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MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ
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 közleke-
dését is az emeletre. A házban élők számára rendszeresen rendezvényeket 
szerveznek, melyek által az itt élő emberek életében a kultúra is jelen van.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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SZÉ PK I EJTÉ SI V E RSE N Y

MAGYARBÓL JELES
Összesen százhetven diák mérte össze tudását a Sza-
bó Zoltán szépkiejtési és a Petőfi Sándor vers- és pró-
zamondó versenyen március 20-án és 21-én a Dózsa 
György Tagiskolában.

Mindkét esemény ünnepélyes megnyitóján Klimon 
István, Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte a 
megjelenteket.
Kondorné Sztojka Ágnes, a Kazincbarcikai Pollack Mi-
hály Általános Iskola igazgatója biztató szavait követő-
en az Ádám Jenő Tagiskola kórusa adott megzenésített 
versekből álló műsort a résztvevőknek.
Az eseményre azok a diákok érkeztek, akik a saját is-
kolájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.   
A szépkiejtési versenyen öt kategóriában 119-en, míg 
a vers- és prózamondó versenyen négy kategóriában 
51-en indultak. A vers- és prózamondó kategória első 
három helyezettjét tárgyjutalommal díjazta a szakmai 
zsűri, ők április 22-én az Egressy Béni Nemzetközi Sza-
valóversenyen mutathatják meg újra tudásukat. Ered-
mények a kolorline.hu oldalon találhatóak.

Edelényben, a Váro-
si Könyvtárban mutatta 
be dr. Köteles Ágoston, a 
Szovjetunióba kényszer-
munkára, vagy ahogyan a 
köztudatban megmaradt, 
„málenkij robotra” elhur-
coltakról szóló könyvét, 
március 20-án. A szlová-
kiai Szepsiben élő mér-
nökember elsősorban a 
határon túlra került Bód-
va-völgy településein 
élt, és deportált emberek 
sorsát dolgozta fel, éve-
ken keresztül gyűjtött 
dokumentációk és a túl-
élők visszaemlékezései 

alapján. Nem volt véletlen 
a témaválasztás, hiszen 
családja személyesen 
is érintett volt, édesap-
ja szintén kényszermun-
katáborba került és ott 
vesztette életét. Az írót 

Adacsi Veszelszki Ferenc 
történész, a Magyarok 
Világszövetségének el-
nökségi tagja mutatta be 
a résztvevőknek, majd a 
szerző részletezte a kötet 
születésének történetét. 

„CSAK AZOK A KAUKÁZUSI  
SAKÁLOK NE ÜVÖLTENÉNEK MÁR…”

A TEHETSÉGES „VIRTUÓZ”
Edelényben, a Művelődési 
Központban egy helyi te-
hetséges fiatal, a nyolca-
dik osztályos Szalovszky 
Viktória adott nagy sike-
rű zongoraestet március 
23-án. Viktória az edelé-
nyi Szent Miklós Görög-
katolikus Általános Iskola, 
Óvoda és Művészeti Isko-
la diákja. Zenei tehetsége 
hamar megmutatkozott, 
elsősként kezdett furu-
lyázni, másodikos korá-
ban már zongoraleckéket 

vett.  A miskolci Egressy 
Béni Zeneiskola növendé-
ke ma mindkét hangszer 
kiválósága. Mi sem jelzi 
ezt jobban, mint az a sok 
díj, melyet a kislány magá-
énak mondhat.  A kis mű-
vész többek között furu-
lya szakágban bejutott a 
köztelevízió által sugár-
zott komolyzenei tehet-
ségkutató, a „Virtuózok” 
című műsor elődöntőjé-
be. A pénteki koncerten 
közreműködött: Végső 

Valdemár Norton, a mis-
kolci Herman Ottó Gimná-
zium 5. osztályos tanulója 
zongorán, Pető Márk, az 
edelényi Szent János Gö-
rögkatolikus Gimnázium 
és Szakgimnázium diákja 
és Kálmán Rita, az edelé-
nyi Szent Miklós Görög-
katolikus Általános Iskola, 
Óvoda és Művészeti Isko-
la tanára, valamint a mis-
kolci Egressy Béni Zeneis-
kola Kamara-zenekara, a 
Régi Zene Együttes.

TÉ RSÉG

ÚJ K AZI NC I BA R ÁTI KÖR

Ami nem szerepel a 
történelemkönyvekben
Kazincbarcika 1954-ben emelkedett városi rangra. Az 
elmúlt hatvannégy esztendő sok mindent tartogatott 
városunk és annak lakói számára.

Kismarton Zsolt helytörténész, a Barcikai Históriás 
zsurnalisztája lelkes kutatója a környéknek. A januá-
ri előadás folytatásaként március 20-án avatta be az 
érdeklődőket az Újkazinci Programszigeten Kazinc-
barcika történetébe az 1950-es évektől napjainkig. 
Az előadó számos forrás felhasználásával fejtette ki a 
település fejlődését, felelevenítve a korabeli rendezé-
si koncepciót, részletesen taglalva az itt működő ipari 
létesítmények szerepét.
A hallgatóság aprólékos tudást szerzett a várost al-
kotó részterületek történelmi, gazdasági, építészeti 
sajátosságairól. A prezentáció különlegessége nem 
csupán abban rejlett, hogy rengeteg adat és képanyag 
segítette az információk befogadását, de olyan kivé-
teles tájékoztatás is elhangzott, mely nem szerepel a 
köztudatban.
Az érdekfeszítő ismertetőt követően a jelenlévők a té-
mával kapcsolatos feladatlapot tölthettek ki.

SZÍVERŐSÍTŐK VERSENGTEK
Sajókazán, a Radvánsz-
ky Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár március 24-
én látta vendégül a térség 
pálinkafőzőit. A második 
alkalommal megrendezett 
esemény nagy népszerű-
ségnek örvend a község-
ben. Nem csupán a nedűk 
versenye zajlik ekkor, a 
rendezvény kiváló lehető-
séget teremt a falubeliek, 
baráti társaságok össze-
jöttére. A megmérettetés-
re mintegy 35 pálinkafő-
ző mester 40 féle mintája 

került a sajókazai Sárossy 
Sándor és a múcsonyi 
Szónoczki Pálinkafőzde 
tulajdonosa által alkotott 
szakértő zsűri asztalára. 
Az első három helyezett 
oklevélben részesült. Az 
est hátralévő részében a 
helyi Akkord Színpad tár-
sulata, valamint a Kazai 
Nótakör szórakoztatta a 
vendégeket. A házias jel-
legű vacsora elköltését 
követően a hajnalig tartó 
dáridó talpalávalóját Ta-
kács Attila szolgáltatta. 

BEIRATKOZÁS

OVIS LESZEK, ISKOLÁBA MEGYEK  
– MÉG TAVASSZAL BE KELL IRATKOZNI!

Annak, akinek a gyermeke még csak most lesz óvodás, vagy iskolás – elsőre talán meglepőnek tűnhet, de a beiratkozásra kizárólag a közelgő, 
meghatározott napokon van lehetőség! Éppen ezért, az alábbi összefoglalóval szeretnénk segítséget nyújtani a szülőknek.

A 2018/2019-es tanév általános iskolai beiratkozásá-
nak időpontjai:
2018. április 12. (csütörtök), 8.00-19.00 óra között, illetve
2018. április 13. (péntek), 8.00 - 19.00 óra között a szék-
helyintézményben,

míg a Kazincbarcikai Összevont Óvodák esetében - va-
lamennyi feladatellátási helyen:
2018. május 2. (szerda), 8.00-17.00 óra között, illetve
2018. május 3. (csütörtök)  8.00-17.00 óra között
lehet beíratni a 2018/2019. nevelési évre a gyermekeket.

A leendő óvodások szülei számára az egyik legfontosabb 
tudnivaló, hogy a 2018/2019. nevelési évben az a gyer-
mek köteles óvodai nevelésben részt venni, aki az adott 
év (jelen esetben a 2018-as év) augusztus 31-ig betölti 
a 3. életévét. Mindemellett kiemelten fontos, hogy azo-
kat a gyerekeket is most kell beíratni, akik a 3. életévü-
ket csak 2018. augusztus 31. után töltik be, ellenben már 
a 2018/2019. nevelési év közben igénybe kívánják venni 
az óvodai ellátást. Ugyanis az óvoda felveheti azt a kör-
zetében lakó gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvo-
dai felvételi kérelme teljesíthető.
Vagyis, ha a gyermek csak 2019-ben válik óvodaköte-
lessé, azonban valószínűleg 2019. szeptember 1. előtt 
megkezdené az óvodát (a fenti feltételekkel), akkor is a 
fenti napokon kell beiratkoznia! 

Szintén kiemelendő, hogy amennyiben a szülő az óvoda-
köteles gyermeket kellő időben nem íratja be, úgy sza-
bálysértést követ el. 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcí-

met igazoló hatósági igazolványa, születési anyakönyvi 
kivonata, TAJ kártyája;

• a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványa;

• nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az 
itt-tartózkodást engedélyező okmányok;

• amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényről, be-
illeszkedési- tanulási- magatartási zavar megállapí-
tásáról szóló szakvéleménnyel rendelkezik, abban az 
esetben az arról szóló dokumentumok.

A fentieken túl az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lap 
is szükséges, melyet bármelyik tagóvodában be lehet 
szerezni, illetve letölthető Kazincbarcika város honlap-
járól (kazincbarcika.hu/ovodabeiratkozas/), valamint a 
Kazincbarcikai Összevont Óvodák honlapjáról (www.
barcikaicimborak.hu ). 

A cikk elején felsorolt időpontokat azonban nemcsak a 
leendő ovisok szüleinek kell felírni a naptárba! 

Általános iskolába 2018. április 12-én, vagy április 13-án kell beiratkoznia a tanköteles 
korba lépőknek, méghozzá a lakóhely szerint illetékes, vagy a választott iskola első 
évfolyamára. 
A 2018/19-es tanév szeptemberétől azok tankötelesek, akik 2018. augusztus 31-éig 
betöltik 6. életévüket, azaz akik 2012. szeptember 01. előtt születtek.

Életkor Születési dátum Feltétel
Normál 

iskolakezdés
6 év 2011. szept. 1. – 2012. aug. 31. Óvodavezető igazolása 

Halasztott 
iskolakezdés

7 év 2010. szept. 1. – 2011. aug. 31. Óvodavezető döntése

Legkésőbbi 
iskolakezdés

8 év 2009. szept. 1. – 2010. aug. 31. Szakértői Bizottság döntése

Korai 
iskolakezdés

6 év 
alatt

2012. aug. 31. után
Szülői kérelem és Szakértői 

Bizottság döntése

Beiratkozás helye:
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 29.

Fontos, hogy hozzák magukkal:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványt, születési anyakönyvi kivonatot, TAJ kártyát;
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást; 
- a szülők személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
- nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt-tartózkodást engedélyező 

okmányokat;
- amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényről, beilleszkedési-, tanulási-, maga-

tartási zavar megállapításáról szóló szakvéleménnyel rendelkezik, abban az esetben 
az arról szóló dokumentumot;

- a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- diákigazolvány igényléséhez az okmányiroda által adott NEK azonosítót tartalmazó 

igazolást;
- beiskolázási igényfelmérő lapot;
- étkezést igénylő nyomtatványt; 
- nyilatkozatot etika/hit- és erkölcstan oktatásról

További részletek mind az óvodai, mind az iskolai beiratkozásról (pl. felvételi körze-
tek, jogszabályi háttér):
• a www.kazincbarcika.hu oldalon, 
• a www.kolorline.hu oldalon, illetve 
• a www.barcikaicimborak.hu oldalon.

A leendő ovisoknak és sulisoknak ezúton is kívánjuk, hogy rengeteg élménnyel és 
tudással gazdagodjanak a majdani óvodájukban, iskolájukban!
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KOLOR A K A DÉ M I A FE LNŐTTE K N E K 

TARI ANNAMÁRIA ELŐADÁSÁVAL 
INDULT A PROGRAMSOROZAT
Tavaly ősszel Kolorakadémia gyűjtőnéven egy olyan rendezvénysorozat vette kez-
detét Kazincbarcikán, mely az idős korosztály mellett a 30-50 évesek számára is 
olyan programokat/előadásokat biztosít, mely az őket érintő kérdésekre ad választ.

A felnőtteknek szóló Ko-
lo r a ka d ém ia má rc i us 
22-én az Egressy Béni 
Művelődési Központ szín-
háztermében várta először 
az érdeklődőket Tari An-
namária pszichoanalitikus

„Tényleg engem szeretsz? 
Párkapcsolatok és gye-
reknevelés a XXI. század-
ban” című előadásával.
A prezentáció olyan kér-
désekkel foglalkozott, 
amely mindenkit érint a 

21. században: ebben a 
felgyorsult világban szinte 
minden az interneten tör-
ténik, így a párkapcsola-
tok és a gyermeknevelés 
is gyakran ezen a fórumon 
zajlik, így az előadó kitért 

többek között arra, hogy 
milyen gyermeknevelé-
si különbségek és problé-
mák vannak a mai és múlt 
századi társadalom kö-
zött, illetve milyen problé-
mákat okozhat a mai ge-
nerációban a technológiák 
megjelenése.
A rendezvénysorozat 
május 17-én Müller Péter 

„Az élet művészete” című 
előadásával folytató-
dik majd, a nyári szünetet 
követően pedig október 
18-án dr. Hevesi Kriszti-
na, szexuálpszichológus 
„Testi mesék helyett: ge-
nerációk párbeszéde a 
szexuális élet kérdései-
ről” című előadásával zá-
rul majd.

Tari Annamária, a neves klinikai pszichológus, pszicoterapeuta már tizenöt éves ko-
rábban eldöntötte, hogy a psziché doktora lesz. Első diplomáját gyógypedagógusként 
szerezte, majd felvételizett az ELTE pszichológia szakára. Diplomái megszerzése után, 
pályafutásának elején elsősorban nehezen kezelhető gyerekekkel foglalkozott. Mun-
kásságát intézetből kikerült gyerekek utógondozásával folytatta, majd öt évig volt 
fiatalkorú bűnelkövetők hivatásos pártfogó felügyelője Kőbányán. Önképzését nem 
hagyta abba és klinikai szakpszichológussá képezte át magát, megszerezte a pszicho-
terapeuta és pszichoanalitikus címet. Tapasztalatai, tudása révén a médiában kezde-
tett el szerepelni a kilencvenes években. 
Láthattuk őt az MTV Repeta című, délutáni középiskolás korosztálynak szóló ma-
gazinműsorában, az RTL Klub Reggeli című műsorában vagy a Viva zenei csatorna 
„Intim szféra” című műsorában, szerepelt a Magyar Rádió, a Klubrádió és a Radiocafé 
adásaiban is. 
Kétezer-háromban jelent meg első könyve „Intim szféra” címmel, mely a 17-25 éves 
korosztály problematikájával foglalkozott. Tari Annamáriát már nem első ízben kö-
szönthettük Kazincbarcikán.

– Miért épp ezeket a té-
maköröket választotta? 
– Véleményem szerint az 
előadás „anyaga” minden-
kit érint. Szerettem vol-
na az információs korról, 
információtechnológiáról 
beszélni. Ha a húszas-har-
mincas korosztályt nézem, 
akkor a párkapcsolati té-
mák a vonzók, a negyve-

nes-ötvenes generáció-
nak pedig a családi élet és a 
gyermeknevelés. Mindezt 
egy XXI. századi keretbe 
gondoltam belehelyezni. 

– Mitől bizonytalanodunk 
el a kapcsolatainkban?
– A bizalom, önbecsülés 
önértékelés triásza na-
gyon sok emberben rosz-

szul működik. Sokaknál 
alakul ki negatív önérté-
kelés, ehhez hozzájárul a 
közösségi média, ahol azt 
láthatjuk mások élete mi-
lyen csillogó és gyönyörű, 
és hogy a miénk az nem jó. 
Ehhez, ha hozzávesszük, 
hogy az információs tech-
nológia segít kikapcsolni 
a szeparációs szorongást, 

és az „önmagunkban le-
vést”, akkor az még továb-
bi rosszat tesz nekünk. Ha 
önmagammal valójában 
rossz a viszonyom, akkor 
azt fogom gondolni, hogy 
mások sem bírnak szeret-
ni engem. 

– Szakemberként mit ja-
vasol, hogy önértékelé-

sünk mérlege a megfelelő 
irányba mozduljon? 
– Mindenkinek érdemes át-
gondolni, hogy az ösztönös, 
saját véleménye magáról 
mi, és ha az nem pluszos 
vagy leginkább mínuszos, 
akkor egy kicsit jöjjön visz-
sza a virtuális térből a valódi 
közösségbe, és törődjön 
többet önmagával!

MENEKÜLÉS A VIRTUÁLIS VILÁGBA, 
AVAGY MIT TESZ VELÜNK AZ INTERNET?

I NTE R J Ú

FE LH ÍVÁS

KolorAPP Már 
letölthető!

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
IDŐPONTJÁRÓL IS DÖNTÖTTEK
Március 22-én tartotta aktuális, munkaterv szerinti ülését Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A városatyák - számos 
kérdés között - tárgyaltak és döntöttek például a Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés módosításáról; az önkormányzat és a Pol-
gármesteri Hivatal 2018. évi közbeszerzési tervéről, valamint a lakások, helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról is.

A Képviselő-testület egy-
hangúan fogadta el azt a 
közleményt, mely a Kazinc-
barcikai Összevont Óvodák 
2018/2019. nevelési évre vo-
natkozó beiratkozási rendjét 
szabja meg. A valamennyi 
részletre kiterjedő dokumen-
tum tartalmazza többek kö-
zött az óvodai beiratkozás 
időpontjait (lásd 3. oldal). 

Hosszas egyeztetés előz-
te meg a lakások és he-
lyiségek bérletéről szóló 
25/2004. (IX.03.) önkor-
mányzati rendelet mó-
dosítását célzó javaslat 
elfogadását. A szociális 
bérlakásállományt érintő 
képviselői kérdésre Szitka 
Péter polgármester hang-
súlyozta: a Barcika Szolg 

Kft. munkatársai az előze-
tesen meghatározott és a 
Képviselő-testület által ta-
valy decemberben elfoga-
dott ingatlangazdálkodá-
si stratégia következetes 
megvalósításával folytat-
ják az ingatlanvagyon-gaz-
dálkodást. 
A Képviselő-testület ezen 
az ülésen döntött a szemé-

lyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint, 
a fizetendő térítési díjakról 
szóló 7/2016. (II. 12.) számú 
rendelet módosításáról – a 
2018. évi díjak változatla-
nul hagyása mellett, azaz 
díjemelés nélkül.
Szintén tárgyalták a város-
atyák a személyes gon-

doskodást nyújtó gyer-
mekjóléti alapellátásokról, 
azok igénybevételéről, va-
lamint a fizetendő téríté-
si díjakról szóló 12/2017. 
(I I I .30.) önkormányza-
ti rendelet módosítását, 
melynek elfogadása mér-
sékelt emelést jelent a 
bölcsődei ellátás vonat-
kozásában.

FÓRUM

SZÍNEZZÜK EGYÜTT 
KAZINCBARCIKÁT
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósí-
tása volt a témája annak a fórumnak, amit a „Szí-
nezzük együtt Kazincbarcikát” Helyi Akciócsoport 
szervezett március 26-án, a Mezey István Művé-
szeti Központban.

A rendezvényen 
Wäch ter Balázs prog-
ramkoordinátor kö-
szöntötte a megje-
lenteket, majd a Helyi 
Akciócsoport létrejöt-
téről szólt.
Kazincbarcika Város 
Önkormányzata még 
2016-ban pályázott a 
„Kulturális és közös-
ségi terek infrastruk-
turális fejlesztése és 
helyi közösségszer-
vezés a városi he-
lyi fejlesztési straté-
giához kapcsolódva” 
tárgyú felhívásra. Ezt 
követően megalakult 
a „Színezzük együtt 
Kazincbarcikát Helyi 
Akciócsoport”, amely 
intézményesített for-
mában a helyi közös-
ség szervezéséért te-
vékenykedik.
A programkoordinátor 
elmondta: a fórum cél-
ja, hogy a civil szerve-
zetek, az intézmények 
és az önkormányzati 

társaságok megismer-
jék a 2018-2019-es, Ka-
zincbarcikán elérhető 
pályázati lehetőségeket, 
azoknak főbb feltételeit, 
valamint felmérjék a le-
hetséges pályázói igé-
nyeket.
A Helyi Akciócsoport 
stratégiai céljai között 
szerepel a civil szerve-
zetek, helyi közösségek 
együttműködése, mű-
vészeti rendezvények, 
alkotó programok szer-
vezése, a helyi vállal-
kozások és a lakosság, 
a közszféra együttmű-
ködésének támogatása, 
továbbá a kommuniká-
ciós felületek fejleszté-
se is. Minderre több mint 
százharminc millió forin-
tot nyert a Helyi Akció-
csoport.
A fórumon elhangzott: 
a jövőben is tartanak 
egyeztetéseket, ame-
lyeken további, hasznos 
információkkal látják 
majd el a pályázókat.

SZENIOR SZABADEGYETEM

Egészségesen időskorban is
A Kolorakadémia – Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem második félévé-
nek negyedik előadását tartották március 22-én a Mezey István Művészeti Központ-
ban, melynek témája az egészséges életmód volt.

Az előadáson elsőként dr. 
Dobos László, a Harma-
dik Kor Egyeteme Miskolc 
Alapítvány elnöke mondott 
köszöntőt, majd dr. Dinya 
Zoltán tartotta meg pre-
zentációját.
– Az emberi egészség 
romlásának általános, két 
fő oka a nem megfelelő táp-
lálkozás és az életmód. Ál-
talában igaz, hogy az ember 
életkora feléig azért költi 
a pénzét, hogy elveszítse 

egészségét, majd utána 
azért, hogy visszaszerez-
ze azt. A táplálkozásunk és 
az életstílusunk döntő sze-
repet játszik egészségünk 
romlásában, illetve meg-
tartásában, helyreállítá-
sában –emelte ki dr. Dinya 
Zoltán professzor.
Az akadémikus hozzátette: 
örömmel jött Kazincbarci-
kára, s célja, hogy a táp-
lálkozással, egészséges 
életmóddal, valamint táp-

lálék-kiegészítéssel kap-
csolatos előadásaival se-
gítsen a résztvevőknek az 
egészséges öregedés ki-
alakításában.
A képzés utolsó előadá-
sa április 5-én lesz, ahol a 
téma szintén az egészsé-
ges életmódról, azon belül 
pedig az erőről, a csendről 
és a harmónia fontossá-
gáról szól majd dr. Korányi 
Mariann jógaoktató és Yu-
meiho terapeuta.

KAZINCBARCIKAI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ 
ÉS ÉLETMENTŐ KÉPZÉS
A Kazincbarcikai Önkor-
mányzati Rendészet mun-
katársai közterületi szolgá-
latuk ellátása során hetente 
több alkalommal kerülnek 
olyan helyzetbe, amikor az 
utcákon, tereken sérült, ön-
tudatlan, vagy egyéb ok-
ból magáról gondoskodni 
nem tudó személyt találnak, 
vagy kérik fel intézkedésre 
a rendészetet.
Mivel ezekben az esetek-
ben előfordulhat, hogy az 
azonnali segítségnyújtás a 

mentőszolgálat megérke-
zéséig akár életet is ment-
het, ezért az Önkormány-
zati Rendészet felkérte az 
Országos Mentőszolgálat 
kazincbarcikai mentőállo-
másának vezetőjét, Csala 
Andrást egy elsősegély-
nyújtó képzés megtartá-
sára, melynek célja az volt, 
hogy a rendészek felis-
merjék azokat a jeleket, 
amelyek indokolttá teszik 
az azonnali beavatkozást, 
illetve megismerjék az el-

sődleges segítségnyújtó 
magatartásokat, amelyek 
fenntarthatják a sérült vagy 
ellátásra szoruló személy 
életfunkcióit.
A képzés keretében a ren-
dészet munkatársai az el-
sődleges sebellátástól, az 
életfunkciók felismerésén 
át, az elsődleges életmentő, 
vagy újraélesztő techniká-
kat sajátították el, melyek 
segítségével nagyobb biz-
tonsággal tudnak a rászo-
rulókon segíteni.
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A BORSODCHEM ÉS AZ IRINYI MEGÁLLAPODÁSA

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

HORGÁSZFÓRUM

HALAKRÓL 
ÁLMODNAK  

A TAVAK

Horgászfórumra várta az érdeklődőket Kazincbarcika 
Város Önkormányzata és a Barcika Park Kft. március 
21-én a Mezey István Művészeti Központba.

A programon elsőként Molnár Péter, a Barcika Park Kft. 
megbízott ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket, 
majd részletesen kitért a Herbolyai-tavak vízkezelé-
sére és a jövőbeni fejlesztésekre, majd Póczos Attila, 
a Barcika Park Kft. termelési részlegvezetője szólt a 
haltelepítésekről.

TOVÁBB TÁMOGATJÁK A 
VEGYÉSZ SZAKKÉPZÉST
Együttműködési megállapodást írt alá március 21-én a BorsodChem Zrt. és az Irinyi 
János Református Oktatási Központ közös programjaik megerősítése érdekében. 

A sajtótájékoztatón Var-
ga Béla, a BorsodChem 
Zrt. HR és kommunikáci-
ós igazgatója köszöntötte 
a résztvevőket, majd be-
szélt az együttműködés 
céljáról és jelentőségéről. 
Elmondta, hogy a meg-
állapodás létrejötte még 
erősebbre fűzi azt a szo-
ros köteléket, ami a cég és 
az iskola között fennáll és 
amely mindkét fél számá-
ra az eredményes, hosszú 
távú partnerség záloga.
Az együttműködés célja a 
képző intézményben fo-

lyó vegyész szakképzés 
további támogatása, ipa-
ri gyakorlati tapasztalat 
szerzésére lehetőséget 
adó programok szervezése 
révén, mely összevont és 
évközi laborgyakorlatok, 
pályaorientációs látogatá-
sok, üzemlátogatások ke-
retében valósul majd meg.
Csernaburczky Ferenc, az 
Irinyi János Református 
Oktatási Központ igazga-
tója hangsúlyozta, hogy in-
tézményükben a 4+1 éves 
vegyészképzés támogató 
partnere és kezdeménye-

zője a BorsodChem Zrt. 
volt és a segítségükkel si-
került a beiskolázást erő-
síteni a képzésben.
A Wanhua-BorsodChem 
az iskolával közös pálya-
orientációs megjelené-
sekkel, évente indított 
vegyész szakkör meg-
szervezésével és a jó ta-
nulmányi eredményt elérő 
vegyésztanulók számára 
havi ösztöndíj nyújtásá-
val törekszik arra, hogy a 
vegyész szakmát vonzó-
vá tegye a pályaválasztás 
előtt álló tanulók számára.

FÓRUM A KAPCSOLATI ERŐSZAK ELLEN
Szakmai tanácskozást tartott a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ 
március 21-én a Mezey István Művészeti Központban. A 
programon szó esett többek között a krízisambulancia 
működéséről és a kapcsolati erőszakról is.

Szakemberek és család-
segítő szolgálatok mun-
katársai vettek részt azon 
a fórumon, amelyet min-
den évben megtart az in-
tézményegység. A ren-
dezvényen megjelenteket 
Komárominé Nagy Mária, 
a Kazincbarcikai Szoci-
ális Szolgáltató Központ 
Család-és Gyermekjóléti 
Központ intézményegy-
ség-vezetője köszöntöt-
te, majd a szakszolgálat és 

a program jelentőségéről 
beszélt. Kiemelte: a ren-
dezvény célja, hogy olyan 
személyek legyenek jelen, 
akik elsősorban kapcso-
lati erőszak áldozataival 
találkoznak, és akik profi-
tálhatnak abból a tudásból, 
amit az előadók átadnak a 
résztvevőknek.
Az eseményre a Kazinc-
barcikai Járáshoz tar-
tozó huszonkét telepü-
lés jelzőrendszeri tagjai 

is meghívást kaptak. A 
tanácskozáson „Kap-
csolati erőszak” címmel 
Sándor-Lenkei Aida, az 
Ökomenikus Segélyszer-
vezet Miskolci Regionális 
Krízisambulancia szakmai 
vezetője tartott előadást, 

aki szólt a krízisambulancia 
működéséről, célkitűzésé-
ről és kiemelte, hogy nagy 
hangsúlyt fektetnek a 
megelőzésre és a problé-
mák korai kezelésére. 
A szakmai délután kötetlen 
beszélgetéssel zárult.

HIRDETÉS

Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg Vagyon-
kezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsé-
nyi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 4 db önkormányzati tulajdonú bérla-
kást, az alábbiak szerint:

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet, illetve bővebb felvilá-
gosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában, 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 
szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2018. március 29. (csütörtök) 12.00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Kecskeméti Andrea Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

Cím
Bercsényi út 14.

I. em. 3. I. em. 5. fsz. 3. II. em. 4.

Alapterület (m2) 38 34

Komfortfokozat összkomfortos

Szobaszám 1

Lakbér és külön szolg. díj összesen (Ft/hó) 12 184 10 306

Előtakarékosság mértéke Ft/hó 28 000

FIATALOK GARZONHÁZA

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉS

ISTEN ÉLTESSE ILONKA NÉNIT!
Korpa Lajosné Ilonka nénit 90. születésnapja alkalmából köszöntötték 
a város első emberei március 22-én.
Az ünnepeltnek egy csokor virág kíséretében nyújtotta át Szitka Péter 
polgármester, valamint Klimon István alpolgármester azt a miniszter-
elnöki oklevelet, mely a születésnapos kilencvenedik életévéről ta-
núskodik. A családi körben ünneplő Ilonka néni korát meghazudtoló 
fürgeséggel kínálta az otthonában megjelenteket, mosolyogva mesélt 
életéről. Aktív korában rengeteget dolgozott, hosszú évekig három 
műszakban állta meg helyét nyugdíjazásig. Városunkban 1959-től első 
lakóként él abban a házban, ahol most is. Ma is főz, mos, takarít, be-
vásárol, unokái irigylik a nagymama génjeit, energiáját. Vallásos em-
berként mindennap hálát ad, hogy négy unokával, és dédunokával is 
megáldotta őt az Isten.

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 32. 23 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Tervtáró út 40 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



9KOLORHÉT • IV. / 12.

HIRDETÉS

8 2018. MÁRCIUS 29.

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

anyakönyvvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű 2019. október 30–ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

Ellátandó feladatok: 
Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Anyakönyvi feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint  a 7/2015. sz. 
egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, és anyakönyvi szakvizsga, 
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
• 4 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Anyakönyvi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat 
• Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy jogi szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A végzettséget igazoló okiratok másolata 
• A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul 
• A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozattételi eljárás vállalásáról  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, 
a +36 48 514 725-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő meg-

küldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM113/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: anyakönyvvezető. 

• Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére az allas@kazincbarcika.hu 
E-mail-címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető 

munkakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Városüzemeltetési feladatok koordinálása; kapcsolattartás a városüzemeltetési feladatokkal 
megbízott gazdasági társaságokkal; gazdasági program, koncepció előkészítése; 
közreműködés az önkormányzati pályázatok összeállításában, lebonyolításában; 
képviselő-testületi előterjesztések készítése; közreműködés a közbeszerzési eljárásban.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. sz. 
egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezet-

védelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy 
szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség, 
vagy főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség és településfejlesztési, - rendezési 
szakképesítés, 

• négy hónap próbaidő vállalása 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos általános ismeretek 
• vezetői gyakorlat 
• közigazgatási szakvizsga 
• közigazgatásban szerzett tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 
• A végzettséget igazoló okiratok másolata 
• A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozattételi eljárás vállalásáról 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, 
a +36 48 514 725-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő  

megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM114/2018, valamint a munkakör megnevezését: 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető. 

• Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére az allas@kazincbarcika.hu 
E-mail-címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Területi védőnő munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű – 2 év, 2020. 06.30-ig – közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok 
ellátása, Kazincbarcika város IV. számú gondozási köréhez tartozó közigazgatási területén. 
A jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása a mindenkori szakmai 
irányelvek és útmutatóknak megfelelően. Nővédelem, a várandós anyák gondozása, segít-
ségnyújtás és tanácsadás az újszülött kórtól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek 
gondozása. Családgondozás. Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi 
programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában történő részvétel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak-
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma
• 
• magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• védőnői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, 
• Védőnői végzettséget igazoló diploma másolata, 
• 90 napnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány, 
• érvényes szakdolgozói kamarai tagsági igazolvány, 
• érvényes egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási hatósági igazolvány
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát az elbírálásban résztvevő 

személyek megismerjék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Eszter nyújt, a 48/514-772-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcika Város Önkormányzata - Kazincbarcika címére 

történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Területi védőnő. 

• e-mailben az allas@kazincbarcika.hu e-mail-címre, 
Gresnyer Katalin tanácsadó részére. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31. 

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Városüzemeltetési referens munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok, ezen belül: 
városüzemeltetési feladatok különösen épületek, építmények és/vagy út, járda, parkoló, 
közterületek építésének, felújításának, karbantartásának koordinálása, dokumentálása, 
munkaterületek átadása, annak előkészítése, műszaki átadás-átvételi eljárásokon való 
részvétel, használatbavételi / forgalomba helyezési eljárások lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. sz. 
egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, - épületgépészeti, magasépítő szakirány, 
• A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, négy hónap 

próbaidő kikötésével jön létre. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Műszaki ellenőri vagy felelős műszaki vezetői jogosultság 
• Épületgépészeti, magasépítői területen szerzett szakmai tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A végzettséget igazoló okiratok másolata 
• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, 
a +36 48 514 725-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/115/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: Városüzemeltetési referens. 

• Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére az allas@kazincbarcika.hu 
E-mail-címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 

KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁ

REKORDLÁTOGATOTTSÁG A NYÍLT NAPOKON
Véget értek a beiskolázási nyílt napok a Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános Iskolában és tagintézményeiben. 

A programsorozat első állo-
másának az Árpád Fejede-
lem Tagiskola adott otthont, 
ahol a köszöntőt követően 
az iskola diákjai adtak színes 

műsort az érdeklődőknek. 
Az iskolakóstolgató foglal-
kozások óriási sikert arat-
tak, minden iskolában telt-
ház volt az elmúlt napokban. 

A nyílt napok után a beirat-
kozás következik, amelyre 
április 12-én és 13-án kerül 
sor a székhelyiskolában, at-
tól függetlenül, hogy mely 
tagiskolába szeretné a szülő 
a gyermeket beíratni.

A Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Isko-
la igazgatója a érdeklő-
désünkre elmondta; évről 
évre egyre többen érdek-
lődnek a beiskolázási nyílt 
napok iránt.

– A mai napig rendkívül si-
keresnek mondhatjuk a 
nyílt napjainkat. Az eddi-
gi tapasztalatok alapján 
megállapítható, hogy sok 
szülő szeretné sportra ne-
velni gyermekét, ami azt 
jelenti, hogy ez idáig nagy 
népszerűségnek örvend a 
Kazinczy Ferenc Tagisko-
la - nyilatkozta Kondorné 
Sztojka Ágnes, a Kazinc-

barcikai Pollack Mihály Ál-
talános Iskola igazgatója.
Az általános iskolai beirat-
kozással kapcsolatban bő-
vebb információt a www.
pollackiskola.hu webolda-
lon találnak.

TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Ismét a tehetségekről szólt a nap

Negyedik alkalommal szervezte meg a Tompa Mihály Re-
formátus Általános Iskola a tehetségnapját március 22-én.

A rendezvényen elsőként 
Székelyné Amászta Enikő 
tehetségkoordinátor kö-
szöntötte a tanulókat, a 
pedagógusokat és a meg-
hívott vendégeket, majd 
Csernaburczky Ferenc, az 
Irinyi János Református 
Oktatási Központ igazga-
tója mondta el gondolatait 
tehetségnapról:
– Nagyon örülök, hogy a ko-
rábbi években jómagam is 

aktívan részt vállalhattam 
ennek a napnak a megszer-
vezésében és büszkeséggel 
tölt el, hogy az általános is-
kola Akkreditált Kiváló Te-
hetségpont és Európai Te-
hetségpont is.
Ezt követően többek között 
a Flash Táncstúdió növen-
dékeinek előadása, zenés 
darabok, valamint népdalok 
is színesítették a délután 
programját. Majd matema-

tikavetélkedőn bizonyítot-
tak a Kazincbarcikai Pol-
lack Mihály Általános Iskola 
és – a házigazda – Tompa 
Mihály Református Általá-
nos Iskola tanulói, mely „A 
matematikai, a természet-
tudományos és a digitális 
kompetenciák erősítését 
szolgáló hazai és határon 
túli tehetségsegítő prog-
ramok támogatása” című 

Játékos Matematika elne-
vezésű pályázat kereté-
ben valósult meg. A vetél-
kedőt követően a program 
táncházzal zárult.

GYERMEKEK HÁZA – KÉZMŰVESHÁZ

Húsvétváró játszóház
Húsvétváró játszóházzal várták a Gyermekek Háza–
Kézművesház dolgozói a gyerekeket és szüleiket március 
25-én a Mezey István Művészeti Központba. 

Aznap délelőtt gyerekek-
kel telt meg a Mezey Ist-
ván Művészeti Központ, 
ahol nyolc műhelyben 
vehettek részt kicsik és 
nagyok a különböző kéz-
műves foglalkozásokon. 
A látogatók tojást festet-

tek és díszítettek, kosarat 
fontak, valamint húsvéti dí-
szeket készítettek többféle 
technikával. A programon a 
Sajómenti Népművészeti 
Egyesület tartott bemuta-
tót húsvéti díszek készíté-
séből.

http://www.pollackiskola.hu
http://www.pollackiskola.hu
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EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Április 11. (szerda) 19.00
 › MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA: ZORÁN – TURNÉ 2018

Minden jegy elkelt!

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › KABARCI-K TÁRLATA
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA

Május 12-éig
 › „AMIKOR KINYITOD A SZEMED”

Kerekes István fotókiállítása

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Április 5. (csütörtök) 17.00
 › „VÁSZONRA SZÜLT NŐI LÉLEK”

kiállításmegnyitó Dugas Erika alkotásaiból

Április 6. (péntek) 15.00-18.00
 › NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZAK ÉS MŰHELYGALÉRIÁK V. 
ORSZÁGOS HÉTVÉGÉJE

CSIPKEBEMUTATÓ a Csipke-Műhelygaléria tagjaival

KÉZMŰVES MŰHELY (FELNŐTT CSOPORT)  
ÚJ IDŐPONTBAN: KEDD 16.30 

Program: gyöngyfűzés, kosárfonás, decoupage-technikák.
Várjuk új érdeklődők jelentkezését is!

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2. ,
tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini tér 4.

Április 4. (szerda) 14.00, KSK műfüves pálya
 › I. KORCSOPORTOS FIÚ ÉS II-IV. KORCSOPORTOS LÁNY 
LABDARÚGÓ-DIÁKOLIMPIA KÖRZETI DÖNTŐ

Március 30.-április 1.  
(péntek-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Testületi Napló, Kolorlive, Kék Arany, Híradó)

Április 3. 
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Vendég: Dr. Szuromi Krisztina, a Kazincbarcikai Polgármesteri 
Hivatal jegyzője
Téma: általános tudnivalók és információk a 2018. április 8-ai 
választásról 

Vendég: István Zsolt, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 
Központ igazgatója
Téma: 25 éves a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

Vendég: Horváthné Geleta Mária, a Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák óvodavezetője
Téma: hasznos információk az óvodai beiratkozásról

Április 4.  
(szerda) 18.00

KÉK ARANY  
KBSC – Gyirmót NB II-es labdarúgó-mérkőzés felvételről

Április 5. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 18.00-19.00 19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Kedd
11.30-12.30 Gerinctorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

14.00-15.00 Kismamatorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szegediné Aleva Andrea

Szerda

9.00-10.00 Fitt-baba Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Varga Judit

15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00 Alakformáló edzés Kazinczy Ferenc Tagiskola aula Grcsics Judit

19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
10.00-11.00 Egészségmegőrző torna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

19.00-20.00 Erősítő edzés Szalézi tornaterem Apostol Vivien

Péntek 11.00-12.00 „Jóga 40 felett” Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

Vasárnap 16.00-18.00 Tollaslabda KSK Munkacsarnok (Akácfa u. 2.) Csorba Róbert

FITT BARCIKA!
Március 19-étől, kéthavonta változó órarenddel.  

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

MINDEN 
EDZÉS 

DÍJTALAN!
Az edzésekhez szükséges 

eszközöket biztosítjuk, 
törölközőt, vizet,  

polifoamot hozz magaddal!

K BSC

DÖNTETLENNEL FOLYTATTÁK
A Merkantil Bank Liga NB II soron következő mérkőzését játszotta a Kazincbarcika 
Tiszaújvárosban március 25-én. A Dorog elleni 0-0-lás döntetlen után a KBSC a ti-
zedik helyen áll a tabellán. 

A kék-sárgák határozottan 
kezdték a mérkőzést, a 6. 
percben egy kapu előtti ka-
varodást követően többen 
is ziccerbe kerültek védő-
ik közül, de a vendégek a 
gólvonalról minden labdát 
kivágtak. Öt perc múlva 
Kanalos szabadrúgásánál 
kellett bravúrt bemutat-
nia Vajdának, a kipattanót 
pedig Heil hibázta el. Ki-
emelendő a kezdőcsapat-
ba visszatérő Boros Gábor 
játéka. A vendég dorogiak 
elvétve jutottak el egyálta-
lán a KBSC 16-osáig is. 
A második játékrészt egy 
Boros helyzettel kezdték, 

de Vajda bravúrral hárított. 
A dorogiak csak a 60. per-
cet követően kezdtek in-
tenzívebben támadásokat 
vezetni. A 71. percben Kitl 
szabadrúgása után Somo-
di bravúrja mentette meg 
a kazincbarcikaiak kapuját 
a góltól. Miközben mind-
két mester próbált folya-
matos cserékkel frissíteni 
csapatán, az iram a hajrá-
ra visszaesett. A találkozó 
gól nélküli döntetlennel ért 
véget. 

Vitelki Zoltán: – A mi 
szempontunkból két ellen-
tétes félidőt játszottunk. 

Az első félidőben jól ját-
szottunk, több helyzetet is 
kidolgoztunk, de ezek saj-
nos kimaradtak. A máso-
dik játékrészben már kicsit 
görcsösebbek voltunk, és 
sajnos nem sikerült felten-
nünk az i-re a pontot.

Schindler Szabolcs: – Az 
első félidőben rosszul ját-
szottunk, nem sok dicsér-
hetőt mutattunk. A szünet 
után nagy erőket mozgó-
sítottunk, hatalmas küz-
delem folyt a pályán. Úgy 
gondolom, hogy minden 
pontnak értéke van. Ezút-
tal ennyi volt bennünk.

KVSE SÚ LY E M E LÉ S

Pátrovics Géza 2017 legjobb edzője
A Magyar Súlyemelő Szö-
vetség március 23-ai 
éves közgyűlésén átad-
ták a 2017. évi legjobbak-
nak járó díjakat is, melyen 
a Kazincbarcikai Városi 
Sport Egyesület (KVSE) 
súlyemelői több kitünte-
tést is átvehettek. 
2017. legjobb edzője ka-
tegória első helyezett-

je Pátrovics Géza, a ka-
zincbarcikaiak edzője lett. 
Az abszolút csapatbaj-
nokság harmadik helyét 
szintén a KVSE sporto-
lói – Tóth Ákos, Féderer 
Benjamin, Baráth Zsolt, 
Bojti Vilmos Marcell és 
Holló Szilárd – nyer-
ték el. A férfiak Magyar 
Súlyemelő Szövetség 

Kupa 6. helyén Bojti Vil-
mos Marcell áll.
A közgyűlésen részt vett 
dr. Géczi Mariann, a sport-
államtitkárság főosztály-
vezetője, Fábián László, a 
Magyar Olimpiai Bizottság 
sportigazgatója, valamint 
Dobos Imre, a Magyar 
Súlyemelő Szövetség el-
nöke.

SHOTOKAN KARATE KUPA

Felkészülés az 
Európa-bajnokságra
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a sportági Euró-
pa-bajnokság előversenyét, a Bódi Ilona-Emlékver-
senyt március 24-én a KSK Tornacsarnokában.

A kazincbarcikai shoto-
kan karate kupa meg-
nyitóján Klimon Ist-
ván alpolgármes ter 
köszöntőjében a sportág 
előnyeiről is beszélt, va-
lamint örömét fejezte ki, 
hogy Kazincbarcika évről 
évre otthont adhat a Bódi 
Ilona-Emlékversenynek.
A versenyt egykor Lázi 
József, a Magyarországi 

Shotokan Karate Egyesü-
let elnöke édesanyja ala-
pította, aki egyben az ő 
edzője is volt.
– A mostani kupa az ápri-
lisi Európa-bajnokság elő-
versenye, ami mindig egy 
nagyon kemény megmé-
rettetés, erre készülünk je-
lenleg. Szeretném kiemel-
ni egyik kis tanítványomat, 
Kiss Balázst, aki haladó ka-
tegóriában világbajnok lett 
tavaly októberben, remél-
jük, hogy áprilisban Euró-
pa-bajnoki címmel is büsz-
kélkedhet majd – mondta 
el az elnök. 

A megmérettetésre két 
ország, Magyarország és 
Románia készült fel, több 
településről 24 egyesület 
több mint 194 versenyzője 
érkezett. Az eredmények a 
kolorline.hu-n találhatóak.

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK 

Sport, móka, kacagás
Családi sportdélutánt 
rendeztek március 20-
án a Kazincbarcikai Ösz-
szevont Óvodák a KSK 
Tornacsarnokban, ahol 
nyolc tagóvoda képvi-
seltette magát.
Gyermekek, szülők és 
óvodapedagógusok be-
vonulásával kezdődött 
a nagy hagyományokkal 
bíró családi sportdélután. 
A polgármesteri köszöntő 
után közös bemelegítés 
következett. 
A rendezvényen nyolc – 
hét kazincbarcikai és egy 
vidéki – tagintézmény 
mérette meg magát. A 
feladatok idén is nagyon 
színesek voltak. Volt töb-
bek között hullahopp-ka-
rikán átbújás, rákmászás, 
valamint egyéb ügyességi 
játékok. Lászlóné Nagy 

Ágnes, a Százszorszép Ta-
góvoda óvodapedagógu-
sa elmondta, hogy idén a 
Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák szervezésében ti-
zenharmadik alkalommal 
rendezték meg a családi 
sportdélutánt. 
– Minden tagóvodából öt 
családot vártunk, akik a 
csapatokat alkották. Na-
gyon kedvelt ez a rendez-
vényünk, hiszen ez egy kü-
lönleges alkalom: itt együtt 
lehet a gyermek, a szülő, az 
óvónéni, a városvezetőség 
és gyakorlatilag minden-
ki, aki a városban él és azt 
szeretné, hogy a gyermekei 
boldogok legyenek – nyilat-
kozta az óvodapedagógus.
A jó hangulatú vetélkedőre 
több százan voltak kíván-
csiak, az ovisok pedig a lelá-
tóról szurkoltak társaiknak.

TE K E

SPORTOSAN BORSODBAN
A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Egyesülete a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával „Sportosan Borsodban” címmel integrált szabadidős- 
és sportprogramot valósít meg 2018. június 30-áig. Ennek apropóján teke sportnapra 
várták a látássérülteket március 24-én a Hotel BorsodChem tekepályáján.

A vetélkedőn a 32 látássé-
rült és látó személy szaka-
vatott tekeinstruktor és ta-
pasztalattal bíró látássérült 
tekeversenyzők segítségé-
vel egyenként 30 gurítást 
hajtott végre.
– A „Sportosan Borsodban” 
elnevezésű projektünk több 
sporttevékenységből áll, 
többek között tekefoglal-
kozásokból is, amiből a mai 
napon a harmadik eseményt 
tartottuk Kazincbarcikán – 

árulta el Barnóczki Gábor, a 
Vakok és Gyengénlátók me-
gyei egyesületének elnöke.
A projekt célja egyrészt egy 
komplex, a látássérültek 
egyéni igényeihez, képes-
ségeihez, életkorukhoz, 
szemészeti státuszukhoz 
és mozgástapasztalatuk-
hoz igazodó mozgásfejlesz-
tő, egészségmegőrző szol-
gáltatási kínálat kiépítése, 
melyeket a társadalom ép 
látással bíró tagjaival kö-

zösen végezhetnek, más-
részt, hogy a projekt után a 
látássérült személyek befo-
gadó közösségekben gya-
korolhassák rendszeresen 
a számukra legmegfele-
lőbb sporttevékenységet; 
vagyis nagyobb figyelem 
irányuljon a látási fogyaté-
kossággal élőkre, valamint 
a társadalom jobban meg-
ismerje a fogyatékossággal 
élőket, elfogadja különbö-
zőségeiket.
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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

• 
SUZUKI 

SZABÓ SUZUKI 
01árkakereskedés 

Értékesítés: (48) 510-060 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 

Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu 

O R C I T Y K A Z I

K  O L Már a Parisat, a UPC 
digitális csomagjában, 

valamint a Dual Plus 
szolgáltató hálózatán is!

Tisztelt Ügyfeleink!

A Barcika Szolg Kft. ügyfélszolgálata az ünnepek alatt az alábbiak szerint tart nyitva:

2018. március 29-én (csütörtök): 8:00 – 14:00 (pénztári nyitvatartás: 8:00 – 13:30)
2018. március 30-án (péntek) és április 02-án (hétfő) zárva tartunk.
2018. április 03-án (kedd): 7:00 – 19:00

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Barcika Szolg Kft.!

az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda 
április 18-án (szerdán) 

8:00-11:00 óráig KUKUCSKA NAPOT tart,
melyre szeretettel hívjuk és várjuk az 
érdeklődő szülőket gyermekeikkel. Az 
óvodai nyílt nap alkalmával betekintést 
nyerhetnek óvodánk életébe, és gyer-
mekeik bekapcsolódhatnak a délelőtti  

játékos tevékenységszervezésekbe.

Tájékoztatjuk 
az óvodaválasztás

előtt álló szülőket, hogy


