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PREVENCIÓ

ELKÉSZÜLT A VÁROS 
EGÉSZSÉGTERVE
Rendkívül sok körülmény határozza meg egy ember egészségügyi állapotát: az élet-
koron, a nemen és a testi adottságokon túl többek között az életmód, a társadalmi 
és gazdasági helyzet, a környezet, az emberi kapcsolatok, az elérhető egészségügyi 
szolgáltatások mind befolyásolják, hogyan érezzük magunkat. Kazincbarcika Város 
Önkormányzatának megbízásából két szakember, dr. Erdei Sándor felnőtt háziorvos, 
kollegiális vezető és Tóth Eszter referens átfogó kutatómunkájának köszönhetően 
elkészült Kazincbarcika első egészségterve, melyet a képviselő-testület egyhangú-
lag fogadott el az április 26-ai ülésén.

– A hiánypótló dokumen-
tum részletesen bemutatja 
a város egészséghelyze-
tét, és a fennálló problémák 
megoldására ad javasla-
tokat, melyek kivitelezé-
séhez széles társadalmi 
összefogásra van szük-
ség. Sajnos mindannyi-
unk számára ismert, hogy 
az egészségügy helyzete 
országos probléma, ennek 
ellenére Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata széles 
körben igyekszik lehető-

ségeket találni az egész-
séges életmód népszerű-
sítésére, az orvosi rendelők 
infrastrukturális fejleszté-
sére, a mentális és fizikai 
egészségi állapot javításá-
ra, megtartására, kihasz-
nálva a helyi és a nemzet-
közi forrásokat is – mondta 
Szitka Péter polgármester.
Kazincbarcikán az orszá-
gos adatokhoz hasonló-
an a szív- és érrendszeri 
megbetegedések a leg-
gyakoribbak, második 

helyen a mozgásszervi 
problémák, a harmadikon 
az emésztőszervi beteg-
ségek állnak. Ezeket követi 
a diabétesz, a légzőszer-
vi, valamint az idegrend-
szeri problémák és a da-
ganatos elváltozások. A 
kialakuló betegségekben 
nagy szerepet játszik az 
egészségtelen életmód: a 
mozgás hiánya, a túlzott 
alkoholfogyasztás, a nem 
megfelelő táplálkozás és a 
dohányzás is.

A MEGELŐZÉSEN VAN A HANGSÚLY

A mozgásszegény élet-
mód felszámolása, az 
egészséges táplálkozás 
népszerűsítése; az elma-
gányosodás és elszigete-
lődés megakadályozása, 
a légszennyezés és a kró-
nikus betegségek kiala-
kulásának csökkentése 
az elsődleges feladat.
– Nagy öröm számom-
ra, hogy Kazincbarcika 
egy igazán sportos vá-

ros. Nemcsak az után-
pótlás és élsport terü-
letén vagyunk egyre 
sikeresebbek, hanem a 
szabad idősportban is je-
lentős fejlődés mutatko-
zik. A jövőben megépülő 
vízikomplexum, jégcsar-
nok, a bővülő kerék-
párút, a Völgyparkban 
lévő fitnesz eszközök, az 
ovi-sportpályák, a Fő tér 
rekonstrukciója, a város-

rehabilitációs program, 
mind-mind új lehetősége-
ket ad majd a városlakók-
nak a mozgásra, feltöl-
tődésre. Nagyon büszke 
vagyok, hogy az önkor-
mányzat által támoga-
tott, a lakosság számá-
ra ingyenes Fitt Barcika 
programsorozatot heten-
te közel fél ezer ember lá-
togatja. Ez jó irány – tette 
hozzá a polgármester.

„A NŐK EGÉSZSÉGE  
A CSALÁDOK EGÉSZSÉGE”

Mindannyian tudjuk, hogy 
a nők egészségügyi álla-
pota nagyban befolyásol-
ja az egész család életét. 
Gondoljunk csak bele: ha 
anya beteg, felborul min-
den. Éppen ezért központi 
szerep jut a hölgyek be-
tegségmegelőzésének. A 
program célja, hogy a ka-
zincbarcikai női lakosok 
körében legalább 20%-
kal csökkenjen a szív- és 
érrendszeri betegség-
ben, a daganatos beteg-

ségben, a cukorbetegség-
ben szenvedők aránya.
A város egészségtervében 
szereplő javaslatokat a he-
lyi védőnői szolgálat, a civil 
szervezetek, a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgáltató 
Központ és a Barcika Art 
Kft. munkatársai gondolják 
majd tovább és valósítják 
meg a lakossággal együtt-
működve.
(A teljes egészségterv a 
www.kazincbarcika.hu ol-
dalon olvasható.)

HIRDETÉS

KolorAPP 
Már letölthető!

Pünkösdi forgatag 
Dubicsányban 
Pünkösd vasárnapján 
rendezték meg Dubi-
csányban a hagyomá-
nyos falunapot. A nagy-
jából 320 főt számláló 
k i s te l e p ü l é s a p r a -
ja-nagyja kilátogatott 
az egész napos ren-
dezvényre. A helyszínt 
a korábban a közössé-
gi tér céljára felújított 
Magtár épülete és ud-
vara adta. A szervezők 
kiválóan ötvözték a tra-
díciót és az újszerűsé-
get. Megszokott már, 
hogy az esemény főző-
versennyel kezdődik. A 
csapatok igyekeznek 
minél finomabb ételt 
az asztalra varázsol-
ni, hiszen az elkészült 
fogásokból lehető -
ség nyílik a kóstolásra. 
A gyermekek számára 

népi játszóteret alakítot-
tak ki, illetve kézműves 
foglalkozással kötötték 
le a figyelmüket. A Mag-
tár Galériában ezúttal két 
helybeli tehetséges hölgy 
mutatkozott be. Radnai 
Dingir Katinka leginkább 
grafikáit és rúnaköveit, 
míg Balázs Csabáné, Dóra 
csodálatos ékszereit vit-
te el a kiállításra. Az ap-
róságokat az Eszter-lánc 
mesezenekar szórakoz-
tatta, a felnőttek több op-
ció közül választhattak. A 
népi vonalat képviselte a 
Pipás zenekar, a Csillag-
fürt Néptáncegyüttes, és 
a zubogyi Macskazaj Dal-
kör. Az érdeklődők hu-
morral töltődhettek Erdei 
Sándor műsorán. A moz-
galmas napot a Bíborszél 
együttes koncertje zárta.

Állati napok 
Sajószentpéteren
Sajószentpéteren a Ren-
dezvények Háza szerve-
zésében állati napokat 
tartottak, melynek kere-
tében egzotikus állato-
kat, hüllőket, kisemlősö-
ket, valamint rovarokat 
felvonultató kiállítás nyílt 
május 15-én. Az érdek-
lődők közelebbről is-
merhették meg többek 
között a siklók, teknő-
sök különböző fajait, de 

a trópusi, szubtrópusi vi-
déket kedvelő madárpók 
sem hiányzott. Nagy nép-
szerűségnek örvendenek 
manapság a természetes 
ásványokból készült ék-
szerek, melyeknek külön-
böző jelentéstartalmat, 
gyógyító hatást tulajdoní-
tanak. A börzén lehetőség 
volt a különféle marokkö-
vek, kristályok és ásvány-
ékszerek vásárlására is. 

Az Edelényi Görögkatoli-
kus Parókia szervezésé-
ben Nemzetiségi Gaszt-
rofesztivált tartottak 
Edelényben. A rendez-
vény az egyházközség ál-
tal nyert „Hittel az edelé-
nyi közösségekért” című, 
E F O P -1 . 3 . 5 -1 6 -2 0 1 6 -
00086 azonosítószámú 
pályázat egyik programe-
leme, melynek célja a vá-
rosban élő ruszin, lengyel, 
szlovák, roma nemzeti-
ségű kultúrák megismer-
tetése, a közösségépítés 
és a hagyományok ápolá-
sa volt. Az esemény hely-
színéül a Borsodi Tájház 

szolgált, ami nem vélet-
len, hiszen az ott fellelhe-
tő állandó kiállítás segít-
séget jelentett a környék 
nemzetiségi kultúrájában 
való elmélyedésre. A kul-
turális programok főbb 
szegmenseit is a nemzeti-
ségek biztosították. Szlo-
vák tangóharmonikás, 
roma szimfonikus zene-
kar és magyaros táncház 
mellett nemzetiségi tab-
lók, kiadványok ismer-
tették röviden a sajátos 
népszokásokat, étkezési 
hagyományokat, történel-
mi viszonyokat és népvi-
seleteket. A nap folyamán 

a családok nemzetiségi 
ételekkel kapcsolatos to-
tót tölthettek ki, „gaszt-
ro” témájú nyereménye-
kért. A kulináris tradíciók 
jegyében a menü zsurek, 
azaz lengyel húsvéti ková-
szolt leves, vakaró, vagy-
is bodag, ruszinos töltött 
káposzta, magyaros pa-
cal, valamint derelye volt. 
A gyermekekre gondolva 
egész napos népi játékok-
kal való ismerkedési lehe-
tőséget és kézműves fog-
lalkozásokat biztosítottak.

Ínyenceknek: a zsurek receptje
A hagyományos lengyel leveshez először el kell készítenünk a kovászt:
Hozzávalók: 6 evőkanál teljes kiőrlésű rozsliszt, 2-3 gerezd fokhagyma, 1 db babérlevél, 
4 db egész bors, 1/2 szelet rozskenyér, 1 liter meleg víz
A kovász elkészítése: Rakjuk egy nagy üvegbe a lisztet, a babérlevelet és a borsot. 
Tisztítsuk meg a fokhagymát és adjuk a többi hozzávalóhoz, majd öntsük rá a meleg 
vizet. Keverjük össze és rakjuk bele a kenyeret is. Az üveget takarjuk le és tegyük 3 
napra meleg helyre. Ezután vegyük ki a kenyeret és szűrjük le a folyadékot. Az így ké-
szült kovász hűtőszekrényben akár 2 hétig is eláll.
A leves elkészítése:
Akkor lesz a legfinomabb a leves, ha a sonka levéből készítjük. A felforralt 1.5 liter lébe  
öntsünk bele fél liter kovászt, és forraljuk össze. A kovásztól savanykás íze lesz a le-
vesnek. Sóval, borssal, majoránnával ízesítsük. Főtt tojással, túróval, reszelt tormával 
és kolbásszal kínáljuk.

NEMZETISÉGEK GASZTRO
FESZTIVÁLJA EDELÉNYBEN

TÉ RSÉG

I R I N Y I ZE N E I TE H ETSÉG KUTATÓ M Ű H E LY

IRÁNY A NAGYSZÍNPAD
Harmadik helyezést ért el a ZTM Group az I. Tokaji Utcazenei Fesztiválon május 20-án. A 
csapat nyereménye egy igazi nagyszínpados fellépés a Tolcsvai Bornapokon.

Gasztronómia, kézműves 
vásár, koncertek és továb-
bi színes kínálat közül válo-
gathattak azok, akik kilá-
togattak a Tokaji Utcazenei 
Fesztiválra, amelyet a Tokaj 
Kincsei Egyesület első alka-
lommal hívott életre.
A szervezők a fesztivál 
előtt már meghirdették a 
zenekaroknak a progra-
mot, amelyre rengeteg vi-
deós anyag érkezett, ezek 
közül pedig negyvenet vá-
lasztottak ki, akik óriási 
hangulatot varázsoltak a 
tokaji utcákra. Köztük volt a 

kazincbarcikai diákokból és 
pedagógusokból verbuvá-
lódott ZTM Group is, akik a 
verseny előkelő harmadik 
helyezését érték el külön-
leges produkciójukkal. Az 
együttes nyereménye pe-
dig nem más, mint egy fel-
lépési a Tolcsvai Bornapok 
nagyszínpadán.
Lukács Balázs az Irinyi Já-
nos Református Oktatási 
Központ pedagógusa úgy 
fogalmazott: egy jó han-
gulatú, zenéléssel töltött 
nap után elégedetten, de 
az esélytelenek nyugalmá-

val mentek el az esti ered-
ményhirdetés helyszínére, 
Tokaj főterére.
Nagy volt a meglepetés és 
az öröm, amikor a zsűri he-
lyezettjei között elhang-
zott a nevük, hiszen nem 
gondolták volna, hogy az 
erős mezőnyben, a több 
mint negyven zenekar pro-
dukciójából ők is a díjazot-
tak közé kerülhettek. Az 
pedig végképp meglepetés 
volt, hogy még egyszer a 
színpadra szólították őket 
az egyik különdíj átvételé-
re is.
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„Örvendjen az egész világ” kodályi mottóval rendezték meg május 5-én Érden a 
XXIV. Regionális és a IX. Országos Kórusfesztivált, ahol gyermekkategóriában a 
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolája Nagykórusa 
arany elismerésben részesült. Ebből az alkalomból beszélgettünk Gyenes Anna Má-
riával, a kórus vezetőjével. 

– Honnan eredeztethető 
az ének-zene iránti sze-
retete? Milyen szakmai 
utat kellett bejárnia célja 
eléréséhez?
– Általános iskolai ta-
nulmányaimat Izsófal-
ván és Ormosbányán 
végeztem. A zene és az 
ének iránti vonzódásom 
már ekkor fellelhető, hi-
szen énekelni és zongo-
rázni is tanultam, lelkesen 
léptem fel különféle ver-
s e nye ke n ,  re n d e z vé -
nyeken. Szakmai pályám 
alakulásában nagy sze-
repet játszott a miskolci 
Zrínyi Ilona Gimnázium-
ban folytatott ének-ze-
ne tagozatos tanulmány. 
Erre az időszakra tehe-
tő a kórusmuzsikára való 
rácsodálkozás. Engi Zsu-
zsa tanárnő, nemzetkö-
zileg elismert karnagy 
meghatározó volt sor-
som további alakulásá-
ban. Középiskolai tanul-
mányaim mellett az Erkel 
Ferenc Zeneiskola zongo-
ra és magánének tagoza-
tán folytattam stúdiumot. 
Felsőfokú végzettséget a 
Miskolci Bölcsész Egye-
temen és a Nyíregyhá-
zi Tanárképző Főiskolán 
szereztem. Múcsonyban 
a Kalász László Általá-
nos Iskolában dolgoztam 
énektanárként, kórusve-
zetőként, valamint óra-
adóként tanítottam zon-
gorát és szolféz s t a 
Kodályban. 

– Az Ádám Jenő Tagiskola 
nagykórusát 5 éve vezeti, 
mely egy zenepedagógus 
életében a szakmai kitel-
jesedés csúcsa. Milyen 

változást hozott Önnek 
ez a kihívás?
– Nagy álom vált valóra 
azzal, hogy felkértek az 
emelt óraszámú ének-ze-
ne tagozatos oktatás-
ra és a nagykórus veze-
tésére. Óriási változás 
ez, hiszen 20 évig osztá-
lyonként heti 1 órában ta-
nítottam az éneket. Ezzel 
szemben más dimenziót 
jelent szakmailag a heti 3 
tanítási óra és a heti 4 óra 
kórus. Sokkal több idő jut 
a szakmai alapok elsajá-
títására, zenetörténetre, 
zeneelméletre. Lehető-
ség van a társművésze-
tek felé való kitekintésre, 
s a személyiség sokoldalú 
fejlesztésére is van mód. 

– Mit jelent egy gyerek 
számára az a tény, hogy 
ének-zene orientáltsá-
gú osztályba jár? Mit ad 
pluszként ez a képzési 
forma?
– Régebben a zenei mű-
veltség az általános mű-
veltség fontos elemét 
képezte, ezért az okta-
tásnak is alapvető része 
volt. Az utóbbi 25-30 év 
nem kedvezett a művé-
szeti nevelésnek, többek 
között az ének-zene ok-
tatásnak sem. Ezért jelent 
oázist ma az Ádám Jenő 
Tagiskolában az emelt 
óraszámú ének-zene ok-
tatás. Pedig semmivel 
nem pótolható a zene jel-
lemformáló ereje, a kon-
centrációkészség és a 
gondolkodásfejlesztés-
ben nyújtott szerepe, va-
la m i nt elvi tathatatla n 
tényező a fegyelemre ne-
velésben, az igényesség-

re való törekvésben. Az 
elmúlt 5 évben igazi nagy 
c saláddá kovác solód -
tunk, közösséggé formá-
lódtunk. Ezt szerencsére 
mind többen felismerik és 
értékelik. Nagy örömöm-
re szolgál, hogy emelkedik 
ezen képzési forma iránt 
az érdeklődés. 

– Mivel tudja motiválni 
énekkarosait, hogy szí-
vesen járjanak próbákra, 
fellépésekre?
– Nincs könnyű helyze-
tem, mivel annyi negatív 
és pozitív hatás éri ma a 
gyerekeket, annyi min-
dennel foglalkoznak, néha 
délután már a teljes ki-
merülés állapotában van-
nak mire a kórusra kerül 
a sor, de nem panaszko-
dom. Úgy érzem, jó kap-
csolatot sikerült kialakíta-
nom velük. Igyekszem az 
egész személyiségemmel 
nevelni őket. Nemcsak 
mint tanárukat és kó-
rusvezetőjüket jelentem 
számukra, hanem a szó-
listát, a fellépő művészt is. 
Sok időt töltünk együtt. 
Együtt lélegzünk, örülünk, 
szomorkodunk. 

– Avasson be minket a 
XXIV. Érdi Regionális és a 
IX. Országos Kórusfesz-
tivál eseményeibe. Milyen 
mezőnyben kellett helyt-
állniuk? 
– Ez a fesztivál 1995-ben 
indult útjára az Érdi Kőrösi 
Csoma Sándor Általános 
Iskola kezdeményezésé-
re, amely 9 évvel ezelőtt 
vált országos méretűvé. 
Négy kategóriában 15 kó-
rus 800 tanulója mutat-

kozott be a szakértő zsű-
ri előtt. A rendezvényt 
a Kodály-év jegyében 
szervezték, amely egy-
ben tiszteletadás volt a 
világhírű zeneszerző, ze-
nepedagógus és zene-
tudós munkássága előtt. 
Budapestről, Érdről, Szé-
kesfehérvárról, Tatabá-
nyáról, Gödöllőről, Kapos-
várról érkeztek kórusok. 
A mi kategóriánkban 8 
kórus versenyzett, közü-
lük ketten kaptak arany-
minősítést, köztük mi, 
melyre büszkék vagyunk. 
A szakmai értékelésben 
a zsűri kiemelte a mű-
sorválasztás igényessé-
gét, egyediségét, a zenei 
megformáltságot, az ér-
zelmi telítettséget, a tem-
pót, a tiszta szöveget. Élt 
a kórus! Kiemelték a fiúk 
szerepét, valamint azt, 
hogy négyszólamú művet 
is énekeltünk. A fesztivá-
lon szereplők műsorából 
hangfelvételt készítettek, 
melyet hamarosan meg-
kapunk. Az értékelésnél 
az egyik zsűritag megál-

lapította: „kiemelkedő a 
kapcsolatod a kórussal, 
téged imádnak a gyere-
kek.” Ez rendkívül jól-
esett. 

– Milyen szakmai elkép-
zelései, tervei vannak a 
jövőre vonatkozóan?
– A legfontosabb az emelt 
óraszámú ének-zene ok-
tatást megtartani, fenn-
tartani a jövőben is. To-
vább kell növelni ebbe 
a képzési formába je-
lentkezők számát. Sze-
retnék részt venni minél 
több versenyen, szakmai 
megmérettetésen. A Ma-
gyar Állami Operaházzal 
tovább kell építeni a kap-
csolatot. Nagy segítséget 
jelentene a kórus számá-
ra szponzori támogatások 
szerzése, mely elősegít-
hetné az utazási költsé-
gek előteremtését ver-
senyekre, fellépésekre. 
A legfontosabb azonban 
továbbra is, hogy minél 
több zeneértő, zenesze-
rető gyereket neveljünk a 
jövőben is. 

„EGYÜTT LÉLEGZÜNK, ÖRÜLÜNK, 
SZOMORKODUNK”

I NTE R J Ú KIÁLLÍTÁS

„AHOGYAN ÉN LÁTTAM”
Nem mindennapi kiállítás nyílt Kazincbarcika egyik legnépszerűbb alkotója, Majer-
csik János Barcikart-díjas festőművész alkotásaiból május 17-én a Mezey István 
Művészeti Központban.
A tárlaton 51 festményen keresztül mutatja meg a művész a szemlélődőknek, hogy 
hogyan látja a világot.

A vernisszázson Klimon 
István alpolgármester el-
árulta, hogy nagyon örül, 
hogy ismerheti a Majer-
csik házaspárt, és külön 
boldogság számára az is, 
hogy a művész képeinek 
segítségével újra átélhe-
ti rég elfeledettnek hitt 
gyermekkori emlékeit. 
Somodi-Hornyák Szilárd 
Távolodó művésztanár 
szintén méltatta az alko-
tót, és óriási megtisztel-
tetésnek tartotta, hogy 
ő nyithatta meg mestere 
tárlatát, majd Picasso idé-
zetét ajánlotta a közön-
ség figyelmébe: „A festő 
alkotásai többet monda-
nak el az emberről, mint 
mindaz, amit az újságírók 
képesek lennének megír-
ni.”
János bácsi immáron 63 
éve él Kazincbarcikán, 36 
évig volt a Borsodi Vegyi 
Kombinát fődekoratőre, 
az Izsó Miklós Képzőmű-
vészeti Kör egyetlen, még 

élő alapító tagja, 2013-
ban Barcikart-díjban ré-
szesült. Két évvel ezelőtt 
nyílt jubileumi kiállítása a 
Mezey István Művészeti 
Központban, 2017 őszén 
pedig feleségével együtt 
mutatták meg gyönyö-
rű alkotásaikat a Gimi Ga-

lériában. A festőművész 
kiemelte: legfőbb vágya, 
hogy még sokáig alkot-
hasson egészségben.
Az ünnepségen közre-
működtek a Kazincbar-
cikai Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola 
művésztanárai.

GY E R M E K NA P

BOLDOG BÖLCSISEK
Emlékezetes délelőttöt töltöttek el a kazincbarcikai bölcsisek gyermeknap alkalmából má-
jus 17-én és 18-án. A kicsik legnagyobb örömére ezúttal a szülőkkel együtt játszhattak, 
alkothattak, és a délutáni alvás is elmaradt. A horgászás és guruló lovacskázás mellett 
egyértelműen a kukás, a tűzoltó és a mentőautó keltette fel leginkább az apróságok kíván-
csiságát. Boldogan kapaszkodtak fel a szemétszállító autókra, és ültek a csupa csodálatos 
kütyüt rejtő kocsik volánja mögé.

OKTATÁS

NYELVVIZSGÁZZUNK 
HELYBEN! 
– DECEMBERTŐL ÁLLAMI 
NYELVVIZSGÁT LEHET TENNI 
A SZALÉZI SZENT FERENC 
GIMNÁZIUMBAN
A 2020-as tanévtől az 
egyetemi felvételi vizs-
ga előfeltétele az, hogy 
minden felvételiző ren-
delkezzen egy élő ide-
gen nyelvből középfokú 
komplex nyelvvizsgával. 
A nyelvvizsga megléte 
az eddigiekben „csak” a 
diploma megszerzéséig 
volt kötelező a felsőok-
tatásban tanulók szá-
mára. 
A Szalézi Szent Ferenc 
Gimnáziumban eddig is 
kiemelt fontosságú fel-
adatunknak tekintettük 
a diákjaink nyelvvizsgá-
ra való felkészítését. Or-
szágos szinten kiemel-
kedő eredményeket 
érünk el a nyelvvizsgák 
számának tekintetében. 
Érettségiző diákjaink 67 
százaléka rendelkezik 
középfokú, komplex tí-
pusú nyelvvizsgával, míg 
az országos átlag csak 
40% körül van.
 Most újabb lépéseket 
tettünk annak érde-
kében, hogy a sikeres 
nyelvvizsgák számát 
tovább növeljük. A kör-
nyező intézmények di-
ákjait, valamint a város 
és környékének nyelv-
tanulóit motiváljuk a si-
keres nyelvvizsgára való 
felkészülésben és vizs-
gázásban. A napokban 
befejeződött ugyanis 
a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium és a Langua-
geCert nyelvvizsgaköz-
pont közötti tárgyalás-
sorozat, amely sikeres 
megállapodás aláírásá-
val zárult le. Ennek ér-
telmében a nyelvvizsga-
központ és a gimnázium 
közösen pályázik az Ok-

tatási Hivatalnál, hogy is-
kolánkat LanguageCert 
nyelvvizsga-hellyé nyilvá-
nítsák. Bízunk az Oktatási 
Hivatal pozitív döntésé-
ben, és így tulajdonkép-
pen a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnáziumot akkreditált 
nemzetközi LanguageCert 
nyelvvizsgahelynek lehet 
majd tekinteni. 
A tárgyalások során Fritz 
Adrienn, a vizsgaközpont 
vezetője és Regő Artúr, az 
ügyfél-kapcsolatok fele-
lőse, értékesítési vezető 
biztosította a gimnáziu-
mot arról, hogy mindent 
megtesznek annak érde-
kében, hogy az előre látha-
tóan decemberi vizsgaidő-
szakra a kérdező tanárok 
felkészültek legyenek, és 
az akkor vizsgát tenni kí-
vánó diákjaink teljeskö-
rűen felkészülhessenek 
a vizsgára. A tantestület 
nyelvtanárai közül öten 
már részt vettek a kér-
dező tanári felkészítő to-
vábbképzésen. 
Várhatóan októberben és 
májusban próbavizsgákat 
szerveznek majd a vizs-
gával megismerkedni vá-
gyó vagy vizsgázni szán-
dékozó érdeklődőknek. 
A vizsgára való jelentke-
zés online működik majd a 
LanguageCert nyelvvizs-
gaközpont weboldalán ke-
resztül. A szóbeli és írásbeli 
vizsgákat azonban a Sza-
lézi Gimnázium épületében 
fogjuk megszervezni. A 
sikeres nyelvvizsga bizo-
nyítványokat is a gimnázi-
umban lehet majd átvenni 
személyesen. 

Almásiné Fóris Judit tanár
Petróczi Gábor igazgató
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HIRDETÉS

kábeltévé
internet
telefon

A döntés rajtad múlik mit nézel, mekkora sebességgel 
netezel és hová telefonálsz. Nálunk mindent megtalálsz 

amire szükséged van. Egyszerűen, olcsón, helyben...
Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON

csomagodat
SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT

sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

128 DIGITÁLIS TV (36 HD) csatorna kódolatlanul.
További 60 TV (10 HD) műsor kódoltan.

Prémium műsorok reklám nélkül: HBO GO, 
FilmBox live, DIGI FILM, 6 felnőtt csatorna.

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 
Díjmentes számhordozás, 

PARISAT hálózaton belül ingyenes.
MEGRENDELÉS: 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448, E-mail: parisat@parisat.hu

Üzletkötő száma: 20/537-2550

0 Ft Bekötési díj. 
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai bekötés előzetes technikai felmérés után. 
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

Gyermeknap
Városi

2018. MÁJUS 27. (VASÁRNAP)

Egész délután: bohóc-buli, lufihajtogatás, arcfestés, csillámtetoválás, kisállat - simogató, 
ugrálóvár, kirakodóvásár, kiállítás a „Bringázz a suliba!” rajzpályázat munkáiból, vendéglátás

Műsorvezető: Rácz Kata

Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ udvara

Kísérő programok:
Játszóház a Gyermekek Háza – Kézművesház munkatársaival
Könyvtárkóstolgató az Egressy Béni Városi Könyvtár közreműködésével
Hangszersimogató a Kazincbarcikai Citerazenei Műhely vezetésével
Izsó Miklós Képzőművészeti Kör interaktív rajzórája
Fotókuckó –  a Kamera Fotókör kreatív prezentációja
Modellmix Kazincbarcikai Modellező Egyesület bemutatója
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság bemutatója

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalan!
www.kolorcity.hu

Színpadi programok:
15.00 Kazincbarcikai Összevont Óvodák

óvodásainak előadása
15.30 Flash Táncstúdió interaktív műsora
16.00 Apnoé zenekar:

 Kincskereső kisködmön – mesés zenejáték 
17.10 Kabarci-szobor avatása, „Bringázz a suliba!” 

rajzpályázat eredményhirdetése
17.30 Mihályi Réka: Masni és Pocó

KAZINCBARCIKA

KAZINCBARCIKAI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE 

ESÉLYT ADNAK
A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete „Adj Esélyt” című prog-
ramsorozatának részeként kihirdették a rajzpályázat eredményét május 
18-án a Bányász Klubban.

– Az „Adj Esélyt” című programsorozat célja, hogy az egészséges emberek 
jobban megismerjék a mozgáskorlátozottakat és a mozgásszervi fogya-
tékkal élőket – mondta el Tomkóné Kiss Mária, az egyesület elnöke, majd 
elárulta, hogy a projekt kapcsán kiemelt figyelmet fordítottak a fiatalokra, 
úgynevezett esélyórákat tartottak több mint négyszáz diáknak a Kazinc-
barcikai Pollack Mihály Általános Iskolában és tagintézményeiben. Ennek 
apropóján a szervezők rajzpályázatot hirdettek azoknak a diákoknak, akik 
a foglalkozások valamelyikén részt vettek. A felhívásra összesen tizennyolc 
alkotás érkezett, melyeken a tanulók az esélyórák emlékeit elevenítették 
fel. Az egyesület minden résztvevőt oklevéllel és ajándékkal jutalmazott.

MOZDULJ, KAZINCBARCIKA!

8:00 PÖRGESD FEL MAGAD! 
Táncoktatás és helyi sportegyesületek látogatása 
óvodákban és iskolákban

9:00 KOLOR GAME SPORTVETÉLKEDŐ
Kazincbarcikai Fedett Uszoda és Kazinczy Ferenc 
Tornacsarnok Szórakoztató sportvetélkedő általános 
iskolások részére 

11:00 OVI-SPORT PÁLYA ÁTADÁSA
Rendhagyó                        edzés ovisoknak

RUBINT RÉKÁVAL 
17:00 KERÉKPÁROS TÚRA 
Kazincbarcika-Tardona útvonalon 
start: városháza mögötti parkolóból

18:30 FUSS A KEDVENCEDDEL!
kutyás kocogás a Csónakázó-tónál

KIHÍVÁS NAPJA
2018. május 30. (szerda)

FITT BARCIKA 
 9:00 FITT BABA Varga Judittal
 15:00 JÓGA Sütő Ágnessel 
 18:00 ZSÍRÉGETŐ TORNA Grcsics Judittal
 19:00 VÍZITORNA Cselei Bélánéval

Minden program díjtalan. 

www.kolorcity.hu
Tarts velünk programjainkon, és segítsd hozzá városunkat az újabb győzelemhez!

HIRDETÉS

Gymstick, súlykontroll, box, zona, kangoo, best 
body, zumba – ezek voltak azok az edzések, 

melyeken részt vehettek május 19-
én a II. Fitness Day-en a sportos 
életmód kedvelői. A rendezvényt 

Czégel Erika - Miss Gymstick Hungary - és a 
Barcika Art Kft. közösen valósította meg.
Már reggel, az első edzésen több százan voltak 
jelen a Kazinczy Ferenc Tornacsarnokban, ahol 
kezdésként Czégel Erika gymstick óráján moz-
gatta át az ide érkezőket. Erika elárulta: óriási 
öröm számára, hogy Kazincbarcikán második al-
kalommal van ilyen óriási sikere a fitness day-nek. 
Béres Alexandra neve bizonyára igen ismerős le-
hetett a városlakóknak, hiszen súlykontroll órá-
jára teljesen megtelt a sportcsarnok. Alexandra 
egyébként már többször látogatott Kazincbarci-
kára, és elárulta: rengeteg emlék köti a városhoz, 
mindig öröm számára eljönni ide. Természetesen 
az edzésén minden izmot átmozgatott. Őt kö-
vetően – a hölgyek nagy örömére – a színpadot 
délelőtt egy órán át a Box Team, azaz Vér Tamás, 
Barta Péter és Lőrincz Ernő uralta. Szössze-
netnyi pihenő után pedig Péntek Enikő, a ZONA 
edzésforma kitalálója, okta-
tója mozgatta át a sporto-
lás szerelmeseit.

BESTBODY edzésforma
– 25 éve foglalkozom az edzéssel, s így 25 év alatt 
kifejlesztettem egy olyan edzésmódszert, ami jól 
működik, hatékony, valamint le lett tesztelve. Nem 
csak úgy fejleszt, hogy például csak popsira, vagy 
hasra, hanem az egész testet megformálja. A best 
bodyban sok guggolás van, nagyon figyelünk a 
testtartásra, mindemellett megfér a kardio, így 
lényegében valóban az egész testet átdolgozzuk.

ZONA edzésforma 
– Ez az edzésforma a saját edzésmódszerem: inter-

vall és funkcionális erősítő elemek kombinációján 
alapul, mely blokkokra épül. A ZONA elnevezés a 
testzónáinkra (testrészek, izomcsoportok) utal. 

Egy-egy blokkban két fő izomcsoportot dolgoz-
tatunk felváltva: mire az egyik izom kifáradna ter-

helésben, átváltunk egy másikra, így az első kicsit 
pihenhet, ez után újra váltunk. Ez a váltakoztatás segít, 

hogy az egész edzés során mindkét izom teljes intenzi-
tással dolgozhasson. Nem elnyűni kell az izmokat, hanem 

megfelelő ingert adva fejleszteni azokat. Ehhez rövid, rob-
banékony, intenzív blokkokra van szükség.

II. FITNES DAY

KALÓRIAÉGETÉS MESTERFOKON

A programok sorát Kolo-
biskó Rita ZUMBA inst-
ruktor órája zárta.

Emellett a részte-
vők többek között 
fitneszruhákat, táplálékkiegészítőket is vásá-
rolhattak, valamint kozmetikai kezeléseket is 
kipróbálhattak, a kicsik pedig a Gyermekek Há-
za-Kézművesház munkatársaival kézműves-
kedhettek.

A délutánt Sifter Tímea, azaz Sifi, Arnold Clas-
sic Europe-győztes, kangoo-Guinness-rekor-
der, fitnessversenyző nyitotta. Csapatával több 
száz kangoo cipővel érkeztek Kazincbarcikára, 
hogy a résztvevőkkel együtt végigugrálják a kan-
goo órát. Természetesen a délután sem telhetett 
lazsálással: a színpadon utolsó előtti edzőként 
Katus Attila, világ- 
és Európa-bajnok 
sportoló, aerobik 
szakedző, életmód 
tanácsadó tartott 
bestbody edzést.

 II. 
Fitnes

Day
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KAZINCBARCIKAI ÍJÁSZ EGYESÜLET 

ÍJÁSZOK LEPTÉK EL HERBOLYÁT
A Kazincbarcikai Íjász 
Egyesület adott otthont az 
Észak-magyarországi Re-
gionális 3D Íjászbajnokság 
harmadik fordulójának má-
jus 19-én, melynek meg-
nyitóját a Herbolyai-tavak-
nál tartották.
Az eseményen Kovács 
László önkormányza-
ti tanácsadó köszöntötte 
a megjelenteket, aki be-

szédében elmondta: na-
gyon örül, hogy hosszas 
előkészítő munkát köve-
tően Kazincbarcika adhat 
otthont a nem mindenna-
pi megmérettetésnek. A 
technikai információkat a 
Kazincbarcikai Íjász Egye-
sület képviseletében Miklós 
Ferenc ismertette.
A versenyre mintegy száz-
ötven íjász nevezett mini, 

gyermek, ifi, felnőtt, senior 
férfi és nő kategóriákban.
A résztevők a Herbo-
lyai-tavak melletti erdőben 
bizonyították tudásukat, itt 
kellett megkeresniük és 
meglőniük a műanyag álla-
tokat. A legjobbakat érem-
mel és oklevéllel díjazták a 
szervezők. Versenyered-
mények: www.emreba.hu/
kazincbarcika-eredmeny.

TEREPFUTÁS

MINDENKI TELJESÍTETTE 
A SZINTET
A II. Barcikai Emelkedők Terepfutó Versenyt tartották május 20-án Kazincbarcikán. A 
közel kilencven induló három kategóriában mérte össze erejét: 11,96 km-en 463 méter, 
21,63 km-en 666 méter, és 32,18 km-en 1075 méter szintkülönbséggel.

EREDMÉNYEK:

BE Trail 10 (59 fő)
nők: 1. Nyilas Zsuzsanna, 2. 
Szegő Csilla, 3. Dr. Bombicz 
Barbara
férfiak: 1. Tölgyesi Tamás, 
2. Farmosi Imre, 3. Bukovic 
Norbert

BE Trail 20 (20 fő)
nők: 1. Kormos Katalin, 2. 
Sipos Ildikó, 3. Szilágyi Haj-
nalka
férfiak: 1. Urr Szabolcs, 2. 
Józsa Dániel, 3. Pintér János

BE Trail 30 (8 fő)
nők: 1. Géczy Éva, 2. Togo-
bickij Vera, 3. Simkó Judit
férfiak: 1. Hacsi Ákos és Tu-
lipán Attila, 2. megosztott 
első miatt nincs, 3. Tóth 
Tibor

BI R KÓZÁS

ÉREMESŐ 
NYÍREGYHÁZÁRÓL
Nyíregyházán a Nyírsport Természetvédő és Sport 
Egyesület birkózó szakosztálya szervezésében 4 or-
szág 20 egyesületének 235 versenyzője részvételével 
nagyszabású nemzetközi birkózóversenyre került sor 
május 19-én.

A II. Mr.Tus Kupa 2018 
Nemzetközi Birkózóver-
senyen Kazincbarcikát 
14 versenyző képviselte 
és az 5 első, 4 második 
és 5 harmadik helyezés-
sel Ukrajna-Beregszász, 
Eger és a Budapest-ES-

MTK mögött, a nagyon 
rangos negyedik helyezést 
érték el a csapatverseny-
ben. Kiss Bence a verseny 
kategóriákban a legtöbb 
tusgyőzelmet szerezte. 
(Eredmények: www.kolor-
line.hu)

K AZI NC BA RC I K A I ÖR DÖGÖK SE

MEGSZENVEDTEK  
A BRONZÉRT 
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának felsőházi rá-
játszásában a Csömör volt a borsodiak ellenfele. Az 
izgalmas találkozó végeredménye 4-4-es döntetlen 
lett, így a Kazincbarcikai Ördögök SE megszerezte 
csoportjában a 3. helyet. 

A bronzéremhez leg-
alább döntetlen ered-
mény elérésére lett 
volna szüksége a Ka-
zincbarcikának a Csö-
mör ellen, hiszen a 
Dunakeszi pénteken 
győzött, így egy ponttal 
a borsodiak elé került. 
Az Ördögöknek egyéb-
ként is volt miért visz-
szavágniuk, hiszen egy 
hónapja 2-1-re kikap-
tak Csömörön. A ha-
zai találkozó azonban 
nem a Kőrösi-tanítvá-
nyok forgatókönyve 
szerint kezdődött, hi-
szen a vendégek el-
húztak 3-0-ra. A félidő 
utolsó percében Nehéz 
öngóljának köszönhe-
tően szépítettek a ven-
déglátók. A játék képe 

a második 20 perc ele-
jén nem sokat változott, 
hiszen a vendégek Var-
sányi 2. találatával már 
4-1-re vezettek. A házi-
gazdák azonban többet 
támadtak és ennek meg 
is lett a gyümölcse. Előbb 
Irhás, majd Benke volt 
eredményes, és 6 perc-
cel a vége előtt ismét Ir-
hás volt eredményes, és 
máris döntetlenre állt a 
mérkőzés. A végén még 
volt miért izgulniuk a ha-
zai drukkereknek, de az 
eredmény már nem vál-
tozott és a 4-4 azt jelen-
ti, hogy a Kazincbarcika 
20 ponttal a Dunakeszi-
vel azonos pontszámmal, 
de jobb gólkülönbséggel a 
3. helyet szerezte meg az 
NB II Keleti csoportjában.

VRCK

ARANY UTÁN MÁR A 
JÖVŐRE KONCENTRÁLNAK
Fantasztikus hangulatban szerezte meg a bajnoki aranyat a Vegyész Röplabda Club 
Kazincbarcika együttese. A röplabdázók sikere után most a válogatott mérkőzések-
re koncentrál, de a vezetők már a jövőt tervezik.

Nagy volt az öröm május 
12-én este a Don Bosco 
Sportközpontban, amikor 
Banai remek megmoz-
dulásának köszönhető-
en megszerezte a bajno-
ki címet a Kazincbarcika. 
A kék-sárgák ezt meg-
előzően 2006-ban nyer-
tek bajnoki aranyat röp-
labdában, így a boldogság 
még nagyobb volt. A Ka-
zincbarcika negyedik baj-
noki aranya történelmi, 
már csak azért is, mert a 
Kecskemét mellett a Ve-
gyész volt az a csapat, 
amely megtörte a Ka-
posvár egyeduralmát. A 
kék-sárgák ebben a sze-
zonban mindössze egy-
szer kaptak ki magyar 
csapattól, éppen a somo-
gyi alakulattól a bajnoki 
döntő első felvonásán. A 
borsodi együttes remek 
szezont zárt, melynek 
a Magyar Kupa elsőség 
megszerzése után a baj-
noki arany méltó megko-
ronázása volt. 
A győzelem után minden 
játékossal madarat lehe-

tett volna fogatni. A Ka-
posvár elleni siker nem 
volt egyszerű a döntő pil-
lanatok még most is ott 
vannak a fejekben. Banai 
Máté a mérkőzés után sírt, 
de ezek az örömköny-
nyek voltak. Már kétszer 
ott voltam a bajnoki arany 
kapujában – magyaráz-
ta de 3 éve a Kecskemét-
tel, 2 éve pedig a Kazinc-
barcikával veszítettem a 
döntőben, de most itt az 
aranyérem és ez minden-
nél fontosabb – mond-
ta a kiváló hazai center, 
akinek nagy tervei van-
nak Kazincbarcikán, itt 
szeretne ugyanis játsza-
ni még később is. Minden-
ki boldogan nyilatkozott 
és a hazai szurkolók nem 
akarták elengedni a ked-
venceket, számos közös 
fénykép készült, gyűltek 
az ereklyék, az aláírások 
a játékosoktól. A jövőt il-
letően még sok a kérdő-
jel, de mivel a játékosok-
nak 1+1 éves szerződésük 
van, így mindenki ren-
delkezik érvényes kont-

raktussal. Célunk, hogy 
jövőre a Bajnokok Ligájá-
ban szerepeljen a csapat 
– mondta Kárpáti Zoltán 
a VRCK ügyvezetője, aki 
hozzátette mindent meg-
tesznek annak érdeké-
ben, hogy a Kazincbarcika 
a következő szezonban 
még a mostaninál is erő-
sebb legyen. A VRCK já-
tékosai közül Banai Máté, 
Blázsovics Péter és Geb-
hardt Norbert a magyar, 
Vlado Milev pedig a ma-
cedón válogatottban lé-
pett pályára a hétvégén 
Európa Liga mérkőzésen. 
A magyar együttes 3-0-
ra kikapott Horvátor-
szágban, míg Macedónia 
3-1-re legyőzte Koszo-
vót. A magyar együttes 
egyébként május 30-án 
este fél héttől Kazinc-
barcikán a Don Bosco 
Sportközpontban játszik 
Horvátországgal. Érde-
mes lesz kilátogatni arra 
a mérkőzésre is, hiszen a 
Vegyész játékosai is ott 
lesznek majd a váloga-
tottban.

K AZI NC BA RC I K A I K ÉZI LA BDA SE

JUTALOMJÁTÉK A 
BAJNOKI ZÁRÁSON
A férfi kézilabda NB II Északkeleti csoportjának záró 
fordulójában a csoportban második helyen álló Kis-
várda együttesét fogadta a KKSE. A barcikaiak immár 
bajnokként magabiztosan győzték le riválisukat. 

Az már korábban eldőlt, 
hogy az NB II Északke-
leti csoportjának bajnoki 
aranya Kazincbarcikára 
kerül. A Kisvárda elleni 
meccs már nem osztott 
nem szorzott, de a presz-
tízs miatt mégis győze-
lemre tört a hazai pálya 
előnyét élvező Barcika. 
Az első játékrészben fő-
képp Koscsó termelte a 
gólokat, és 12-5-nél lát-
szott, hogy az ünneplés 
mellett a győzelem is 
meglesz az utolsó fordu-
lóban a vendéglátóknak. 
A második játékrészt 
15-9-es előnyről kezd-
te a Kazincbarcika, és a 
Kisvárda hiába zárkózott 
fel 20-18-ra a végjáték-
ban jól koncentráltak a 
hazaiak, és végül 25-21-
es sikerükkel magabiz-

tosan 33 ponttal zárták 
első helyen a bajnoksá-
got, 5 ponttal megelőzve 
a 2. helyen végző Kisvár-
dát és a 3. helyre befutó 
Tiszavasvárit. A bajnoki 
aranyérmek átadása után 
pedig kezdődhetett az ün-
neplés, hiszen a röplabdá-
zók aranyérme után egy 
héttel a barcikai kézisek is 
első helyen végeztek az NB 
II Északkeleti csoportjában. 
Ezen a mérkőzésen lépett 
utoljára pályára Teremy 
László és Kocsis Róbert is, 
akik a továbbiakban már a 
pályán kívülről szurkolnak 
a barcikai sikerekért. Az 
együttes jogot szerzett az 
NB I/B-ben való indulásra, 
de úgy fest, hogy a KKSE a 
következő szezonban is a 
harmadik vonalban szere-
pel majd.

KBSC

NŐTT A BENN
MARADÁS ESÉLYE
A Merkantil Bank Liga NB II 36. fordulójában Siófo-
kon lépett pályára a KBSC, és első félidőben szerzett 
góljainak köszönhetően 2-1-es győzelmet aratott. 
Idegenben legutóbb szeptember 24-én, Szegeden si-
került nyerniük.

A bajnokságból már 
csak két forduló van 
hátra. A kazincbarcika-
iak a Csákvárt fogadják 
majd Putnokon, az utol-
só fordulóban pedig Al-
bertirsára látogatnak 
a Cegléd vendégeként. 
A siófoki győzelem-
mel óriási lépést tettek 
a bennmaradás felé, a 
Csákvár ellen egy győ-
zelemmel minden kétes 
kérdést lezárhatnak.

Varga Attila: – Úgy kel-
lett pályára lépnünk, 
mint egy olyan csapat-

nak, amely nem akar ki-
esni az NB II-ből. Ez nem 
sikerült, mert az első já-
tékrészben hitehagyot-
tan, minősíthetetlenül ját-
szottunk. A másodikban 
mindent megpróbáltunk, 
de csak rohantunk a ve-
szett fejsze nyele után.

Koleszár György: – Na-
gyon boldog vagyok, hogy 
hasonló helyzetben lévő 
riválist győztünk le, és 
úgy gondolom, ezzel nagy 
lépést tett a Kazincbarci-
ka afelé, hogy jövőre is az 
NB II-ben szerepeljen.
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KOLORFUND PÁLYÁZATI ALAP 
– A VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV FEJLESZTÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSÁRA KAZINCBARCIKÁN

A TÁMOGATÁS CÉLJA

A Pályázati Alap célja, hogy fejlesztési célú támogatással ösz-
tönözze Kazincbarcikán mikro- és kisvállalkozások megúju-
lását, innovatív fejlesztéseit új termék, vagy szolgáltatások 
fejlesztésének, bevezetésének társfinanszírozásával. A vállal-
kozások működésének stabilizálásával és eredményességük 
javulásával hozzájárulhatnak Kazincbarcikán új munkahe-
lyek teremtéséhez.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

A fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás rendelke-
zésre 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 TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, TÁMOGATÁSI INTENZITÁS

A Pályázati Alapból igényelhető maximális támogatás a pro-
jekt összköltségének 60%-a, de legfeljebb 3 000 000 Ft.

A LEHETSÉGES PROJEKTVÉGREHAJTÓK KÖRE

A támogatásra kizárólag a Kazincbarcika város közigazga-
tási területén belül tevékenységet végző, vagy a városban 
letelepülést és munkavégzést tervező vállalkozások jelent-
kezhetnek.

A pályázók konzultációs lehetőséggel élhetnek a pályázat 
benyújtását megelőzően, amelyre időpontot a palyazatialap@
kazincbarcika.hu címen egyeztethetnek.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 

2018. június 15. 11:30. helye: Kazincbarcika Város Önkormány-
zata, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 207. iroda.
A támogatható tevékenységek körét és a pályázattal kapcso-
latos részletes információkat a www.kolorlab.hu honlapon el-
érhető Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.

PÁLYÁZATI ALAP

POSTALÁDÁNKBÓL

KÖZLEMÉNY

EGY KÜLÖNLEGES GYERMEKNAPI AJÁNDÉK 
– A CSÓNAKÁZÓTÓ
Már a 60-as évek végén felmerült a gondolat, hogy a Tardona patak menti részt, va-
lamint a Várdomb és környékét napi kirándulás, pihenés céljára kellene kialakítani, ám 
a városfejlesztésre rendelkezésre álló pénzeknek fontosabb helyei voltak: a lakások, 
a gyermekintézmények, az egészségügyi szakközépiskola építésére kellettek a fo-
rintok.

Bár az akkor oda elkép-
zelt csónakázótó terve 
már 1971-re elkészült, az 
anyagi nehézségek miatt 
a megvalósítás a környék 
rendbetételével kezdő-
dött. Így épült meg társa-
dalmi munkában az egyko-
ri kukoricás helyén 1976-ra 
a Jubileumi park, viszont az 
abban évben kezdődő öt-
éves tervben már összeg-
szerűen is szerepelt a csó-
nakázótó.

Persze nem csak anyagi 
gondok adódtak az évek 
során, sokan kifogásol-
ták, hogy minek a városba 

egy „kacsaúsztató” meg 
„szúnyogszaporító”, töb-
ben pedig inkább egy fe-
dett uszoda megépítése 
mellett kardoskodtak an-
nak ellenére, hogy a két lé-
tesítmény költsége össze 
sem hasonlítható.

“Az esős időjárás mi-
att igen elszaporodtak a 
szúnyogok, különösen a 
csónakázótó környékén. 
Kérik dolgozóink az ille-
tékeseket, hogy nyáron 
többször is végezzenek ir-
tást, mert még a lakások-
ban is zavarja a pihenést” 
– panaszkodott évekkel 

később az ÉRV pártveze-
tősége.

A tó ötletgazdája és tá-
mogatói szerencsére nem 
adták fel, így 1977 őszén 
elkezdődhetett a kivite-
lezés. A város gyárainak, 
üzemeinek sok-sok dol-
gozója, iskoláink tanu-
lói, tanárai vettek részt a 
munkákban több éven ke-
resztül, mígnem 1981. má-
jus 31-én délelőtt a stand 
felőli oldalról elindult két 
csónak a „félsziget” felé, 
hogy a benne ülők hivata-
losan is átadhassák a tavat 
az ott várakozóknak.

„Fogadjátok ezt mintegy 
gyermeknapi ajándék-
ként városunk lakóitól és 
mindazoktól, akik társa-
dalmi munkájukkal ter-
vezték és építették e lé-
tesítményeket. Reméljük, 
hogy örömmel fogjátok 
használni ezeket” – zárta 
beszédét Takács István, a 
város egykori tanácsel-
nöke, aki a későbbiekben 
több tárgyalást folytatott 
a Mahart illetékeseivel, 
hogy egy kisebb sétahajó 
kerüljön a tóra, persze nem 

„működőképesen”, inkább 
egy „korabeli A38-as-
ként”. Sajnos ez az elkép-
zelés az akkori bürokrácia 
zátonyán megfeneklett.

A beszédben idézett „lé-
tesítmények” egyébként 
nem nyelvbotlás volt, hi-
szen a barcikai gyermekek 
ekkor vehették birtokba a 
rönkvárat is – ám ez már 
egy másik história…

Takács Zsolt, a Barcikai 
Históriás főszerkesztője

PROGRAMAJÁNLÓ

FITT BARCIKA!
Új órarend április 30-tól!  

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

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

KÉTHETENTE csütörtökön FELKÉSZÜLÉS A KOLORFUTÁSRA A POLARRAL.**  
18.00-19.30-ig a Kazincbarcikai Sportközpontban Viszoczky Sándor  +36 20 391 81 38

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 
18.00-19.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

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

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 Zsírégető torna Kazinczy Ferenc Tagiskola Grcsics Judit
19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
16.30-17.30

Úszóedzés a Delfinekkel  
(felnőtteknek)*

Kazincbarcikai Fedett Uszoda Novák Dorina

19.00-20.00 Strong by Zumba Szalézi tornaterem Piros Gábor

Péntek

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

* 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. 

Május 26-27. (szombat–vasárnap)
Heti műsorok ismétlése (Kék Arany, Kolorlive, Híradó)

Május 29. (kedd) 8.00 – Testületi ülés közvetítése

Május 29. (kedd) a testületi ülést követően 

Kolorlive felvételről (ismétlés 18.00)
Vendég: Ponyi Zoltán, a KKSE elnökhelyettese 
Téma: bajnok lett az NB II-es férfi kézilabdacsapat
Vendég: Gyenes Anna Mária, az Ádám Jenő Tagiskola énektanára 
Téma: arany minősítést szerzett az iskola kórusa

Május 30. (szerda) 18.00 – Kék Arany
KBSC – Csákvár – NB II-es labdarúgó-mérkőzés

Május 31. (csütörtök) 18.00 – Híradó
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

KAZINCBARCIKA
KULTÚRA
Május 27. (vasárnap)

Egressy Béni Városi Könyvtár
15.00 KönyvtárKóstolgató

SZÓRAKOZÁS
Május 25. (péntek)

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium előtt
7.00 Bringanap – Bringázz a munkába, bringázz 
a suliba!
Mezey István Művészeti Központ udvara
17.00 Bringanap – Bringázz a munkába, brin-
gázz a suliba!
Május 27. (vasárnap)

Mezey István Művészeti Központ udvara
15.00 Városi Gyermeknap

SPORT
Május 26. (szombat)

Kazincbarcikai Sportközpont
14.30 KBSC–Balmazújváros
U19-es női labdarúgó-mérkőzés
Május 27. (vasárnap) 

KSK
8.30 Bozsik-Torna
Május 30. (szerda) 

Don Bosco Sportcsarnok 
18.30 Magyarország-Horvátország
férfi röplabdamérkőzés

TÉRSÉG
SPORT
Május 26. (szombat)

Edelény Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és 
Óvoda
8.00 I. Edelényi Open asztelitenisz verseny
Edelény
8.00 I. Nyitott Görögkatolikus Úszóverseny

CSÓNAKÁZÓ-TÓKAZINCBARCIKAAUGUSZTUS

1–20

BÉRLETES
PROGRAM

20.00 Sky Fanatic 

21.30 Punnany Massif  

Jegyár elővételben: 1000 Ft  |  H
elyszínen: 1500 Ft

AUG.

7.
KEDD

AUG.

10.
PÉNTEK

21.00 
Lights Off

 Color Festival

Jegyár elővételben: 1500 Ft

Helyszínen: 2000 Ft

20.00

Pataky Művek 

21.30
Edda 

Művek 
Jegyár elővételben: 1500 Ft 

Helyszínen: 2000 Ft

20.00 Z!ENEMi 

21.30 Tankcsapda 

Jegyár elővételben: 2000 Ft  |  H
elyszínen: 2500 Ft

AUG.

8.
SZERDA

AUG.

11.
SZOMBAT

AUG.

12.
VASÁRNAP

Bérletárak:

Early bird (május 15-június 30. között): 5 500 Ft  

Teljes árú (július 1-től): 6 500 Ft

Online jegyek és bővebb jegyinfó: 

www.kolorcity.hu/jegy/

20.00 SMINK  

21.30 Rúzsa Magdi 

LÉGZÉS TURNÉ

Jegyár elővételben: 1500 Ft

Helyszínen: 2000 Ft
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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

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!

2018. augusztus 5. 
KAZINCBARCIKA
Versenykiírás és nevezés:
www.kolorcity.hu/kolorfutas/
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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.

Numero 1.
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Férfi dolgozót keres cégünk, 
árupakoló és raktáros 

munkakörbe.

Elvárások: 
• Legalább 8 általános 

végzettség 
• Fizikai munkához 

való pozitív hozzáállás

Előny: 
„B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: 
Fényképes önéletrajzát küldje 

a numero1turi@gmail.com 
e-mail-címre.


