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BALLAGÁS

„EL KELL INDULNI MINDEN ÚTRA”
Nagy volt a sürgés-forgás május első hétvégéjén Kazincbarcikán: összesen 468 utolsó éves diák búcsúzott május 3-án, 4-én és 5-én a város középiskoláitól.
Délelőttönként hatalmas virágcsokrokkal érkeztek az alsóbb évfolyamosok, hogy az
osztálytermeket, a folyosókat feldíszítve emlékezetessé tegyék a nagyok búcsúzását, akik délután a megilletődött és büszke rokonok tekintetei kereszttüzében tették
meg utolsó lépéseiket szeretett intézményeik falai között és udvarán.
A sort a Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium
és Kollégium 63 végzőse kezdte csütörtökön, majd másnap az Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Diákotthon 123; az Ózdi SZC Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma 103, valamint a Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma 81 diákja, szombaton pedig a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 98 utolsó évese köszönt el kedves iskolájától. A fiatalok előtt még egy nagy megmérettetés áll, de
útravalóul mindenhonnan jó tanácsokkal és biztató szavakkal indulhatnak tovább a
felnőtté válás útján.
A kimagasló tanulmányi, közösségi kulturális vagy sport eredményeket idén is jutalmazták, ők a ballagáson vehették át megérdemelt kitüntetéseiket. (A díjazottak névsora a www.kolorline.hu oldalon található.)

Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele címben részesültek
Kerekes Lehel (Don Bosco) kiemelkedő kulturális és tanulmányi munkájáért; átadta dr. Szuromi Krisztina jegyző
Harzsó Richárd Patrik (Irinyi) kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeiért, kulturális munkájáért; átadta Klimon István alpolgármester
Sipos Angelika Marianna (Surányi) kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeiért, kulturális munkájáért; átadta Bukó Géza önkormányzati képviselő
Szőke István (Deák) kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeiért, közösségi munkájáért; átadta Szitka Péter polgármester
Polonkai Ádám (Szalézi) kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeiért, kulturális munkájáért; átadta Klimon István alpolgármester
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MAGYAR SPORT NAPJA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEKNEK
Kazincbarcika Város Önkormányzata „A civil szervezetek pályázati támogatásáról” szóló
7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2018. évre pályázatot hirdet a város közigazgatási területén
működő civil szervezetek pénzügyi támogatására.

A személyes benyújtás helye:
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda (207. iroda).

PÁLYÁZAT CÉLJA
A pénzügyi támogatás célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése,
polgárok közéletbe való bevonásának segítése, az esélyegyenlőség megteremtése,
a közéleti értékek fejlesztése, a társadalmi
szolidaritás megerősítése. Elismert tevékenységek különösen a település szépítése
és környezetvédelem, oktatást-nevelést segítő tevékenység, kultúra- és hagyomány
ápolás, egyéb karitatív és szociális tevékenység.

A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás.

PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE:
a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a
pályázat kiírása előtt legalább egy évvel
nyilvántartásba vett, és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;
b) azon önálló jogi személyiséggel nem ren-

delkező öntevékeny közösség és csoport,
amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve – dokumentálhatóan – folyamatosan működött és stabil (minimum
15 fő) taglétszámmal rendelkezik, feltéve, hogy a város közigazgatási területén
székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik
és tevékenységét a városban fejti ki.
A pályázatnak tartalmaznia kell a rendelet
6.§ (3) bekezdése értelmében: a konkrét
cél meghatározását, megvalósításának
teljes összegét, részletes és ellenőrizhető
költségvetést, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, saját forrás igazolását, valamint a pályázati kiírás szerint
csatolandó okiratokat.
A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt
igazolva (ajánlott postai küldemény vagy
személyes benyújtás) a polgármesternek
címezve kell benyújtani.

Elnyerhető támogatás összege
pályázatonként: 50 000-250 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. május 24.
Elbírálás határideje: a benyújtási határidő
lejártát követő 30 napon belül.
Egyéb információ: A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, valamint a 7/2010. (II.19.) sz.
önkormányzati rendelet a www.kazincbarcika.hu honlapról tölthető le.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást
ügyfélfogadási időben a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának
munkatársai adnak a 48/514-743-as telefonszámon.

KOLORFUND PÁLYÁZATI ALAP
– A VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV FEJLESZTÉSÉNEK
TÁMOGATÁSÁRA KAZINCBARCIKÁN
A TÁMOGATÁS CÉLJA

A LEHETSÉGES PROJEKTVÉGREHAJTÓK KÖRE

A Pályázati Alap célja, hogy fejlesztési célú támogatással ösztönözze Kazincbarcikán mikro- és kisvállalkozások megújulását, innovatív fejlesztéseit új termék, vagy szolgáltatások
fejlesztésének, bevezetésének társfinanszírozásával. A vállalkozások működésének stabilizálásával és eredményességük
javulásával hozzájárulhatnak Kazincbarcikán új munkahelyek teremtéséhez.

A támogatásra kizárólag a Kazincbarcika város közigazgatási területén belül tevékenységet végző, vagy a városban
letelepülést és munkavégzést tervező vállalkozások jelentkezhetnek.
A pályázók konzultációs lehetőséggel élhetnek a pályázat
benyújtását megelőzően, amelyre időpontot a palyazatialap@
kazincbarcika.hu címen egyeztethetnek.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás rendelkezésre álló keretösszege: 20 000 000 Ft.
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A benyújtott pályázatok által igényelhető támogatás:
• minimális összege: 500 000 Ft
• maximális összege: 3 000 000 Ft.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE
2018. június 15. 11:30. helye: Kazincbarcika Város Önkormányzata, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 207. iroda.
A támogatható tevékenységek körét és a pályázattal kapcsolatos részletes információkat a www.kolorlab.hu honlapon elérhető Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, TÁMOGATÁSI INTENZITÁS
A Pályázati Alapból igényelhető maximális támogatás a projekt összköltségének 60%-a, de legfeljebb 3 000 000 Ft.

PÁLYÁZATI ALAP

ÓRIÁSI SIKER AZ I. NAGY
SPORTÁGVÁLASZTÓ SHOW

Ennyi sportágat egyszerre még sosem látott a Don Bosco Sportcsarnok, mint a magyar sport
napja alkalmából rendezett rendhagyó sportdélelőttön. Tizenhét sportegyesület mutatkozott
be az I. Nagy Sportágválasztó Show-n, amit hagyományteremtő céllal május 7-én tartottak
csaknem kétezer diák bevonásával.
A Barcika Art Kft. nem mindennapi programján Szitka
Péter polgármester rendhagyó köszöntőjében, szurkolásra és aktív közreműködésre buzdította az általános
iskolásokat. A közös csatakiálltástól: „Kazinc-barcika”
többször is zengett a csarnok
aznap délelőtt.
A meghívottak között volt
Dobi Zoltán, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség asztalitenisz szakágvezetője is,
aki elismeréssel szólt a város
sportéletéről, és örömmel
hívta meg a résztvevőket a
július 20-ai Kennedy Shriver
Emléknap helyi, színes sportbemutatóira, koncertjeire.
A rendezvényen tizenhét
sportegyesület: a birkózók, a súlyemelők, a ritmikus gimnasztikás lányok, a
karatékák, a vízilabdázók, az
atléták, a teniszezők, a tollasozók, a triatlonosok, a kézilabdások, a KBSC utánpótlás
játékosai, a röplabdások, a
kosárlabdázók, a jégkorongosok, a futsalosok, a helyi
kerékpárosok és az íjászok
adtak ízelítőt tudásukból.
Eközben pedig az érdeklődő
diákok megismerhették az
egyesületek múltját, eredményeit. Ha valaki kedvet
kapott valamelyik sportághoz, az edzések helyszíneit
és időpontjait is megjegyezhette. A hatalmas érdeklődés
miatt először a barcikai alsós
diákok, majd pedig a felsősök látogattak el a Don Bosco Sportközpontba. A benti
programok mellett az intézmény melletti füves területen a tanulók kipróbálhatták
többek között az íjászatot,
bepillantást nyertek a sziklamászás rejtelmeibe és bringázhattak is.

A „Kazincbarcika Város
Sportjáért” kitüntető díjat
idén a 2016/2017-es tanév
országos diákolimpiai pontversenyen elért első helyezésért a Kazincbarcikai Pollack
Mihály Általános Iskolának
ítélte a szakmai kuratórium.
Az elismerést a show keretén
belül Szitka Péter polgármester és Viszlai István, a Magyar

Diáksport Szövetség regionális irodavezetője nyújtotta
át Kondorné Sztojka Ágnesnek, az iskola igazgatójának
és az eredményes sportolóknak.
A nap meglepetésvendége
a kazincbarcikai születésű
Deniz, Barcikart és Fonogram-díjas rapper, énekes és
dalszövegíró volt, aki zenéjé-

vel tovább ösztönözte a mozgásra a tanulókat.
A városvezető és Kovács
László önkormányzati tanácsadó a rendezvényt sikeresnek értékelték, és bíznak abban, hogy a nebulók a
jövőben megtalálják majd a
számukra legmegfelelőbb
sportágat és egyesületet Kazincbarcikán.
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HELYISMERETI ELŐADÁS
SOROZAT RUDABÁNYÁN
A rudabányai Rudapithecus Látogatóközpont tavaszi helyismereti előadás-sorozatot hirdetett,
melyen a település és a
környék történetének
legérdekesebb mozzanatait mutatják be az érdeklődőknek vetített képek
segítségével. Eddig négy
előadás hangzott el, Habodás Sándor, nyugdíjas
múzeumigazgató ismertetésében.
A május 2-án tartott bemutató Rudabánya jelenkori vasércbányászatát dolgozta fel, melyből
a hallgatóság információt nyert arról, hogy a Gróf
Andrássy Manó által 1880ban alapított Borsodi Bányatársulat egyetlen célja
a rudabányai vasérc külszíni nagyüzemi módszerekkel történő kiaknázása
volt. Olyan sikeresnek bizonyult a vállalkozás, hogy

a bánya 105 éven át, 1985ig működött. A társulat a
20. század elejére európai
mércével mérve is korszerű bányát és bányatelepet
épített ki Rudabányán,
1200-1500 munkással,
szociális, kulturális, egészségügyi és más intézményekkel. A két világháború
között a bánya jelentősége megnőtt, mert a trianoni határok megvonása
után az egyetlen valamirevaló vasérclelőhelyünk
maradt. Az 1950-es évek
elején nagyarányú fejlesztések kezdődtek Rudabányán. 1952 és l962 között
megépült a vasércdúsító,
amely a korszak harmadik
legnagyobb ipari beruházása volt. Új lakótelep létesült, megújultak a helyi
intézmények, eleven és
tartalmas volt a kulturális
élet. A vasércbányászat
gazdaságtalanná válása

végül a bánya és a dúsító bezárására késztette a
kormányt, amire 1985. december 29-én született
meg a határozat. A külszíni bánya hatalmas gödre,
legmélyebb pontján a türkizkék Bányatóval, ma már
az idegenforgalom céljait
szolgálja.
Az előadás-sorozat folytatódik, a következő alkalmakon egyebek mellett a
Gvadányi-család rudabányai tevékenységéről, a
katona és író gróf Gvadányi
Józsefről, az 1880 és 1985
közötti nagyüzemi vasércbányászatról, a műemlék
református templomról és
Rudabánya jeles személyiségeiről lesz szó. Bővebb
tájékoztatást a Látogatóközpont honlapján kaphatnak az érdeklődők. (Az
előző előadásokról a www.
kolorline.hu oldalon olvashatnak.)

GAUDEAMUS IGITUR
Edelényben, a L’Huillier–
Coburg-kastély erkélyéről felhangzó „Gaudeamus
igitur” fanfár dallamával
kezdődött a Szent János
Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium
végzős diákjainak ballagási ünnepsége, május 5-én,
délelőtt.
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Az alma materüktől búcsúzó tanulók hálaadásuk jeléül
egy szál virágot helyeztek el
a kastély kápolnájában. Az
hivatalos ünnepélyt Szemerszki Mihály atya, a Miskolci Egyházmegye oktatási
referensének vezetésével
a húsvéti tropár közös eléneklése nyitotta meg.

A műsorban fellépett az intézmény csengettyűzenekara, néptáncosai, énekkara, s fúvósai.
Ünnepi beszédet mondott
Szemerszki Mihály atya,
Molnár Oszkár polgármester és Flaskó Attiláné, az
iskola igazgatója.
A ballagó hallgatók gimnáziumi, informatikai szakgimnáziumi vagy környezetvédelmi szakgimnáziumi
képzés keretében készültek fel az érettségire, melyet május 7-én, a magyar
nyelv és irodalom írásbeli
feladatlapok kitöltésével
kezdték meg.
Ebben az évben Németh
Fruzsina 12/A és Szepesi Szilvia Virág 12/C érdemelte ki a Pro Schola
emlékplakettet, mellyel a
négy éven keresztül kitűnő
eredményt elérő tanulókat
jutalmazza az iskola.

ANYÁK NAPI
KÉZMŰVESKEDÉS

Idén május 6-án, vasárnap ünnepeljük hazánkban az
édesanyákat, nagymamákat. Ez alkalomból rendeztek
anyák napi kézműves foglalkozást a falu gyermekeinek Vadnán, a Göőz Pál Művelődési Házban.

KIRAKJÁK AZ INGYENÉLŐKET

NEM JÁR AUTOMATIKUSAN
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS
Kizárólag azoknak segít az önkormányzat bérlakással a jövőben, akik betartják az
együttélés szabályait, fizetik a lakbért, együttműködőek, vigyáznak környezetükre,
a gyermekeiket iskolákba, óvodába járatják, dolgoznak, s ezáltal jövedelemmel rendelkeznek. A hangoskodóknak, tartozásokat felhalmozóknak, az együttélési normákat elfogadni és betartani képtelen lakóknak viszont nem jár önkormányzati bérlakás
– nagyjából így lehetne összefoglalni mindazt, ami a múlt heti közmeghallgatáson lakás-lakhatás ügyben elhangzott.

Elmegyek, elmegyek…
Elérkezett a nagy nap
a középiskolák végzős
tanulói számára. Közeledik a várva várt nagybetűs élet. A múlt hétvégi ballagás az első lépés
a felnőtté válás rögös
útján. A sajószentpéteri telephelyű Ózdi SZC
Pattantyús - Ábrahám
Géza Szakképző Iskolában május 4-én tartották a ballagási ünnepséget. Az iskola története
több mint 60 éves múltra tekint vissza, mely híven tükrözi a társadalmi,
gazdasági változásokat,
a szakképzés átalakulási folyamatát. Az eredetileg vájárokat képző
intézményben az 196070-es években 23 szakma közül választhattak a
fiatalok. A rendszerváltást követő átalakulás
hatására megváltozott
az iskola struktúrája. Ma
már a kőműves, hegesztő, szociális gondozó és

ápoló képzések a mérvadóak. Idén a két utóbbi
osztály búcsúzott iskolájától, pedagógusaitól. A
PÁGSZI Alapítvány 1993.
december 13-án alakult
az iskolában folyó nevelő-oktató munka segítésére. Hagyományaikhoz
híven ebben a tanévben
is megjutalmazták a kiválóan teljesítő tanulókat és pedagógusokat. Ez
évben Tóthné Zavadovics
Enikő tanárnő kapta meg a
Pattantyús-díjat az évek
alatt tanúsított kiemelkedő pedagógiai munkájáért.
A tanulmányaik alatt kiemelkedő szorgalmukért,
közösségi munkájukért az
intézmény tanulói közül
Földházi Boglárka, Földházi Katalin, Darmó Vivien, kiemelkedő gyakorlati munkájáért és szakmai
versenyen való sikeres
szereplésért pedig Gyarmati Gábor részesült jutalomban.

– A folyamat több éve tart,
és a jövőben sem vesz
más irányt – nyilatkozta lapunknak Szitka Péter polgármester, amikor a
lakáskérdés szóba került.
Így hoztuk rendbe a Jókai
tér és az Egressy út épületeit, és nem lesz ez másként ezt követően sem.
Nem fogjuk a város és az
itt élők pénzét olyan bérlakásokra költeni, ahol a bérlők kibontják a nyílászárókat, felszedik a parkettát,
rongálják a lépcsőházat,
hajnalig hangoskodnak,

ordít a zene és még hos�szasan sorolhatnám. Továbbra sem kaphat senki automatikusan lakást,
csakis kizárólag azok, akik
normális életvitelt folytatnak és nem keserítik meg
a lakókörnyezetük, szomszédaik mindennapjait.
Aki megfelel ezeknek az
elvárásoknak, számíthat
az önkormányzat együttműködésére. A többieknek
maguknak kell megoldaniuk a lakhatásukat.– összegezte a legfontosabb gondolatokat a polgármester.

Ebben az időszakban szükségszerűvé válik a Hámán
Kató úti épületek elbontása,
amit az ott lakó bérlők sajnos részben már megtettek: rongáltak, pusztítottak, lakhatatlanná tették.
Ahogyan ezidáig, úgy a jövőben is fontos szempont
marad a renitens bérlők által felhalmozott tartozások
behajtásának szigorúbb
végrehajtása, a bérlemények fokozott ellenőrzése,
valamint a leendő bérlők kiválasztási feltételeinek szigorítása.

A VÁROS RENDBETÉTELE A CÉL

A célkitűzések között
szerepel
elsősorba n
olyan üres bérlakások
és szociális bérlakások
felújítása, amelyek tartós lakhatási feltételeket
biztosítanak hátrányos
helyzetű lakosok, családok számára. Amennyiben a szociális bérlakások állománya jelentősen
csökken, előreláthatólag komoly túljelentkezés
várható a megmaradó ingatlanok igénybevételére.

Bérleményellenőrzés

A szociális lakás ideiglenes
segítséget jelenthet, hogy
addig is legyen fedél a
családok felett, amíg meg
tudnak állni a lábukon.
A lepusztult városrészekről kizárólag a fentebb
említett elvárásoknak
megfelelő bérlőket Kazincbarcika más egyéb területén lévő bérlakásokba
költöztetik.
– Fontos megjegyezni,
hogy a például a Hámán
Kató úton is laknak olya-

nok, akik különböző okból
ott ragadtak. Ismerek például olyan idős nénit, aki a
hatvanas évek elején költözött be az akkor virágzó lakótelepre, férje mérnökemberként részt vett
a város felépítésében, ő
maga negyven éven át
dolgozott, azóta is példaértékűen vezeti háztartását. Neki és a hozzá hasonlóknak megpróbálunk
segíteni.– hangsúlyozta a
polgármester.

Közmeghallgatás

Közmeghallgatás

Bérleményellenőrzés

Bérleményellenőrzés
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SZEMELVÉNYEK KAZINCBARCIKA
SPORTTÖRTÉNELMÉBŐL - SÚLYEMELÉS
Kazincbarcika sportéletének
kétségkívül legeredményesebb
szakága a súlyemelés. Az 1974ben a KVSE keretein belül megalakult súlyemelő-szakosztály
Mohos Gábor szakosztályvezető, Papp László és Ducsai Géza
edzők munkája révén a kezdeti nehézségek ellenére hamar
népszerűvé vált, egyre több fiatal kötelezte el magát a sportág mellett, kiváló eredményeket
elérve. A 105. sz. Iparitanuló Intézet és a Kun Béla iskola adta a
szakosztály „hátországát”, ezekből került ki a versenyzői gárda
nagy része. 1976-ban már országos bajnokai voltak a városnak
Haraga Attila és Kőszegi Zoltán
személyében az úttörők között.
A szakosztály alapító tagja és
igazolt versenyzője volt Pátrovics Géza, akinek a neve szorosan összefonódott a kazincbarcikai és általában a magyar
súlyemeléssel. Elsőként szerzett nemzetközi osztályú minősítést a barcikai súlyemelők
közül, világbajnoki hetedik helyezett volt 1981-ben Lille-ben,
háromszor lett negyedik helyezett Eb-n, többszörös országos
bajnok a felnőttek korosztályában. Legnagyobb sikereit mégis
a masters korosztályban érte el:
2016-ig tizennégyszer állhatott
a dobogó legmagasabb fokára
világbajnokságon, tizenhétszer
pedig Európa-bajnokságon, tizedik világbajnoki címe után (2008)
pedig beválasztották az Európai
Halhatatlanok Klubjába!

A kazincbarcikai súlyemelésben
kiválóan csengő név a Zsugáéké: Zsuga Imre a 80-as években
a súlyemelő-szakosztály vezetőedzője, majd az utánpótlás-válogatott edzője, későbbiekben
pedig kétszer is megválasztották a válogatott szövetségi kapitányának. Fiai, Zsuga Imre Csaba
és Péter nagyszerű versenyzői
voltak a KVSE súlyemelő-szakosztályának: előbbi ifjúsági vb-n
és Eb-n elért helyezéseivel és
ötszörös korosztályi országos
bajnokként, az ifjabbik pedig serdülőként és juniorként szerzett
országos bajnoki címével írta be
magát a város sporttörténelmébe.
Felfigyelve a szakosztályban folyó munkára, a Magyar
Súlyemelő Szövetség 1984-ben
az országos úttörő- és serdülőbajnokságot Kazincbarcikán
rendezte meg, mely eseményt a
Borsodi Vegyi Kombinát szponzorálta. 1990-ben újra megrendezhette a KVSE az országos
bajnokságot, a későbbiekben
pedig kiemelkednek a Pátrovics
Géza által szervezett súlyemelő-versenyek Kazincbarcikán,
ezek közül is az élen említhetjük
a 2008-as masters-világbajnokságot, illetve a 2014-es masters
súlyemelő Európa-bajnokságot.
Pátrovics volt az edzője a szintén
kazincbarcikai Ráki Henriettának,
aki a klub történetében először
Európa-bajnoki aranyat szerzett
a felnőttek mezőnyében szakításban, illetve egy-egy ezüstöt
lökésben és összetettben az ötvennyolc kilósok mezőnyében
Antalyában.
Bár az utóbbi évtizedben a sportág viharos időket élt meg, elsősorban bizonyos országok
súlyemelőinek államilag irányított doppingolásainak köszönhetően, az 1920 óta olimpiai számként szereplő súlyemelésnek van
esélye a megújulásra, talán épp
a nemrégiben hozott kemény
szankciók hatására (a 2017-es
vb-n tíz ország nem indulhatott
el, köztük pl. a sportág nagy
ágyúinak tekintett Oroszország

és Kína). Mindenesetre, ha Kazincbarcikát szemléljük, bizakodásra van okunk, hiszen a nagy
elődök mellé olyan fiatal tehetségek zárkóztak fel az elmúlt
években, mint Féderer Benjámin és Holló Szilárd. Holló máris
olyan rekorddal büszkélkedhet,

melyet előtte magyar súlyemelő
nem mondhatott magáénak: ifjúsági Európa-rekordot állított be
összetettben a 2015-ös litvániai
korosztályos kontinensviadalon.
Lehota Roland,
a Barcikai Históriás szerzője

HIRDETÉS

A Barcika Szolg. Kft
Energetikai Igazgatósága

Villanyszerelő
munkatársat keres

Főbb feladatok:

Távhőszolgáltatási területen hőközpontokban, épületekben történő
• karbantartási,
• hibaelhárítási,
• felújítási feladatok végrehajtása.

Szakmai elvárások:

• Szakmunkás végzettség.
• B kategóriás jogosítvány, gépjárművezetési tapasztalat.

Pályakezdőket is várunk!
Előny:

• Meglévő (2-3 éves) szakmai gyakorlat.
• ÉV mérési, villámvédelmi, szabványossági vizsga, jogosultság megléte.

Személyiségbeli elvárások:
• Precizitás, pontosság.
• Megoldásorientált szemlélet.

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•

Alkalmazotti jogviszony.
Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés.
Széles körű szakmai tapasztalatszerzési lehetőség.
Azonnali munkakezdés.
Munkába járás támogatása.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz a munkakör és a bérigény megjelölésével, referencia,
motivációs levéllel a http://www.barcikacentrum.hu-n az álláshirdetés menüpont alatt.
Jelentkezés határideje: 2018. 05. 15.
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VRCK

KBSC

A férfi röplabda bajnoki döntő második mérkőzése után mindkét csapat vendégként
diadalmaskodott. Az első találkozót gigászi csatában 3-2-re a Kaposvár nyerte Kazincbarcikán, míg Somogyban 3-1-re a VRCK kerekedett felül. A 3 győztes meccsig tartó
párharc így most 1-1-re áll.

A Merkantil Bank Liga NB II május 6-ai, szintén a kiesés
elkerüléséért küzdő Zalaegerszeg ellen játszott mérkőzésen 2-2-es döntetlent játszott a KBSC csapata
idegenben, jelenleg 32 ponttal a tizenegyedik helyen
állnak a tabellán.

KÉT MÉRKŐZÉS UTÁN
1-1-RE ÁLL A BAJNOKI DÖNTŐ
A döntőben a házigazdák
meggyőző játékkal hozták
az első felvonást 25-17re. A második szakaszban
már jobban koncentráltak a
vendégek, és a káprázatos
formában röplabdázó Nagy
Péter vezetésével előnybe kerültek. A dunántúliak
lendülete a felvonás végéig kitartott és 25-20-ra az
övéké lett a 2. játszma.
A vendégek egyenlítése
után a folytatásban álomszerűen játszott a házigazda. A vendégek sokat
hibáztak nyitásban és nyitásfogadásban, a borsodiak pedig szebbnél szebb
pontokat szerezve növelték előnyüket. A Kazincbarcika simán 25-15-re hozta a harmadik felvonást.
A negyedik szakaszban a
Kaposvár volt a jobb, 2519-re hozta a játszmát, kiegyenlítve ezzel az állást.
A mindent eldöntő szettben
először 3-1-nél a somogyiak
örülhettek, majd Mészáros
sziporkázásának köszönhetően 8-6-ra a Kazincbarcika vezetett. 10-10-nél pedig

fokozódtak az izgalmak. A
hajrában a somogyiak játszottak koncentráltabban,
végül 15-12-re hozták Nagy
Péter vezetésével a kaposváriak az 5. játszmát és ezzel 3-2-re megnyerték az
egyik fél 3. győzeleméig tartó párharc első mérkőzését.
A kaposvári találkozó előtt
nagyon fogadkozott a Kazincbarcika, hogy megnyeri
az idegenbeli csatát, ez által
megteremtve annak lehetőségét, hogy hazai pályán ünnepelhesse az aranyérmet.
Az első játszmában fej-fej
mellett haladtak a felek, és
a hajrában fokozódtak az izgalmak. A végén azonban a
borsodi alakulat örülhetett
28-26-os szakaszsikernek.
A második felvonásban hamar előnybe került Demeter
György együttese és hiába
cserélt többet a vendégek
trénere Daniel Oravec, az
sem segített. A vendégek
sokat hibáztak nyitásban, és
a fogadásuk sem volt elég
stabil. A házigazdák pedig
így izgalommentesen 2520-ra hozták a szettet. A

harmadik szakaszban már
jobban „sültek” a barcikai szervák, Páez ászaival
gyorsan elhúzott 8-2-re a
VRCK. A házigazdák ebben
a szakaszban nem találták
a játék ritmusát, ellenben a
kék-sárgák tovább sziporkáztak és 25-18-ra megnyerték a szakaszt. A negyedik játszmában a meccsben
maradás volt a tét hazaiak
számára, ám a Vegyész ezzel
nem igazán törődött, kiválóan szervált szinte mindenki
a vendégektől. Milevet nem
lehetett tartani, így nem is
lehetett kérdés a játszma
és a meccs végkimenetele.
A szettet 25-20-ra, a mérkőzést pedig 3-1-re nyerték
a kazincbarcikaiak. A három
nyert mérkőzésig tartó párharc állása most 1-1. A folytatásban május 10-én, este
nyolc órától, és május 12-én,
délután fél hattól egyaránt
hazai pályán szerepel a Kazincbarcika. Leghamarabb
a szombati mérkőzés után
dőlhet el, hogy melyik csapat nyeri az idei szezonban
bajnoki címet.

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SE

KARNYÚJTÁSNYIRA A
BAJNOKI ARANY

Fontos mérkőzésen aratott győzelmet a KKSE NB II Északkeleti csoportjában szereplő
férfi kézilabda-csapata. A barcikaiak hazai pályán nyertek a Hajdúnánás ellen.
A mostani bajnoki mérkőzés
előtt nagy volt a tét, hiszen
a KKSE sikerével még közelebb kerülhetett a bajnoki címhez. Ősszel 27-23-ra
kaptak ki a hajdúsági városban, volt tehát miért visszavágni. Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, és a
szünetig mindössze egygólos előnyt tudott kiharcolni a vendéglátó. A második
játékrészben is izgalmasan

alakult a mérkőzés, de a
szurkolók biztatását élvező
Kazincbarcika, ha nehezen is,
de előnybe került. A hajrához
érkezve Hangosék egyre nagyobb fölényben játszottak,
és bebiztosították győzelmüket, 27-21-re megnyerve
a számukra kulcsfontosságú
mérkőzést. Így most az NB
II Északkeleti csoportját a
29 pontos KKSE vezeti, egy
ponttal megelőzve a Kisvár-

dát, és hárommal a Fehérgyarmatot. A két riválisnak
már csak 1-1 mérkőzése van
hátra, még a Kazincbarcika
kétszer lép még pályára a
bajnokságban, legközelebb
a Berettyóújfalu ellen idegenben május 12-én, szombaton 17 órától. Az utolsó fordulóban pedig május 19-én
a második helyen álló Kisvárdát fogadja majd a KKSE
férfi együttese.

DÖNTETLEN A
HÉTVÉGÉN

Az első félidő első 10-15
percét egymás megismerésével töltötték a
csapatok, majd a kazincbarcikaiak percei következtek. Előbb Süttő szép
megindulása végén Kristófi lövését védte bravúrral Kovács, majd Heil
találta el a kapufát. A kihagyott helyzetek után
feljött a ZTE és főleg a
védelmi hibákat kihasználva alakítottak ki helyzeteket. A 34. percben,
egy szögletet követően
Króner érkezett a hos�szún és védője szorításában a kapuba fejelt. A
bekapott gól kicsit megfogta a kék-sárgákat, és
csak Somodi védéseinek köszönhették, hogy
nem nőtt a hazai előny.
A félidő hajrájában aztán
megint Kristófi lőhetett
volna gólt, de ismét Kovácsot találta el.
A második félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét edző
cserékkel próbált frissíteni csapatán. Ez a KBSC-nek sikerült jobban,
hiszen Gábor Lukács és
Boros Gábor beállítása lendületet vitt a támadásaikba, a túloldalon a támadók inkább a
leshelyzetek számának
növelésében jeleskedtek. Boros beállása után
nem sokkal egy szép
akció végén a felső lécet találta, de percekkel később egy szöglet-

ből Belényesi egyenlített.
Örömük nem tartott sokáig, hiszen a középkezdést követő zalaegerszegi
támadás egy szerencsés
Vernes góllal végződött.
A 79. percben egy kontra
végén Gábor lövése még a
kapufáról kipattant, de az
érkező Boros 2 méterről
fejjel a kapuba juttatta a
labdát. A hajrában mindkét
csapat előtt adódtak lehetőségek: a barcikaiaknál
Mikló, a hazai oldalon Kovács hibázott szinte üres
kapura. Az utolsó percekben Somodi bravúros védése és Süttő gólvonalról
kifejelt labdája okozott izgalmakat. A második fél
idő alapján mindkét csapat megszerezhette volna
a győzelmet, a döntetlen
igazságosnak mondható.
Artner Tamás: – Az elején
rosszul játszottunk, mégis
megszereztük a vezetést,
sőt rövid időn belül eldönthettük volna a mérkőzést.
Szereztünk egy szabályos
gólt, de a bíró nem adta
meg, pedig nagyon kellett
volna nekünk a három pont.
Koleszár György: – A kidolgozott helyzeteink alapján
akár nyerhettünk is volna.
Igaz, az ellenfélnek is sok
ziccere volt, de igazságtalan lett volna, ha pont nélkül
maradunk. Ezzel még nem
menekültünk meg, de erre
a hozzáállásra és teljesítményre lehet alapozni.

Első körben több klub, köztünk a KBSC licenckérelmét is elutasította a Magyar Labdarúgó Szövetség
illetékes testülete. A május 4-i hiánypótlási határidőre azonban sikerült minden szükséges dokumentumot benyújtaniuk, így a bizottság megadta a csapat
részére az NB II-es licencet a 2018/19-es szezonra.
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PROGRAMAJÁNLÓ

KAZINCBARCIKA

KULTÚRA
Miért érdemes nálunk dolgoznod?

Mert a legfőbb értékünk az Ügyfeleink és a Munkatársaink.
A Balogh Autóházak Kft. Északkelet-Magyarország egyik meghatározó
autókereskedelmi cégcsoportja bővülő csapatába miskolci telephelyeire
munkatársakat keres az alábbi munkakörökre.

Junior értékesítő (akár pályakezdőként)

Feladata az értékesítők munkájának támogatása, ügyfél kezelés, tesztvezetések lebonyolítása, háttér munkák végzése.

Autó-villamossági szerelő

Feladata a cégcsoport márkaszervizeiben a gyártók tréningjeit sikeresen
elvégezni. Ezután vár az autók karbantartása, garanciális és azon túli
javítása.

Autószerelő

Feladata a cégcsoport márkaszervizeiben a gyártók tréningjeit sikeresen
elvégezni. Ezután vár az autók karbantartása, garanciális és azon túli
javítása.

Május 15. (kedd)
Újkazinci Programsziget
15.00 Író-olvasó találkozó dr. Péter Máriával a
Kazincbarcikai Kórház klinikai addiktológiai szakpszichológusával
Egressy Béni Művelődési Központ
19.00 Liliomfi – Kassai Thália Színház előadása
Május 16. (szerda)
Egressy Béni Művelődési Központ
19.00 Liliomfi – Kassai Thália Színház előadása
Május 17. (csütörtök)
Mezey István Művészeti Központ
17.00 ‚‚Ahogyan én látom” kiállításmegynyitó.
Majercsik János Barcikart díjas festőművész.
Egressy Béni Művelődési Központ
18.00 Kolorakadémia – Müller Péter

Május 19. (szombat)
Herbolyai-tó
9.45 Észak-magyarországi Regionális 3D Íjászbajnokság III. forduló
Kazinczy Ferenc Tornacsarnok
10.00 II. Fittnes Day
Don Bosco Sportcsarnok
17.00 KKSE-Kisvárda NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés
Május 20. (vasárnap)
Volt Jókai középiskola előtti parkoló
9.00 II. Barcikai Emelkedők terepfutó verseny

Amit nyújtunk

Stabil, fiatalos, munkakörnyezet, teljesítménnyel, vagy tudással arányos
kiemelt jövedelem. Folyamatos gyári képzések biztosítják a szakmai
fejlődést, cafeteria és utazásiköltség-térítés.

TÉRSÉG

KULTÚRA

Május 14. (hétfő)
Rudabánya, Ruda-Park
17.00 Gróf Gvadányi József életútja és irodalmi
munkássága, Hadobás Sándor nyugdíjas múzeumigazgató előadása.

SZÓRAKOZÁS
Május 12. (szombat)
Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont,
Városi Könyvtár
9.00 Tehetségkutató verseny
Május 14. (hétfő)
Berente, Paintball pálya
9.00 Paintball május
Május 15. (kedd)
Sajószentpéter Rendezvények Háza
10.00 Állati napok május 20-áig
Május 20. (vasárnap)
Dubicsány
8.00 III. Falunap

SPORT
Május 13. (vasárnap)

Kapcsolat:

Dédestapolcsány
9.15 Motocross- és endúró-edzés

3259 Miskolc, Középszer u. 98.
Balogh Attila, balogh.attila@baloghauto.com, +36 70 332 0007

SPORT

2018. május 18.
A Barcika Kontroll Kft.

PÉNZÜGYI VEZETŐ MUNKATÁRSAT KERES

Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyitva: keddtől péntekig 6–16 óráig, szombaton 6–13, vasárnap 6–12 óráig; Tel.: +36 30 573 5584
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Lajosmizse
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével
lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések,
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról,
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését.
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

•
•
•
•

A társaság és a tagvállalatok pénzügyi munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése.
A bizonylati rend és fegyelem biztosítása.
Kötelezettségek kiszámítása és határidőre történő befizetése.
Házipénztár és bankforgalom ellenőrzése.
Beérkezett bizonylatok alaki, tartalmi helyességének ellenőrzése
A zárási munkálatok és a záró kimutatásokban való aktív részvétel, szükség szerint a leltárak
feldolgozásában való közreműködés.
Adatszolgáltatás a társaság szöveges beszámolójához.
A számlázási tevékenységekhez kapcsolódó ellenőrzések elvégzése: számlázás, a számlák
naprakész kiállítás, mellékleteinek csatolása, ügymenet bonyolítása.
A banki utalások határidőben történő végrehajtásáról való gondoskodás
A pénzügyi fegyelem és pénzforgalmi szabályok maradéktalan betartásának biztosítása.
Az adóhatóság felé történő bevallások elkészítésének szakmai koordinációja, irányítása.
Az önkormányzati elszámolások koordinációja

Május 12. (szombat)
KSK
9.00 KBSC–Szerencs női labdarúgó-mérkőzés
14.30 KBSC–Békéscsaba U19-es női labdarúgómérkőzés
Don Bosco Sportcsarnok
17.30 VRCK–KAPOSVÁR bajnoki röplabdamérkőzés
Május 15. (kedd)
KSK
10.00 Kisiskolás labdarúgás megyei selejtező

FITT BARCIKA!
Új órarend április 30-tól!

• felsőfokú gazdasági végzettség/Számviteli könyvelési ismeretek
• hasonló szakmai területen legalább 3 éves tapasztalat
• magas szintű MS Office ismeretek (különösen Excel)

A kiválasztás során előnyt jelent:
• mérlegképes könyvelői végzettség
• adatbázis kezelő rendszer ismerete

Személyiségbeli elvárások:
•
•
•
•

analitikus szemlélet,
pontos, hatékony munkavégzés
jó kommunikációs képesség
önálló munkavégzésre és csapatmunkára való alkalmasság

Amit kínálunk:

• próbaidő után alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű munkaszerződés
• teljes munkaidő, általános munkarend;
• változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség
Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. sz.
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs
levéllel a http://www.barcikacentrum.hu-n az álláshirdetés menüpont alatt.

Jelentkezés határideje: 2018. május 16.

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

Szerda

Csütörtök

Péntek

Május 11. (péntek) 18.00 – Helyzetkép
Összefoglaló az I. Nagy Sportágválasztó Show-ról

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!

Szakmai elvárások:

MŰSORAJÁNLÓ

IDŐPONT

ÓRATÍPUS

HELYSZÍN

OKTATÓ

18.00-19.00

Vízitorna

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

19.00-20.00

Vízitorna

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

11.30-12.30

Gerinctorna

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Szopkó Roland

9.00-10.00

Fitt-baba

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Varga Judit

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

15.00-16.00

Jóga 40 felett

18.00-19.00

Zsírégető torna

Kazinczy Ferenc Tagiskola

Grcsics Judit

19.00-20.00

Vízitorna

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

Sütő Ágnes

16.30-17.30

Úszóedzés a Delfinekkel
(felnőtteknek)*

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Novák Dorina

19.00-20.00

Strong by Zumba

Szalézi tornaterem

Piros Gábor

11.00-12.00

Jóga 40 felett

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Sütő Ágnes

18.00-19.00

Játék a birkózószőnyegen
(7-10 éves gyermekeknek)

KSK birkózóterem

Kónya Lajos

KÉTHETENTE csütörtökön FELKÉSZÜLÉS A KOLORFUTÁSRA A POLARRAL.**
18.00-19.30-ig a Kazincbarcikai Sportközpontban Viszoczky Sándor +36 20 391 81 38
* Létszámkorlát! Az edzésen való részvétel feltétele az előzetes jelentkezés a 06-48/320-846-os számon.
** A felkészítő edzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás Viszoczky Sándortól kérhető a 06-30/406-3104-es számon.

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

Május 12–13. (szombat–vasárnap)
Heti műsorok ismétlése
(Kolorlive, Kék Arany, Híradó, Helyzetkép)

Május 15. (kedd) 10.00 – Kolorlive (ismétlés 18.00)
Vendég: Molnár Péter, a Barcika Park Kft. ügyvezető igazgatója
Téma: tavaszi nagytakarítás és virágültetés Kazincbarcikán
Vendég: Róth Zoltán, a Barcika Art Kft. sportszervezője
Téma: Kerékpáros nap Kazincbarcikán
Május 16. (szerda) 18.00 – Kék Arany

KBSC – Kisvárda NB II-es labdarúgó-mérkőzés – felvételről

Május 17. (csütörtök) 18.00 – Híradó
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló
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HIRDETÉS

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

Műanyag poharak - tányérok - evőeszközök

Lusette töltött ostya 50 g 2 íz:
60 Ft
Andante keksz 134 g, 140 g 2 íz:
180 Ft
Persil mosópor 4,2 kg:
2700 Ft
Green Line mosópor 10 kg:
1600 Ft
Tangó légfrissítő 300 ml több illat: 230 Ft
Labda 220 mm:
280 Ft
Dömper nagy:
3500 Ft

1200 Ft/kg
1343-1285 Ft/kg
643 Ft/kg
160 Ft/kg
766 Ft/l

Érdeklődni személyesen: Kazincbarcika, Táncsics út 11. szám alatt.

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.
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Már a Parisat, a UPC
digitális csomagjában,
valamint a Dual Plus
szolgáltató hálózatán is!
Y

