóstolgató

ingyenes

16.00 Kolorart visual  
- filmes, fotós, grafikai műhelyfoglalkozások

16.00 Élményfestés művész-pszichológus irányításával
16.30 Kézműves bütykölde
18.00 Bánhorváti Római Katolikus Templom Mészáros János Elek

18.00 Kazincbarcika Mezey István Művészeti Központ, rendezvényterem
Egy barátság a színpadon:  

Zenés felolvasóest  
Závada Pállal és Dés Lászlóval

20.00 Berente Szabadidőpark  
(esőhelyszín: Művelődési ház) Paddy and the Rats

20.30 Kazincbarcika Mezey István  
Művészeti Központ udvara Orlai Produkció: Párterápia (esőnap)

augusztus 7. 
szerda

15.00

Kazincbarcika

Mezey István  
Művészeti Központ udvara  

- Kreatív kuckó

KolorKincsem kézműveskedés  
az elfogadás és az integráció jegyében

ingyenes

16.00 Rendőrakadémia  
- interaktív rendőrségi vetélkedő

16.00 Élményfestés  
művész-pszichológus irányításával

16.00 Modellmix Egyesület bemutatója, modellezés
16.00 Kreatív kuckó  

- rajzos mondókák, kézműveskedés az Idővárral
16.30 Kézműves bütykölde
20.30 Mezey István  

Művészeti Központ udvara L’art pour l’art Társulat: Mintha elvágták vol 1 500 Ft 2 500 Ft

augusztus 8. 
csütörtök

16.00 Dubicsány Magtár udvar Woodstock 50 Emléknap

ingyenes

16.00

Kazincbarcika

Mezey István  
Művészeti Központ udvara  

- Kreatív kuckó

Kézműves játszóház  
a Sajómenti Népművészeti Egyesület tagjaival

16.00 Élményfestés  
művész-pszichológus irányításával

16.00 Népi játszótér
18.00 Bogár Muzsika
18.00 Szent János  

Görögkatolikus Templom Herczku Ágnes és Nikola Parov 1 500 Ft

18.00 Ambrózia Étterem és Panzió Kolor Grillvacsora felnőtt 7 990 Ft;  
gyerek 4 990 Ft

18.00 Dubicsány Magtár udvar Fekete-Tomor-Móré Trió ingyenes19.30 Török Ádám és a Mini

augusztus 9. 
péntek

15.00

Kazincbarcika
Mezey István Művészeti Központ udvara - Kreatív kuckó

KolorKincsem kézműveskedés az elfogadás és az integráció 
jegyében

ingyenes16.00
Élményfestés  

művész-pszichológus irányításával; 
Nagyon ütős: játékos sportvetélkedő

16.30 Kézműves bütykölde
18.00 Apacuka
20.00 Csónakázó-tó Eleven 1 500 Ft 2 500 Ft21.30 Kowalksy meg a Vega

augusztus 10. 
szombat

10.00

Kazincbarcika

Csónakázó-tó Tuningautó kiállítás és találkozó

ingyenes

15.00 Dumaszínház: Dombóvári István
16.00

Mezey István  
Művészeti Központ udvara  

- Kreatív kuckó

Filc-Világ varróműhely a Színes Folt klub tagjaival: 
bábkészítés a mesekiállításhoz

16.00 Festőiskola  
az Izsó Miklós Képzőművészeti Körrel

16.00 Makadémia anyagtudományi játszóház
18.00 Kifli
19.00 Sajókaza Radvánszky-kastély terasza (esőhelyszín: kastély fehér 

terme) St. Martin
20.00 Kazincbarcika Csónakázó-tó Blahalouisiana 2 000 Ft 3 000 Ft22.00 Wellhello
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Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

augusztus 11. 
vasárnap

9.00

Kazincbarcika

Csónakázó-tó Borsod MTB Bajnoka 2019 nevezési díjas

10:30 Kazinbarcika-Alsói  
Református Templom MusiColore Énekegyüttes

ingyenes
16.00

Mezey István  
Művészeti Központ udvara  

- Kreatív kuckó

Formázz mesehősöket  
Megyeri János szobrászművésszel

Festőiskola  
az Izsó Miklós Képzőművészeti Körrel

16.30 Kézműves bütykölde
17.00 Iszkiri
18.00 Kicsi Gesztenye Klub
20.00 Csónakázó-tó Blahalouisiana (esőnap)
22.00 Wellhello (esőnap)

augusztus 12. 
hétfő

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ Táncos szakmai kurzus zárt körű

16.00
Mezey István  

Művészeti Központ udvara  
- Kreatív kuckó

Kreatív kuckó – rajzos mondókák, kézműveskedés az 
Idővárral és Kazinczi klubbal

ingyenes

16.30 Kézműves bütykölde

17.00
Szimbiózis Alapítvány: Állati buli  

– kapcsolódva a  
Mesekiállítás Mirr-Murr napjához

17.00 Mezey István Művészeti Központ Bencs Kitti – hastáncworkshop 
19.00 Mezey Művészkávézó - Fröccsterasz Művészterasz a ZTM Group csapatával
20.00 Sajóivánka Rendezvénykatlan MagyaRock Dalszínház:  

Made in Hungária musical
20.30

Kazincbarcika
Munkácsy tér Flash Táncstúdió – Károlyi Szabolcs (buzuki), Hajdú Gáspár 

Zsolt (darbuka): hastáncbemutató
20.00 Csónakázó-tó Eleven (esőnap)
21.30 Kowalksy meg a Vega (esőnap)

augusztus 13. 
kedd

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ Táncos szakmai kurzus zárt körű
15.00

Mezey István Művészeti Központ udvara - Kreatív kuckó
Könyvtárkóstolgató

ingyenes

16.30 Kézműves bütykölde
17.00 Sportvetélkedő
17.00 Mezey István Művészeti Központ Kugler Zsolt - hiphopworkshop
18.00 Szuhakálló Kastélykert Egri Péter és a Mystery Gang
19.00 Kazincbarcika Mezey Művészkávézó - Fröccsterasz Művészterasz a ZTM Group csapatával
20.00 Sajóivánka Rendezvénykatlan MagyaRock Dalszínház: Made in Hungária musical (esőnap)
20.30 Kazincbarcika Munkácsy tér Hiphop street dance show ingyenes

augusztus 14. 
szerda

14.30

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ Táncos szakmai kurzus zárt körű

16.00

Mezey István Művészeti Központ udvara - Kreatív kuckó

Kölyökmedical - egészségmegőrzés  
a Vöröskereszt munkatársaival

ingyenes
16.00 Modellmix 
16.30 Kézműves bütykölde

16.30  Mesekiállítás Gombóc Artúr napja: édességkészítés a 
gyerekekkel

augusztus 14. 
szerda

17.00
Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ Debora Santos - szambaworkshop ingyenes19.00 Mezey Művészkávézó - Fröccsterasz Művészterasz a ZTM Group csapatával
19.00 Szent Család Templom Miklósa Erika estje 2 000 Ft 3 000 Ft

20.00 Kurityán Kastélykert  
(esőhelyszín: Faluház - Lovarda) The Bits – Beatles Emlékzenekar ingyenes

20.30 Kazincbarcika Munkácsy tér Szamba-táncbemutató

augusztus 15. 
csütörtök

14.30

Kazincbarcika

Mezey István  
Művészeti Központ

Táncos szakmai kurzus zárt körű
17.00 Néptáncworkshop ingyenes19.00 Munkácsy tér Néptáncbemutató
20.30 Csónakázó-tó Magyar Nemzeti Táncegyüttes:  

A Tenkes kapitánya 2 000 Ft 3 000 Ft

augusztus 16. 
péntek

14.30

Kazincbarcika

Mezey István  
Művészeti Központ

Táncos szakmai kurzus zárt körű
17.00 Bencs Zoltán – moderntánc-workshop 

ingyenes19.00 Munkácsy tér Flash Táncstúdió – ZTM Group:  
moderntánc-bemutató

20.00 Csónakázó-tó Kései Kitérő 2 000 Ft 3 000 Ft21.30 Halott Pénz
augusztus 17. 

szombat
20.00 Kazincbarcika Csónakázó-tó Radar ingyenes21.30 P.Mobil

augusztus 18. 
vasárnap 11.00 Kazincbarcika Felső-Barcikai  

Református Templom Anima Vonósnégyes ingyenes

augusztus 19. 
hétfő

14.00

Kazincbarcika

Belváros Kolortúra kisvonattal 500 Ft
16.00

Csónakázó-tó

XI. Barcikai Bormustra

ingyenes

16.00 Tekergő - utcazene
19.00 Hot Jazz Band
20.00 Smink
21.00 Légtornász bemutató
21.30 Margaret Island

augusztus 20. 
kedd

10.00

Kazincbarcika

Szent Család Templom Ünnepi szentmise ingyenes
14.00 Belváros Kolortúra kisvonattal 500 Ft
16.00

Csónakázó-tó

XI. Barcikai Bormustra

ingyenes
16.00 Tekergő - utcazene
18.00 Szinvavölgyi Néptáncegyütes 
19.30 Bereczki Zoltán Szenvedély koncert
21.00 Tűzijáték

augusztus 21. 
szerda

19.30 Kazincbarcika Csónakázó-tó Bereczki Zoltán Szenvedély koncert (esőnap)
21.00 Tűzijáték (esőnap)

augusztus 22. 
csütörtök

20.00 Kazincbarcika Csónakázó-tó Kései kitérő (esőnap)
21.30 Halott Pénz (esőnap)

augusztus 23. 
péntek 19.00 Sajógalgóc Templomtér Balázs Fecó 

vendégművész: Keresztes Ildikó 2 000 Ft

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK ÉS ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: WWW.KOLORCITY.HU
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A LEGVIRÁGOSABB ÚTI CÉL

Szavazzon Ön is a virágos Kazincbarcikára !
Legyen a legvirágosabb úti cél Kolorcity 2019-ben. A 
Virágos Magyarországért környezetszépítő mozgalom 
és verseny az Európai Virágos Városok és Falvak Ver-
senyének hazai képviselője. 

A Virágos Magyarorszá-
gért környezetszépítő 
versenyen évente mintegy 
300 település vesz részt, 
így közel hárommillió ma-
gyar emberhez jut el a kez-
deményezés. A versenybe 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata is nevezett, 
hogy az ország különböző 
pontjain élők még széle-
sebb körben ismerhessék 
meg Kazincbarcikát.

Az ingyenes versenyen ki-
zárólag települési önkor-
mányzatok indulhatnak, 
akik saját anyagi kerete-
iken belül „virágoztatják 
fel” környezetüket virág 
és növényültetési akci-
ókkal, magyar virágfajták 
alkalmazásával és a kap-
csolódó infrastruktúra fej-
lesztésével.
Mint arról már többször 
beszámoltunk „Virágos 
Kazincbarcika” néven 
nagyszabású növényte-
lepítési akció indult a 65. 
születésnapját ünneplő 
városban. A megújult tere-
ken, a kerékpárút-hálózat 

mentén összesen 65 000 
egynyári, évelő, lágy és fás 
szárú cserjét, valamint fát 
ültetnek az év során.
Az utóbbi évtizedben Ka-
zincbarcika számos al-
kalommal nyert díjat vi-
rágos településeként, két 
esetben meg is nyerte az 
egyesület által kiosztott, 
legrangosabbnak számító 
Virágos Város kategória dí-
ját, városunk 2010-ben és 

2013-ban is győzedelmes-
kedni tudott.
A Virágos Város díj elis-
merésen túl 2016-ban 
megkapta városunk a re-
gionális kategória külön-
díját, az Arany Rózsa dí-
jat, valamint 2018-ban az 
Év Városa különdíjat is. A 
fentieken túl Kazincbar-
cika 2017-ben Belügymi-
nisztériumi elismerés-
ben is részesült, valamint 
2014-ben a barcikai Amb-
rózia Étterem és Panzió-
nak ítélte a szervezet, a 
legvirágosabb vendéglá-
tó egységeknek kiosztott 
Rozmaring Díjat is.  

Hogyan szavazhatunk?

Kazincbarcikára a legismertebb közös-
ségi portálon a Virágos Magyarország 

oldalán lehet szavazni.

Azoknak, akik részt szeretnének 
venni a játékban, nincs más dolguk, mint 

megkeresni a virágos Kazincbarcikát 
a fényképek között 

és a tetszik gombot megnyomni.

Szavazni július 7-ig lehet 
a következő oldalon:

www.facebook.com/viragosmagyarorszag/
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KREATÍV ALKOTÓTÁBOR KAZINCBARCIKÁN
Július ötödikén véget ért a Barcika Art Kft. által szervezetett képzőművészeti alkotótá-
bor, melynek az Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnázi-
uma adott otthont.  A június 24-étől július 5-éig tartó képzőművészeti alkotótáborban 
két korosztály vehetett részt. Az első héten, június 24-től 28-ig az általános iskolások 
felső tagozata, ezen a héten a második turnusban pedig a szakközépiskolások élhették 
ki alkotókedvüket kreatív pedagógusok vezetésével.

Az egész napos kreatív el-
foglaltság színhelye Deák 
mellett a Mezey István Mű-
vészeti Központ adott ott-
hont, ahol a gyerekek már 
délelőtt 9 órakor megkezd-
hették az alkotást, majd egy 
ebédszünetet követően dél-
után négy óráig élhették ki 
művészi hajlamaikat a részt 
vevők. Az alkotáson túl, a 
gyerekek előadásokat is 
hallgathattak többek között 
a Street Art, képzelt lények 
vagy az állat-és növényáb-
rázolások a képzőművészet 
témakörében is. 
A tábor művészeti vezetői 
Kovács Gabriella szobrász, 
Reichardt Anna grafikus 

és Somodi-Hornyák Szi-
lárd Távolódó, festőművész 
voltak, akik mindhárman a 
Deák Ferenc Szakképző Is-
kola és Művészeti Szakgim-
názium tanárai. Egy időre 
csatlakozott a tábor veze-
tői gárdájához Rutkai Bori, 
neves magyar képzőmű-
vész, énekes is, akiknek ve-
zetésével számos érdekes 
műalkotást készítettek el a 
részt vevő gyerekek. 
Mint azt Somodi-Hornyák 
Szilárd lapunk kérésére el-
mondta. „A táborban mint-
egy 50 gyermek vett részt, 
akik mind megpróbáltak élni 
a rendelkezésre bocsátott 
eszközökkel és kihasználni 

az alkotásra szánt időt. A tá-
borban ugyanis olyan anya-
gokkal volt lehetőségük a 
gyerekeknek foglalkozni, 
amikre még a komolyabb 
felkészültséggel bíró rajz-
tanárok óráin sem szokott 
sor kerülni.”
A hagyományos művésze-
ti ágakon kívül kipróbálhat-
ják a gyerekek a Land Art 
alkotások elkészítését is, 
amelynek lényege, hogy a 
termekből kiszabadulva, a 
készítők a természetet is 
bevonva a művészi alkotás 
folyamatába készítenek 

installációkat, melyeket az-
tán fényképekkel és videó-
val rögzítenek és tárnak a 
világ elé. 
 A fákkal és talajjal kiegé-
szült alkotások mellett a 
Mezey Művészeti Központ 
udvarán közösen készíte-
nek a tábor lakói egy kültéri 
csoportos alkotást, egy en-

vironmentet, amely a tervek 
szerint az intézmény udva-
rát színesíti majd a jövőben. 
Azokat a műveket pedig, 
amelyek arra érdemesek, 
a hetedik Kolorfesztivál 7.0 
keretein belül augusztus 
folyamán megtekinthetik 
majd az érdeklődők a Me-
zey kiállítótermeiben is. 
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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!

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.

KEDVES VENDÉGEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az uszoda július 30-ig 

vízcsere és karbantartás miatt ZÁRVA tart. 

Nyitás: július 31-én 06.00
Megértésüket köszönjük!

kazincbarcikai

KEDVES SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK

Július 31-től kezdődően augusztus 31-ig 
a gyógyúszás összevont csoportokban folytatódik.

Hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon 
a következő időpontokban:

KEZDŐ CSOPORT:  16:00-16:45
KÖZÉPHALADÓ CSOPORT: 17:00-17:45
HALADÓ CSOPORT:  18:00-18:45

A csoportbeosztásokkal kapcsolatban mindenki a 
saját gyógyúszás-oktatójánál érdeklődhet.

kazincbarcikai

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. 

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

     

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

LÉPJEN MOST!!!

NYARALJON FELHŐTLENÜL VITARÁJÁVAL!

SZABADON VÁLASZTHAT
AJÁNDÉKCSOMAGJAINKBÓL!!!

SIESSEN! Akciónk nem tart örökké!

KÉSZLETRŐL VÁSÁROLT VITARA ESETÉN!



9KOLORHÉT • V. / 26.

KREATÍV ALKOTÓPÁLYÁZAT

Színezzük ki Kazincbarcika házfalait!
PÁLYÁZAT KAZINCBARCIKAI LAKÓ- ÉS KÖZÉPÜLETEKRE 
KREATÍV ALKOTÁSOK TERVEZÉSÉRE 2019
A Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szol-
gáltató Kft. pályázatot hirdet Kazincbarcikán található 
lakó- és középületeken tartós kreatív alkotások ter-
vezésére.

Kazincbarcikán és térsé-
gében 2013-ban elindult 
egy új térségi imázs felépí-
tése. A Kolorcity-koncep-
ció újszerűséget, kreativi-
tást, kísérletező szellemet 
és a városban meglévő 
értékek újraértelmezését 
foglalja magában. Ehhez az 
elképzeléshez illeszkedve 
2013 és 2018 között több 
mint harminc kazincbar-
cikai lakó- és középület 
egy-egy homlokzata újult 
meg kreatív alkotások tar-
tós elhelyezésével.

A program Kazincbarcika 
Város Önkormányzatá-
nak támogatásával való-

sul meg. A pályázat nyil-
vános, pályaművel bárki 
nevezhet.
Jelentkezni elektronikus 
úton, a kitöltött pályázati 
adatlap és a hozzá tartozó 
mellékletek csatolásával 
lehet a paintedwall@kol-
orcity.hu e-mail-címen. A 
pályázati anyagot postán 
is kötelező megküldeni. A 
Pályázati adatlap beküldé-
si határideje: 2019. július 22. 
(hétfő) 12.00 óra.
A pályaművekkel szemben 
elvárás, hogy illeszkedje-
nek a Kolorcity-koncepci-
óhoz, és a város életében 
kiemelt szerepet betöl-
tő témákhoz, mint sport, 

közösség, család, kortárs 
művészet, street art.
A pályaművek adott eset-
ben ablakokat, ajtókat is 
magukban foglalhatnak, 
de a szabad kilátást, ki-
be járást, forgalmat aka-
dályozó megoldások nem 
támogatottak, ugyanak-
kor előny, ha használják az 
épület adottságait, a terep-
tárgyakat, az épület kör-
nyezetét. A pályaművek-
nek nem kell a homlokzat 
teljes felületét felhasznál-
niuk. A pályázatra kizáró-
lag csak új, saját, máshol 
még nem látható alkotá-
sokkal lehet jelentkezni.
A jelentkezéssel a pályá-
zók egyúttal elismerik, 
hogy a pályaművek saját 
szellemi termékeik! Eset-
leges szerzői jogvita ese-
tén minden felelősség a 

pályázót terheli. A pályá-
zat beadásával a pályázó 
nyilatkozik, hogy elfogad-
ja a Barcika Art Kft. adat-
védelmi és adatbiztonsá-
gi szabályzatát, amely a 
www.barcikaart.hu olda-
lon található. 
A cég a személyes adato-
kat kizárólag a pályázat 
kapcsán felmerülő admi-
nisztrációs tevékenység-
hez használja fel, a pályázat 
lezárását követően a sza-

bályzat szerint megsem-
misíti.
A megvalósításra a Barci-
ka Art Kft. kötelezettséget 
nem vállal, a tervezett fal-
felületek tekintetében a la-
kóközösség hozzájárulása 
is szükséges az elkészült 
kreatív tervek alapján.

További információk és 
részletes jelentkezési la-
pok a kolorline.hu és ko-
lorcity.hu oldalon.

TERVEZETT FALFELÜLETEK:
a. Munkácsy tér 1.
b. Augusztus 20. tér 1.
c. Gyulai Pál u. 2. I. - teljes falfelület
d.  Gyulai Pál u. 2. II. – kisebb, fával árnyékolt falfelület 

(Mátyás király út felől)
e. Derkovits Gyula tér 12.
f. Jószerencsét u. 1/A - Kolorlab Innovációs Központ

a.

d.

b.

e.

c.

f.
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K BSC

Elkezdődött a munka
a KBSC labdarúgóinál
Az elmúlt napoktól már az augusztusban rajtoló Merkantil 
Bank Liga NB II-re való felkészülés jegyében telnek a na-
pok a KBSC-nél. Az együttes Gálhidi György vezetésével 
tréningezik.

A csapat összetétele a nyá-
ri átigazolási időszak eddig 
eltelt hetei alatt kis mér-
tékben változott. A klub-

vezetés célja, hogy a távo-
zók helyett új játékosokat 
igazoljon. Több labdarúgó 
már az előző szezonban is 
kölcsönben szerepelt Bar-
cikán. Kiss Bence és Palmes 
Raul-Ioan a szerződésük 
lejárta után nem edzet-
tek a csapattal, visszatér-
nek előző klubjukhoz. Az 
elmúlt években a KBSC-t 
kapusposzton erősítő So-
modi Bence szintén máshol 
folytatja pályafutását. Az 
előttünk álló idényben Tóth 
László sem szerepel majd a 
kék-sárgáknál, őt a szintén 
másodosztályban szereplő 
Vasas együttesének adta 1 
évre kölcsön a klub. Ugyan-
csak eligazolt a kék-sár-
gáktól Takács Péter, aki a 
következő szezont Doro-
gon kezdi.
Új játékosok is érkeztek 
azonban Kazincbarcikára, 
hiszen Oldal Tibor és Farkas 

András egyaránt az NB II-
től a múlt évadban búcsúzó 
Ceglédről tette át székhe-
lyét a borsodi klubhoz. Oldal 

Tibor egyébként 15 góllal az 
előző szezonban csapata 
házi gólkirálya volt. 
Gálhidi György vezetésével 
a Kazincbarcikán maradók-
nak már meg is kezdődött 
a tréningek sora, ám a rövid 
nyári pihenőt sem töltöt-
ték tétlenkedve a játéko-
sok, hiszen erre az időszak-
ra egyéni programot kaptak, 
hogy megfelelő erőnléti ál-
lapotban érkezzenek visz-
sza az első edzésre. A fel-
készülés az eddigi évekhez 
hasonlóan zajlik, hiszen hét-
főn, szerdán és pénteken 
két, csütörtökön és kedden 
pedig egy tréningen vesz-
nek részt a játékosok.
A felkészülésből most sem 
maradnak ki az edzőmér-
kőzések. A harmadik heté-
től, a bajnokság rajtját meg-
előző hónapban lesznek az 
edzőmérkőzések, melyek 
közül 11-et már le is kötött 

a klub. A Kazincbarcikával 
azonos osztályban szereplő 
Balmazújváros ellen éppen 
lapzártánk idején mérkő-
zik az együttes, majd júli-
us 6-án az élvonalbeli Me-
zőkövesd és jövő szerdán 
másodosztályú  Nyíregyhá-
za következik a felkészülési 

mérkőzések során. A KBSC 
a későbiekben az élvonal-
beli DVSC, a harmadosztá-
lyú Sényő, DVSC II, DVTK II, 
Ózd és Putnok ellen is meg-
mérkőzik, de a programban 
szerepel még a Gesztely és 
a KBSC-Bánhorváti elleni 
tesztmérkőzés is. 
A héten sorsoltak a Mer-
kantil Bank Liga NB II-ben. 
A KBSC Soroksáron kezdi 
meg a bajnoki menetelést 
augusztus 4-én szomba-
ton, majd a következő for-
dulóban augusztus 7-én a 
Békéscsaba ellen hétközi 
fordulót játszik pályavá-
lasztóként. A 3. fordulóban 
az NB III Nyugati csoport-
jának bajnoka, a most fel-
jutott Ajka ellen idegen-
ben meccsel a kék-sárga 
együttes. Majd Tiszakécs-
ke, Győr és Vasas ellen 
veszik fel a harcot Gálhidi 
György tanítványai. 

V RC K

Sorsoltak 
a Challenge kupában

A Balkán Kupa győztesével játssza első mérkőzését a 
Challenge Kupában a Vegyész RC Kazincbarcika a legjobb 
32 közé jutásért. Az ellenfél kiléte szeptemberben derül 
ki, akkor rendezik ugyanis a sorozat döntőjét.

A Vegyész RC Kazinc-
barcika ebben az évad-
ban nem nevezett a Baj-
nokok Ligájában. Mivel a 
második számú európai 
kupában (CEV Kupa) nem 
indulhat magyar együt-
tes, így ebben a szezon-
ban a Challenge Kupá-
ban szerepel a Vegyész. 
Marek Kardos együtte-
se a sorozatban az első 
mérkőzését a Balkán 
Kupa győztesével játsz-
sza majd, ám az ellenfele 
csak szeptemberben lesz 
ismert, ugyanis abban a 
sorozatban akkor rende-
zik a döntőt. A Balkán Ku-
pában szerb, török, görög, 
macedón, albán, román, 
koszovói, montenegrói, 
bolgár és bosnyák csapat 
is indulhat. A párharcot 
idegenben kezdik majd a 
kék-sárgák november 12 
és 14 között, míg a visz-
szavágót, melynek ebben 
a kupában otthont ad-
hat a kazincbarcikai Don 
Bosco Sportközpont no-
vember 26 és 28 között 
rendezik. Amennyiben 
sikerül tovább-
jutni, akkor 
a belga  
Leuven 
lesz a 
K a -
zinc-
b a r -
c i k a 
e l l e n -
fele a 
főtáblán. 
A sorsolás mel-
lett átigazolási hírek is ér-
keztek a barcikai klubtól. A 
19 éves Csizmadia Tamás 
a Dunaferr csapatától ér-
kezett a Vegyészhez. A 
189 cm magas feladó 
szerepelt már U15-U21-

ig a korosztályos röplab-
da-válogatottakban. Az U 
15-ös, valamint az U 21-es 
korosztályban magyar baj-
nokságot nyert, valamint a 
négyszer szerepelt diáko-
limpián győztes csapat tag-
jaként.  A VRCK 2+2 éves 
szerződést kötött a játé-
kossal.
„Úgy gondolom, ez egy ha-
talmas előrelépés számom-
ra, hogy ebben a klubban 
szerepelhetek a követke-
ző években. Sokat szeret-
nék fejlődni, ezzel párhuza-
mosan segíteni a VRCK-t, 
amiben csak tudom. Ami 
abszolút meggyőzött, az a 
vezetőedző mentalitása és 
profizmusa.” – nyilatkozta 
az újonnan szerződtetett 
játékos a verc.hu portálnak. 
A VRCK Csizmadia Tamás 
mellett a liberó Marian Vit-
koval és a feladó Carlos Pá-
ezzel van élőszerződése. 
Eldőlt az is, hogy Blázsovics 
Péter is marad Kazincbarci-
kán. A szélsőütő negyedik 
szezonját kezdi a kék-sár-
gáknál és 2+2 éves szer-
ződést kötött vele a klub. 

A barcikaiak saját 
nevelésű játé-

kosa Árva 
Milán is 

h o s z -
s z a b -
b í to t t , 
v e l e 

szintén 
2+2 éves 

m e g á l l a -
podást kö-

tött az együttes. 
Az elkövetkezendő idő-
szakban további játékosok 
szerződését is tervezi a 
klub. A Vegyész augusztus 
12-én hazai környezetben 
kezdi meg felkészülését a 
következő évadra. 
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AUGUSZTUS 4. VASÁRNAP 18.00
VÖLGY PARK, POLGÁRMESTERI 
HIVATAL MÖGÖTT

TURAY IDA SZÍNHÁZ: 
CSINGILING 
GYERMEKELŐADÁS
A PROGRAM DÍJTALAN

AUGUSZTUS 5. HÉTFŐ 20.30
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI 
KÖZPONT UDVARA

ORLAI PRODUKCIÓ: 
PÁRTERÁPIA
ELŐVÉTELBEN: 2000 FT
HELYSZÍNEN/PROGRAM NAPJÁN: 3000 FT
ESŐNAP: AUGUSZTUS 6. KEDD 20:30

AUGUSZTUS 7. SZERDA 20.30
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI 
KÖZPONT UDVARA

L’ART POUR L’ART 
TÁRSULAT 
– MINTHA ELVÁGTÁK VOL
ELŐVÉTELBEN: 1500 FT
HELYSZÍNEN/PROGRAM NAPJÁN: 2500 FT

AUGUSZTUS 15. CSÜTÖRTÖK 20.30
CSÓNAKÁZÓ-TÓ

MAGYAR NEMZETI 
TÁNCEGYÜTTES: 
A TENKES KAPITÁNYA
ELŐVÉTELBEN: 2000 FT
HELYSZÍNEN/PROGRAM NAPJÁN: 3000 FT

AUGUSZTUS 08. CSÜTÖRTÖK 18.00
SZENT JÁNOS GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM

HERCZKU 
ÁGNES 
ÉS  
NIKOLA 
PAROV
JEGYÁR: 1 500 FT

AUGUSZTUS 11. VASÁRNAP 10.30 
KAZINCBARCIKA-ALSÓI  
REFORMÁTUS TEMPLOM

MUSICOLORE 
ÉNEKEGYÜTTES
A PROGRAM DÍJTALAN

AUGUSZTUS 14. SZERDA 19.00 
SZENT CSALÁD TEMPLOM

MIKLÓSA  
ERIKA ESTJE
Közreműködik: Somogyi-Tóth 
Dániel és Tóth László
JEGYÁR: ELŐVÉTELBEN 2 000 FT
A PROGRAM NAPJÁN/HELYSZÍNEN: 3 000 FT

AUGUSZTUS 18. VASÁRNAP 11.00 
FELSŐ-BARCIKAI REFORMÁTUS TEMPLOM

ANIMA VONÓSNÉGYES
A PROGRAM DÍJTALAN

Online jegyek, jegyinfó: www.kolorcity.hu/jegy/ 
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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 homlokza-
ti 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 re-
zsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is meg-
állapítottak.

I. emelet m2

Irodák 53,59
Irodák 57,66

II. emelet m2

Irodák 53,87
Irodák 53,82
Irodák 53,78
Irodák 55,44

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

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

XXXIV. Galgóci 
Zenei Fesztivál

2019. 07. 06. szombat

SAJÓGALGÓC
Községháza,

Szent István tér

AUGUSZTUS 4.
NEVEZÉS: kolorcity.hu/kolorfutas-versenykiiras-2019

NEVEZÉS
JÚLIUS 22-IG!

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

Táncsics Mihály út 11.

Hell coffe jegeskávé 3 íz 250 ml 220 Ft 880 Ft/l
Csemege uborka XXL 948 ml 280 Ft 295 Ft/l
Zöldbab hüvelyes 850 ml 70 Ft 82 Ft/l
Go energiaital szőlő 250 ml 75 Ft 300 Ft/l
Szobi gyümölcslé több íz 1 l 160 Ft 160 Ft/l
Denis citromlé 1,5 l 120 Ft 80 Ft/l
Aloe Vera több íz 1 l 360 Ft 360 Ft/l
Waffel töltött nápolyi több íz 185 g 220 Ft 1 189 Ft/kg
Aramis száraz kutyatáp több íz 10 kg 1 750 Ft 175 Ft/kg

Üdítők, kávék, sütemények, vegyiáru nagy választékban kapható!


