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A SZÍNES VÁROS MINT GALÉRIA – FALFESTMÉNYEK ÚJRATÖLTVE

SZÍNEZZÜNK ÚJABB HÁZFALAKAT KAZINCBARCIKÁN!
A tervek szerint jónéhány új, színes házfallal lepi meg
lakóit a város a születésnapja alkalmából. A 65. jubileum apropóján, a Kolorfesztivál programjának részeként
kikerülő új alkotások helyszíne már adott, de a szervező
Barcika Art Kft. július 22-éig várja a kiirt pályázatra beérkező műveket.
A nyílt pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek kreatív módon illeszkednek a Kolorcity
koncepció irányvonalába
és tovább erősíthetik a színes város imázsát. Mint azt
Szitka Péter polgármester lapunknak elmondta,
idén fontosnak tartotta a
város vezetése, hogy legyen közönségdíj is, és a
helyi lakosok közvetlenül is
beleszólhassanak a nyertes pályaművek kiválasztásába.
„2012-ben, amikor a Svájci
hozzájárulás révén lehetővé vált, hogy a Kazincbar-

cikai lakó- és középületeit
tartós és kreatív alkotásokkal dobjuk fel és egy új
arculatot szabjunk a városnak, sokan kételkedve fogadták az elképelést,
de az idő úgy tűnik minket
igazolt. A színes, kazincbarcikai házfalakról készült
képek, nemcsak országosan váltak ismertté, de több
jelentősebb külföldi portálon is megjelentek és nem
kétséges, hogy a visszajelzések alapján a városlakók
többségének is elnyerték
a tetszését, és szinte minden itt lakó magáénak érzi
ezeket. Adta hát magát az

ötlet, hogy a születésnap
alkalmából újabb házfalakra kerüljenek festmények, és reményeink szerint a
 ugusztusban a már a
meglévő 33 házfal mellé jó
pár új is kikerül majd.”
Az, hogy pontosan hány
új festményt készül majd
el, nagyban függ a beérkezett pályázatok minőségétől, illetve attól, hogy
mennyire lehet ezeket az
adott helyszíneken megvalósítani. A pályázati kiírás értelmében a Munkácsy térre, az Augusztus
20. térre, a Gyulai Pál útra,
és a Derkovits térre valamint a Kolorlab Innovációs
Központra kerül majd falfestmény. Ahogy azt a kiíró Barcika Art Kft. ügyvezetője, dr. Makkai Orsolya
hangsúlyozta, valamennyi
falfelület tekintetében a la-

kóközösség hozzájárulása
is szükséges, és a pályaművek csak abban az esetben
kerülnek megvalósításra,
ha a kreatív tervek láttán,
az ott lakók is áldásukat
adják a festményekre.
„Alapvetően ebben az öt
falban gondolkodunk, de
amennyiben több, megvalósítható és kreatív pályázat érkezik, nem kizárt,
hogy további házfalakat és
lakóközösséget is bevonunk a projektbe. Gondolnunk kell azonban arra is,
hogy bár profi szakemberek készítik el a festményeket, ezeket folyamatosan karban is kell tartani,
az állagmegóvás pedig legalább olyan fontos, mint
ezek megalkotása.”
Az időjárás viszontagságai,
a napsütés, viharok mindmind erodálják a falakat,

de szerencsére nagyon jó
a viszony a kivitelezőkkel,
akik folyamatosan javítják
a már látható alkotásokat
is. Eddig 5 esetben kellett
a korábbi festményekhez
hozzányúlni, de az alpinistákkal közösen az önkormányzat illetékesei folyamatosan felügyelik ezek
állapotát és amennyiben
szükséges rövid határidőn
belül javítják azokat.
„A falak festése egy igen
látványos folyamat, ezért
ezek elkészítését a fesztivál hónapjára időzítettük,
így a program része lesz
az új művek megalkotása
is, hiszen az alpinisták akció közben igen látványos
munkát végeznek majd,
amelyet a fesztiválra városba látogatók és a lakók
is folyamatosan nyomon
követhetnek majd.”

KÖRKÉP: KAZINCBARCIKAIAK A HÁZFALFESTMÉNYEKRŐL
Az új házfalak érkezése előtt nyakunkba
vettük a várost és utánakérdeztünk a kazincbarcikaiaktól, hogy hat évvel a projekt
megnyitása után mi a véleményük a településen található falfestményekről. A korántsem reprezentatív közvéleménykutatásunk
szerint a barcikaiak nagyon pozitívan viszonyulnak hozzájuk, egy-két olyan városlakó
volt csupán, akiket nem hozott tűzbe a kezdeményezés, de negatív véleménnyel egyáltalán nem találkoztunk.
György:
„Több kedvencem is van,
a halacskásat kedvelem,
de ami a legjobban tetszik,
az a Füzike óvodán látható kisgyermekes. Nehéz
választani, általában elmondható róluk, hogy mindegyik szép.”

Tamás:
„Nekem személy szerint nagyon tetszenek a házfalak,
a kedvencem pedig ez, ami
előtt éppen állunk, az Űrhajós
kép a rókával.”

Katalin:
„Gyönyörűek, nekem ez a
kedvencem, hiszen mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ezen a környéken, a
Szabadság téren nőttem fel.
De mindegyik nagyon gyönyörű, azt hiszem az lenne a legfontosabb,
hogy a következő festmények olyan helyekre kerüljenek, ahol jól láthatóak lesznek majd,
nem takarja el őket fa, vagy bármilyen egyéb
tereptárgy. “

ciói, melyek a város középületeit és társasházainak homlokzatait díszítik,
a Kolorcity-imázs egyik
legismertebb elemévé
váltak. A különböző művészi értéket, látásmódot
és mondanivalót képviselő grafikák kiválasztásához több kreatív pályázatot is kiírt a város a
múltban. Az első nyílt országos pályázatot még
2013-ban írta ki a Barcika Art Kft., az ezt követő két évben pedig meghívásosat, majd 2016-ban
nyílt nemzetközi pályázatot bonyolított le a város
kulturális életének szervezéséért felelős önkormányzati cég.
A kivitelezéshez pedig
találni kellett egy olyan
megbízható festőművész
csapatot, akik nemcsak a
művészi festéshez értenek, de megvan a megfe-

Szántai Virág Dóra
A Babits Mihály úton található
Lánya rc tervezője jelenleg gyesen van és csemetéjét istápolja, de most sem szakadt el teljesen a művészettől. Gyermekkora
óta rácsodálkozik mindenre, ami
szép, és azóta is folyamatos kiolthatatlan vágyat érez az alkotásra. Legfőbb inspirációjának a
természetet tartja, még ébren

Grubánovits Attila

lelő tapasztalatuk és felkészültségük ahhoz, hogy
alpin technikával, hatalmas méretű falfestményeket is képesek legyenek létrehozni.
Eddig több, mint harminc
kép készült el, amelyre

egy egész város büszke
lehet. A tevek szerint idén
augusztusban egy újabb
pályázat keretén belül további színes házfalakkal
gyarapszik a képzeletbeli
gyűjtemény, ahol Kazincbarcika lesz a galéria.

József:
„Már épp itt volt az ideje, hogy újabb falfestések
készüljenek a városban.
Nagyon szeretnénk, ha a
mi házukra is kerülhetne
egy látványos, színes alkotás. A már meglévők közül személyes
kedvencem talán a Pollack Mihály úti három
kiskocsi, azt nagyon eltalálták, de amúgy
mind egyben van.”

ALKOTÓK: HÁZFALFESTŐK ÉS TERVEZŐK

HÁZFALFESTMÉNY RETROSPEKTÍV
Kazincbarcika, a színes város koncepciójával talán nem túlzás,
de mára már nemzetközi szinten is hírnevet szerzett magának. Ennek egyik
sarkalatos eleme a
házfalfestés, amel�lyel a kreativitás és
kísérletező szellem
jegyében sikerült a
városnak emblematikus, új arculatot
építeni. A 2013-ban
indult Színes falak
programja a Svájci-Magyar Együttműködési Program
társfinanszírozásával jöhetett létre, amely mára
már az Unikornissal együtt Kazincbarcika védjegyévé vált.
Városunk színes
é p ü l e td e ko rá -

Tamás:
„Nincs személyes kedvencem, engem annyira nem
hoznak lázba ezek. Elnézegetem őket, de annyira
nem tudok értük lelkesedni. A főtéri unikornis talán a legjobban sikerültek között van.”

A szombathelyi születésű Grubánovics Attila 2006-ban végzett a
Magyar Képzőművészeti Egyetem
festő szakán és leginkább alkalmazott grafikával és festészettel foglalkozik. Több mint tíz éve
fest reklámokat és dekorációkat,
mindenféle felületre, mindenféle
méretben, hol kötélen lógva, hol
állványról, ahogy a helyzet megkívánja. Ha éppen nem megrendelésére, akkor pusztán önmaga szó-

rakoztatására és örömére is fest,
de ha a helyzet vagy a kedve úgy
kívánja bármilyen rokon művészeti ágban szívesen alkot, legyen
szó animációról, izgő-mozgó tárgyakról vagy éppen kartonpapír
szobrokról. Tervezőként ő jegyzi a
Pollack Mihály úton található Kolorcity-alaparculat öreg hölggyel
és a Mátyás király úti Színes tévék házfalakat, de kivitelezőként
szinte minden kazincbarcikai falfestmény elkészítéséből kivette
a részét.

is virágokkal és madarakkal álmodik. Rajongója a színeknek,
és megszállottja a papírnak. Jelenleg a gyermeknevelés mellett
kézi rajzzal és festéssel, valamint
digitális tervezéssel foglalkozik.
Vállalkozásában egyedi grafikával készülő papírtermékekekkel
foglalkozik: esküvői papírkollekciókat, egyedi arculat- és csomagolásterveket, illusztrációkat készít.
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EGY ÁLDOZATOS
ÉLETPÁLYA ELISMERÉSE

Emelkedett pillanatokkal vette kezdetét Kazincbarcika város képviselő-testületének június 20-i ülése,
ugyanis Szitka Péter polgármester és Klimon István
alpolgármester Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesítette
többek között Kádár Györgyöt, a Barcika Szolg. Kft.
távhőszolgáltatási üzemvezetőjét. Ez alkalomból
faggattuk a díjazottat a munkája iránti elhivatottságáról.
A szakmájában eltöltött
több évtized kapcsán
felvetődik, hogy miért
ezt a mesterséget választotta?
Ez egy nagyon érdekes
kérdés, magam is sokszor elgondol koz ta m
már rajta, hogy honnan ered a szakma iránti nagy érdeklődésem.
Gyerekkoromban, a városi kórház építésénél
betek i ntést nyerhettem a munkálatokba.
A rengeteg szakember
között hegesztők és fűtésszerelők is dolgoztak,
s emlékszem mennyire
felkeltette a kíváncsiságomat a tevékenységük.
Szerintem ez volt az pillanat, amikor eldőlt a jövőbeni sorsom.
A gyermekkori álom hogyan valósult meg?
Mivel a szüleimnek fontos volt, hogy azt tanuljam, amit szeretek,
a 112. sz. Alpár Ignác
Szakmunkásképző és
Sza k középiskola volt
a megfelelő választás.
Édesanyámnak köszönhetően, aki annak idején
a távőszolgáltatásban
hőfogadósként és hőközpont kezelőként dolgozott, a tanulói éveim alatt
sem csökkent az érdeklődésem a hivatás iránt,
így a szakmunkásbizonyítvány megszerzését
követően mestervizsgát
tettem. Akkoriban, nagy

Miként lépett ki a nagybetűs életbe?
Az iskola elvégzése után
visszamentem a gyakorlati helyemre, egy
vegyiműveket szerelő
és építő vállalatnál dolgoztam. Rövid idő elteltével édesanyámat követve 1975. május 2-án
átmentem a távhőszolgáltatásba, így szerelőként már részt vettem
az újkazinci városrész
kiépítésénél, épület és
hőközpontok átadásának lehettem részese, Ez
nagyon érdekes és meghatározó időszaka volt a
pályafutásomnak. Most
pedig a Barcika Szolg
Kft. csapatát erősítem.
A rengeteg munka mellett jut idő kikapcsolódásra, szabadidős tevékenységre is?
Szabadidőm nagy részét
szintén a munka teszi ki,
mondhatni, a hivatásom
a hobbim. Sokan meg is
keresnek, én pedig szívesen segítek akármilyen kérdésben, legyen
az elméleti vagy gyakorlati probléma. A sportok sem állnak tőlem tá-

„65000 NÖVÉNYT A 65 ÉVES VÁROSBA”

KAZINCBARCIKA IDÉN IS NEVEZETT A
VIRÁGOS MAGYARORSZÁG VERSENYRE
Idén a tavalyinál is több nevezés érkezett a megújult
Virágos Magyarország versenyre, 333 település borul
virágba idén nyáron határon innen és túl. A jelentkezési
határidő június 1-jén lezárult, az igazi munka most kezdődik, innentől a helyi közösségek összefogásán múlik,
hogy minél fenntarthatóbb, élhetőbb, szerethetőbb, virágosabb települések fogadják a szakértőkből álló zsűrit,
akik Kazincbarcikára július 25-én érkeznek.
A nagyszámú érdeklődés
egyik oka, hogy a tavalyi 25. jubileumi évvel egy
korszak lezárult, 2019 a
megújulás éve a Virágos
Magyarország életében,
ezért számos újdonság vár
a részt vevő településekre.
Idén először kétlépcsőssé
vált a megmérettetés, így
első körben területi szinten mérkőzhetnek meg a
városok és falvak.
Kazincbarcika a hagyományokhoz híven idén is indult
a megmérettetésen, annál
is inkább, mert az önkormányzat kezdeményezésére a település jubileumi
születésnapja alkalmából
indított „65000 növényt
a 65 éves városba” akció
célja is az, hogy minél szín-

becsületnek örvendett
az, aki a mestervizsgáját foghatta a kezében,
hiszen olyan idős mesteremberek előtt kellett
ezt elvégezni, akik ismerik a fűtésszerelés minden apró fortélyát.
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pompásabb és virágokban
gazdag környezetben ünnepelhessék a városlakók
az alapítás évfordulóját.
A díj kiírása óta eltelt több,
mint negyed évszázadban Kazincbarcika két alkalommal is megnyerte a
legrangosabbnak számító
Virágos Város kategóriát, 2010-ben és 2013-ban
is győzedelmeskedni tudott. A Virágos Város díj
elismerésen túl, 2016-ban
Kazincbarcika megkapta a
regionális kategória különdíját, az Arany Rózsa díjat,
valamint 2018-ban az Év
Városa különdíjat is.
A verseny rendezői kategóriánként Facebook-közönségszavazást is szerveztek a „Legvirágosabb

Úti Cél” cím elnyerése. A
voksolási versenyben Kazincbarcika fotómontázsa
is szerepelt, melyen dobogós helyezést sikerült
elérni a harmadik legtöbb
szavazattal.
A két évtizedes múltra
visszatekintő „Virágos Magyarország” környezet
szépítő verseny – többek
között – a vonzó országkép
kialakítását, egy település
lakosai összefogásának
ösztönzését, a környe-

EGYÜTTMŰKÖDÉS

vol, a nyári időszakban
inkább a kerékpározásra és a horgászatra szakítok több időt, de télen
a síelés kihagyhatatlan
számomra, hiszen gyermekkorom óta jelen van
az életemben. Az elmúlt
két - három évben a
péntek esti bowling vált
hagyománnyá a kollégákkal. A sima gurigatások egy idő után edzéssé
alakultak, ennek köszönhetően a Don Bosco Sportközpont által
rendezett bowling versenyeken csapatban és
egyéni kategóriában is
szoktam indulni.

Hosszú évek állnak ön
mögött, számított rá,
hogy ilyen módon ismerik el hivatásbeli elkötelezettségét?
Sosem gondoltam volna,
meglepetésként
ért a hír, annak ellenére, hogy nem most kezdődött el ez a folyamat.
Másfél évvel ezelőtt a
cég vezetése javasolt
a Knuth Károly-díjra. Olyannyira sikerült
mindenkinek
titokban tartania előttem,
hogy a nevem hallatán percekig meg sem
tudtam szólalni. A május 9-i díjátadó még in-

kább fokozta az boldogságomat, hiszen ez a
szakmai szövetség által adományozható legmagasabb kitüntetés.
A kollégák és a vezetők
ugyancsak osztoztak
örömömben,
ugyanis Kazincbarcikán még
nem fordult elő, hogy
egy ilyen kis szolgáltatónál, valakit ennyire neves elismerésben
részesítsenek. A polgármester úr elismerő
oklevele mindannak a
munkának a betetőzését jelenti, melyet szívvel-lélekkel végeztem
évtizedeken át.

KREATÍV ADAKOZÁS

Az Ózdi SZC Deák Ferenc
Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma
alkotó szellemű fiataljai a
nyári gyakorlatuk keretében különleges módon
lepték meg a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ ügyfélkörét,
a gyermekeket, fiatalokat és szüleiket. A 11. évfolyamos lányok Kovács
Gabriella, Kozsup Beáta
és Somodi-Hornyák Szilárd művésztanárok vezetésével egyedi és modern mintát terveztek az
Építők útján található intézményegység lépcsőházának falára. Ezzel ba-

rátságosabbá és a városi
trendhez igazodva színesebbé tették a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató
Központ épületének belső
terét. A példaértékű projekt a két intézmény közös együttműködéseként
jött létre, a költségeket
a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
állta, a tehetséges tanulók pedig a művésztanárok irányítása mellett, a
nyári gyakorlat ideje alatt
tették bele a humánerőforrásukat. A művészeti
tagozatosok önként vállalták a feladatot, szívesen tevékenykedtek a

közösség érdekében, az
iskola pedig maximálisan
támogatta a kezdeményezést. A tanulók nemcsak szakmailag tudnak
ezzel fejlődni, de kiveszik
részüket a város szépítésében, megtapasztalják
a hasznosság érzését és
megtanulják, hogy adakozni nemcsak pénzzel,
de ráfordított munkával is
lehetséges. Az elkészült
művet reményeink szerint több is követi majd,
így megszépülhet és különlegesebbé vállhat egy
újabb emelet és/vagy egy
újabb intézmény.
(Komárominé Nagy Mária)

zettudatos gondolkodás
erősítését, a természeti
és az építészeti örökség
megőrzését és gyarapítását célozza. A szakértőkből
álló zsűri július 25-én látogat el településünkre, ahol
meggyőződhetnek róla,
hogy a város a díj elnyeréséhez szükséges minden
kritériumnak megfelel-e. A
szempontok között szerepel, a zöldfelületek minősége, a környezetvédelem, a
fenntarthatóság, a környe-

zeti nevelés, a közösségi
részvétel a település zöldfelületeinek kialakításában,
a turisztikai vonzerő, turistabarát környezetkialakítás, valamint az önkormányzat felkészültsége,
a versenyben való részvétele. A döntőbizottság a
látogatások után összegzi
tapasztalatait, és várhatóan augusztus közepén kiderül, hogy Kazincbarcika
ismét sikeresen szerepel-e
a megmérettetésben.
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KOLORFESZTIVÁL 7.0

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.

VÁLTOZÁSOK A VÁROSI KÖZLEKEDÉSBEN
A KOLORFUTÁS IDEJE ALATT

A Barcika Szolg. Kft
ENERGETIKAI IGAZGATÓSÁGA

MŰSZERÉSZ
MUNKATÁRSAT KERES

Főbb feladatok:
• távhőszolgáltatási területen hőközpontokban, épületekben történő karbantartási,
hibaelhárítási és felújítási feladatok végrehajtása vezérlő egységek, elektromos
hajtású szabályzó szelepek és egyéb berendezések esetében.

Szakmai elvárások:
• szakmunkás végzettség;
• B kategóriás jogosítvány, gépjárművezetési 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 önéletrajzzal https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/17
Jelentkezés határideje: 2019. 07. 31.

AUGUSZTUS 12-ig,
vagy a készlet erejéig!

NYARALJON FELHŐTLENÜL ÚJ VITARÁJÁVAL!
VÁLASSZON SZABADON
NYÁRI AJÁNDÉKAINKBÓL!!!

Hűtőbox

Navigáció

ÉS MÉG SOK ÉRTÉKES AJÁNDÉK!

SIESSEN! Akciónk nem tart örökké! VEGYE MEG MOST KÉSZLETRŐL!

2019. augusztus 4-én 7.00 - 14.00 között kerül megrendezésre a 6. Kolorfutás Kazincbarcikán. A több száz résztvevővel rajtoló verseny
biztonságos lebonyolítása érdekében az alábbi
térképen megjelölt területeken számíthatnak
a városlakók útlezárásra vagy a megszokottól eltérő forgalomirányításra. A térképen piros színnel megjelölt versenyútvonalon teljes
útlezárás várható 7 óra 45 perctől a verseny
lezárásáig.
A forgalom elől elzárt területek (a megadott
időpontban a ki-és a behajtás sem lehetséges)
- Jószerencsét út az Építők útja kereszteződéstől az unikornis körforgalomig (reggel 4
órától délután 15 óráig)
- Egressy Béni út unikornis körforgalomtól a
Mátyás király úti kereszteződésig (Irinyi János ROK)
- Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló a Jószerencsét út és a Liget út között (reggel 4
órától)
- Liget út
- Építők útja Liget út és Jószerencsét út közti
szakasz
- Göncz Árpád út és a mellette lévő terek:
Ságvári tér, Munkácsy tér, Névtelen út
- Árpád fejedelem tér
- Derkovits Gyula tér – Herbolyai út kereszteződése (reggel 7 órától)
- Herbolyai út a Mátyás király úttól az Akácfa
úti kereszteződésig
- Herbolyai út és a Hajcsár út közötti útszakasz (Csónakázó-tóhoz vezető út) – a kiskerteket a Jószerencsét útról a Hajcsár úton
keresztül lehet megközelíteni)
Egyirányú áteresztőpont: KIFELÉ elhagyható
terület, a behajtás nem lehetséges
- Munkácsy tér és Mezey Kávézó melletti útszakasz az Építők útja felé
A versenyzők számára kialakított parkoló:
a Don Bosco Sportközpont parkolója, ami az
Attila út-Alsóvárosi krt. felől közelíthető meg,
valamint a Polgármesteri Hivatal mögötti
parkoló, ami az Építők útja, Liget út felől közelíthető meg (behajtás 7.30 óráig, kihajtás a
verseny lezárását követően lehetséges).
További parkolási lehetőségek:
Kolorlab Innovációs Központ mögötti parkoló, Szalézi Szent Ferenc Gimnázium parkolója
Az útlezárások az ÉMKK buszjáratok útvonalát is érintik.
További információk: https://kolorline.hu/
utzar

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.

Értékesítés: (48) 510-060 Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.

H-P: 08-17-ig;

www.szabosuzuki.hu

Szo: 08-13-ig

Megértésüket köszönjük. Szurkoljanak Önök
is a Kolorfutás versenyzőinek!
Barcika Art Kft.

(felszállás lehetséges)
(felszállás nem lehetséges)
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MOZDULJ KAZINCBARCIKA!

VÁLTANI

SZERETNÉL
VÁR A ZF!

?

CSATLAKOZZ AZ AUTOMOTÍV
INNOVÁCIÓK TERÉN ÉLENJÁRÓ
ZF CSAPATÁHOZ, A VILÁG
EGYIK VEZETŐ AUTÓIPARI
BESZÁLLÍTÓJÁHOZ.

Bővül az egri ZF Hungária Kft.

A ZF Konszern egyetlen magyarországi leányvállalata, a ZF Hungária Kft.
munkatársakat keres több műszakos munkarendben az alábbi pozíciókba:

Betanított és szakképzett szerelő
Mechanikus és elektromos karbantartó
Raktáros
Juttatások:
• Túlóra lehetőség
• Alapbér szakképzettség és munkatapasztalat függvényében, délutános és éjszakás
pótlék, havi teljesítményprémium
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• 3 hónapos próbaidő után választható
cafetéria, a bruttó havi bér 7 %-a
• Év végi jutalom

• ZFH vállalati buszjárat 3 műszakhoz igazítva
Kazincbarcika – Bánhorváti – Dédestapolcsány –
Szilvásvárad – Eger útvonalon
• Napi melegétkezés saját kantinban
vállalati támogatással
• Iskolakezdési támogatás
• Ingyenes sportolási lehetőségek Egerben

„AZ EGÉSZSÉGÜNK A
LEGNAGYOBB KINCS”

Mindannyiunkat – kortól
és nemtől függetlenül izgat a kérdés, vajon mire
képes a testünk, hogyan
bírjuk a mindennapok
megterhelését? Különböző fortélyokat vetünk be
fizikális állapotunk fitten
tartására. A mozgás jótékony hatása valamennyiünk előtt ismert, pláne, ha
a kulináris élvezeteket ötvözzük a megfelelő mozgásterápiával. Ezekre, s
sok más kérdésre is választ kaphatnak, ha július
20-án ellátogatnak a Kazinczy Ferenc Tornacsarnokba, a Barcika Art Kft.
által szervezett Mozdulj
Kazincbarcika! programra. A rendezvényen meghívott szakemberek segítenek az egészségügyi és
mozgásszervi problémák
felderítésében, különböző állomásokon keresztül személyre szabottan
adnak tanácsokat. A kü-

lönféle mérések tükrében pedig mindenki felépítheti edzésprogramját.
Az esemény alakformáló aerobicedzéssel kezdődik 8.00 órakor ElekTóth Évi vezetésével. Ezt
követően az érdeklődők
Csákné Csabai Gabriella
instruálása mellett ismerkedhetnek meg a fittlabdával. A sok más, például gimnasztikai labdának
is illetett eszközt először
Svédországban használták gyógyászati célokra.
Feltalálója, Aquilino Cosani, korábbi, Pon Pon néven
ismertté vált ugrólabdáját fejlesztette tovább. Az
általunk ismert mai labda rugalmas puha PVCből készül, s legnagyobb
előnye, hogy az edzés során sem veszti el méretét,
alakját. Javítja tartásunkat, állóképességünket,
valamint rugalmasságunkat. A spinning egyre

népszerűbb sport a benti,
csoportos tréninget kedvelők körében. De mit jelent valójában? Nos, lelkes
követői edzőteremben,
10-20-an, ritmusos zenére, magas intenzitással
tekernek egy különlegesen kialakított teremkerékpáron.

Csoportos toborzás helyszíne és időpontja:

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont - Rendezvényterem
Szent Erzsébet sétány 2.
2019. augusztus 3. 9:00

Kérjük önéletrajzát hozza magával!
JELENTKEZÉS:
Ha kérdése van, hívjon minket:
+36 30 171 9374
e-mail: allaspalyazatzfh@zf.com
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A spinning az egyik legkiválóbb kardió edzés, mely
egyszerre fejleszti a testet
és a lelket, a mentális képességeket és az állóképességet. S aki az edzést
levezényli, Zwillinger Fanni, sportágának szerelmese. Az edzésekre látogatók
teljesítményét Polar órás
méréssel vizsgálják, amit
az edzést követően szakember ki is értékel. A Polar
órára előre regisztrálni a
sportszervezes@barcikaart.hu e-mail-címen lehet.
Dr. Szuhai Zoltán sportorvos 11 órától avatja be az érdeklődőket az egészség és
a sportos életmód közötti összefüggésekbe, majd
Babály Mihály és csapata
tart quantum rezonanciás
vizsgálatot és tanácsadást,
mely mérésinformációval

szolgál többek között a légzőszervek, a szív- és érrendszer, az emésztőrendszer, a hormonháztartás és
az immunrendszer állapotáról és az allergén tényezőkről is! Nem utolsósorban
a népbetegségnek számító
elhízás okairól ugyancsak
többet tudhatnak meg a jelenlévők.
– A vizsgálat egy percet
igényel, amit kiértékelés
követ. Mindenféleképpen
érdemes eljönni kipróbálni, hiszen az egészségünk
a legnagyobb kincs. Mindamellett rejtett betegségre
szintén fény derülhet. Mivel
a program egyik célja a prevenció, minden korosztálynak megéri tesztelnie magát - tudtuk meg Viszoczky
Sándor sportszakmai igazgatóhelyettestől.
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Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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KBSC

ÚJABB FELKÉSZÜLÉSI
MÉRKŐZÉSEK

Két győzelem és egy döntetlen az elmúlt heti mérlege a
kazincbarcikai labdarúgóknak az edzőmérkőzések során.
A kék-sárgák ezen a héten újabb találkozókat játszanak
az augusztus 4-i bajnoki rajtra készülve.
Gálhidi György együttese
a tréningek monotonitását
megtörve a múlt héten háromszor is pályára lépett a
felkészülés során. Az első
ellenfél a KBSC-vel azonos
osztályban szereplő Nyíregyháza együttese volt.
A találkozó első 45 percében kétszer is hátrányba
került ugyan a Barcika, de
előbb Farkas András, majd
Lukács Raymond egyenlí-

tett. A második félidőben
újabb gól már nem esett,
így 2-2-es végeredményt
hozott az idegenbeli felkészülési találkozó.
A hétvégén két NB III-as
együttessel mérkőzött
meg a Kazincbarcika. A
DVTK II ellen 2-1-es félidő
után 4-3-ra nyertek a Gálhidi-tanítványok. A mérkőzésen Ádám Ferenc és
Lukács Raymond is két-

szer volt eredményes.
A nap másik meccsén a
szintén harmadosztályú
Tállya ellen 0-0-s első 45
perc után 2-0-ra nyert a
kék-sárga csapat. Mindkét
gólt Lukács szerezte.
Az előttünk álló héten az
NB III-as Sényő és a megyei első osztályban szereplő Gesztely ellen Putnokon csatázik a Barcika,
szombaton pedig előbb
idegenben játszik a gárda
az NB I-es Debrecen ellen,
majd a harmadosztályú
Ózd együttesét látja vendégül.

VRCK

FIATAL LENGYEL
JÁTÉKOST
IGAZOLTAK

Hubert Manko személyében egy 21 esztendős lengyel
játékos erősíti a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika röplabdacsapatát. A csaknem 2 méter magas röplabdázó az AZS Częstochowa csapatától igazolt Kazincbarcikára.
Manko 12 évesen ismerkedett meg a röplabdával és az elmúlt
években meghatározó játékosa volt csapatának. Korábban a
AT Jastrzebski Węgielnél is játszott és a hazájában sztárcsapatnak számító együttes
utánpótlásából került a
Częstochowához. Itt az
együttessel megnyerte
a másodosztály küzdelmét, de a klub nem vállalta az élvonalban való
szereplést. Az elmúlt
szezonban a 11. helyet
szerezte meg a csapata.
A lengyel röplabdázó
Barcikára igazolásában
kulcsszerepe volt Marek Kardos személyének, valamint annak,

FITT BARCIKA!
Júliusi 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 Tornacsarnok

Sipter Imre

Kedd

16.30-17.30

*Spinning

Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem

Zwillinger Fanni

11.00-12.00

Jóga 40 felett

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Sütő Ágnes

18.00-19.00

Gymstick

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Czégel Erika

18.00-19.00

Játék határok nélkül

Völgypark játszótér eső esetén:
Mezey István Művészeti Központ klubterem

Görcsös Lászlóné

11.30-12.30

Gerinc- és egészségmegőrző torna

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Szopkó Roland

17.30-18.30

Zumba

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Zumba Borsod Twins
Zwillinger Fanni

Szerda

Csütörtök

Péntek

16.30-17.30

*Spinning

Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem

17.00-18.00

Jóga 40 felett

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Sütő Ágnes

18.30-19.30

Hastánc

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Sepsi Klaudia

KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN FUTÓKLUB A POLARRAL 18.00 és 19:30 között.
* A csillaggal jelölt órákra előzetes bejelentkezés szükséges!
Jelentkezés spinning órára: zwillingerfanni@gmail.com.

hogy kiválóak a kazincbarcikai körülmények és
fejlődő dinamikus csapat
tagja lehet. „Minden téren
történelmi pillanat, hogy
lengyel játékos érkezéséről számolhatunk be. Lengyel játékos nem igazán
szokott megfordulni Magyarországon, és Hubert
az első pozitív példája annak az együttműködésnek, amit tavasszal jelentettünk be. Bízunk abban,
hogy a jövőben mi is tudunk olyan játékost kinevelni, aki megüti a lengyel élvonal szintjét, hogy
ez oda-vissza működjön.” – nyilatkozta a vrck.
hu internetes portálnak
Kárpáti Zoltán a klub ügyvezetője.
Jelen állás szerint Hubert
Manko mellett Csizmadia
Tamás a VRCK másik igazolása, valamint ahogy
korábban beszámoltunk
róla Árva Milán és Blázsovics Péter is marad a Vegyésznél, Páez Diaznak és
Marian Vitkónak pedig élő
szerződése van a klubbal.
A későbbiekben újabb játékosok szerződéshos�szabbításáról és érkezéséről is hírt adunk.
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NEVEZÉS
JÚLIUS 22-IG!

AU G U S Z T U S 4 .

NEVEZÉS: kolorcity.hu/kolorfutas-versenykiiras-2019

Hell coffe jegeskávé 3 íz 250 ml
Milka táblás collage/joghurt 93 g/100 g
Zöldbab hüvelyes 850 ml
La Food őszibarackbefőtt 820 g
Sunny Radler alkoholmentes sör 5 íz 0,5 l
Denis citromlé 1,5 l
Bravos 3 in 1 capuccino 10 dbx17 g
Playboy óvszer 12 db-os
Hell Energy Coffee 3 ízben 250 ml
Swiss Vitamins ital 3 ízben 250 ml

220 Ft
160 Ft
70 Ft
350 Ft
150 Ft
120 Ft
280 Ft
400 Ft
220 Ft
150 Ft

880 Ft/l
1720 Ft/kg
82 Ft/l
427 Ft/kg
600 Ft/l
80 Ft/l
1647 Ft/kg
33 Ft/db
880 Ft/l
600 Ft/l

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ

www.mazsoko.hu • 06-48/310-993 • Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11.

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

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

Alu- és horganyzott
csatornák

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcában
található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok lakásokban való korlátlan
idejű elhelyezését szolgálja bérleti jogviszony alapján. Az épületben folyamatos
gondnoki felügyelet van, a lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak közlekedését
is az emeletre. Az itt élők számára rendszeresen rendezvényeket szerveznek,
melyek által az emberek életében a kultúra is jelen van.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél
kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken:
Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó:
Kecskeméti Andrea Tel.: 06-20/461-3627
E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/
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A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő cikkek,
képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével lehetséges.
Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek személyes adatai az 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.

