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ELSŐ HELYEN A
KAZINCBARCIKAI
OVISOK
Megújul az Irinyi tornacsarnok
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OVI-SPORTPROGRAM

ELSŐ HELYEN A
KAZINCBARCIKAI OVISOK

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák kapta a „Legjobb
Ovi-Sport Pálya átadó ünnepségek 2018” díjat, melyet
az intézmény képviseletében több mint húsz óvodás
és négy felnőtt kísérő vett át az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány nagyszabású karácsonyi ünnepségén Budapesten, a Parlamentben december 19-én.
Az alapítvány közel 400
ovi-sport pályát adott át
idén az országban, ebből
az önkormányzat támogatásával Kazincbarcikán
négy valósult meg, valamint további kettő építésére van lehetőség. A bíráló bizottság értékelése
alapján a legjobb pálya
átadó rendezvényének
a kazincbarcikai óvodák
és a Barcika Art Kft. közös szervezésében megvalósuló avatóünnepségeket tartották. Ebből az
alkalomból kaptak meghívást díszvendégként a
kazincbarcikai óvodások
a Parlamentbe.

Az indulás napjának reggelén a gyerekeknek
az eredményhez Szitka Péter polgármester
és Klimon István alpolgármester személyesen
gratuláltak, akik útravalóul ajándékkal lepték
meg őket: a csöppségek
így csokoládéval, innivalóval, egyéb finomságokkal felszerelkezve vághattak neki az útnak, akik
a nassolnivalón túl egy
Fitt Ovi feliratú bögrét
is kaptak. Az ünnepségre a kicsik egy karácsonyi műsorral is készültek,
melyet nagy sikerrel adtak elő a meghívottaknak.

BERUHÁZÁS

MEGÚJUL AZ IRINYI TORNACSARNOK
December közepén elkezdődött a Kazincbarcikai Sportközpont Tornacsarnoka – közismertebb nevén az Irinyi
tornacsarnok – rekonstrukciója, amely előre láthatólag
január végéig zárva tart. A hathetes beruházás során
a küzdőtér, a lelátó és vizesblokkok teljes felújítására
kerül sor.
Az összesen 40 millió Ftos TAO-forrásból megvalósuló beruházás 30%-os
önrészét – 14 millió forint
biztosítását – Kazincbarcika Város Önkormányzata vállalta.
– A tornacsarnok egy korábbi pályázati forrásnak
köszönhetően kívülről
már megújult, de a belső tér rekonstrukciójára
akkor nem maradt forrás. Kihasználva a lehetőséget az önkormányzat jelentős támogatást
biztosított, hogy belülről

Kazincbarcikán az OviSport Program kapcsán
tavaly négy multifunkcionális sportpályát adtak át:
a Napsugár a Nefelejcs, a
Mesevár és a Százszorszép

Tagóvodákban. Ezek a pályák lehetővé teszik, hogy
több sportág alapjait elsajátítsák a gyerekek, mint
például a kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda,

tenisz és lábtenisz; ezeken
kívül alkalmasak eséstan
oktatásra, valamint ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására egyaránt.

Elismerésben részesítette a Magyar Autóklub
Észak-magyarországi Regionális Szervezete a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság két járőrét.
Tavaly december 27én adta át tárgyjutalmát a Magyar Autóklub
É s z a k- M a g y a r o r s z á gi Regionális Szervezte

a város két rendőrének,
akik az ORFK Balesetmegelőzési Bizottsága
„Látni és Látszani 2018
– egymásért” kampány

keretében a legtöbb szabálysértőt szűrték ki a
forgalomból a megyében.
Mecs László címzetes
rendőr törzsőrmester és
Szabó Tamás rendőr őrmester, a Kazincbarcikai
Rendőrkapitányság járőrei közel harminc esetben

intézkedtek az október
17-től december 7-ig tartó
akcióidőszakban.
A rendőrök intézkedései a balesetek megelőzésére irányultak, melyek
során a szabálysértőket
figyelmeztetésben részesítették. A barcikai rendő-

rők elismeréseit Csobod
László, régióigazgató adta
át dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány és
Kovács Béla rendőr ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes jelenlétében.

dern eredményjelzőn követhetik a meccsek eredményeit a szurkolók.
– Az épület alapvető
funkciója megmarad, elsősorban kosaras csarnok lesz, de a felújítás
után, a korszerű körül-

mények között az eddig
ott edző csapatok is folytathatják munkájukat –
mondta el a városvezető.
A munkálatok a parketta teljes cseréjével kezdődnek, ugyanis így a
be to n oz ás
s z á ra dá -

si ideje pont a karácsonyi időszakra esett. A
felújítás végére a lelátó
is biztonságosabbá válik: csúszásmentes padlót helyeznek el, valamint
a lépcsők magassága is
változni fog.

BARCIKA SZOLG KFT.

Elhárították a hibát
FELKÉSZÜLVE
VÁRTÁK A HAVAZÁST

A téli síktalanítás során a
cég szakemberei az önkormányzati kezelésben lévő
utakat, parkolókat, járdákat, illetve a kerékpárutakat folyamatosan takarítják. Az elmúlt hetek során
a munkavégzéshez szükséges anyagok deponálása
is megtörtént.

Két barcikai rendőr a megye legeredményesebb járőre

is helyreállítsák az épületet. A felújítás során a
küzdőtér teljesen megújul majd: a parketta, a
palánkok és a lelátó is vadonatúj lesz. A körülbelül
250 fős emelvény barcikai kék-sárga színt kap
– árulta el a beruházás
részleteit Szitka Péter
polgármester. A küzdőtér
újra festése mellett megújul a villamos rendszer,
az ütközők és a vizes
blokkok is, valamint az öltözők falait is felfrissítik.
A csarnokban egy új, mo-

BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

A tél beköszöntével a Barcika Park Nonprofit Kft.
felkészült a város közterületeinek téli síkosságmentesítésére.

RENDŐRSÉG
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Az aktuális időjárás függvényében a napi munkaidő
és a bevethető hómunkások száma folyamatosan
változik, a jelenlegi télies időjárás esetén a cég,
az ilyen esetekben életbe
lépő intézkedési terv alapján szervezi meg a munkát.
Nagyobb hóesés esetén
elsőbbséget élveznek a
tömegközlekedéssel érintett útszakaszok, a nagy
forgalmat bonyolító, valamint az egészségügyi
és szociális intézmények

megközelítését szolgáló
utak. A kft. 4 gépjárművel, 4 kommunális traktorral és 3 homlokrakodóval rendelkezik, valamint
szükség esetén ideiglenes munkaerőt is ki tudnak állítani ezen feladatok
elvégzésére. A síktalanítás
során útszóró sót, szóróanyagot (0-4 mm mészkő
őrlemény), valamint speciális környezetbarát, síkosságmentesítő pelyhet
használnak a cég szakemberei.

Egy Mátyás király úti távhővezetékben következett
be szakadás a január 3-áról 4-ére virradó éjjel Kazincbarcikán, amely egy óvodát és csaknem félezer
háztartást érintett.
A vezetékszakadás
olyan mértékű volt, hogy
a távhőt az egész város
számára előállító erőműnek le kellett állnia, amíg
a hőszolgáltató Barcika
Szolg Kft. szakemberei
meg nem állapították a
pontos helyszínt. A hiba
idejére négy tízemeletes
épületben – csaknem ötszáz lakásban – szünetelt a fűtési és melegvíz
szolgáltatás, ugyanak-

kor ebből a lakók, csak az
utóbbit érzékelték, ugyanis az átmeneti időben a radiátorok még tartották a
meleget.
A hiba elhárításán a szakemberek a hajnali óráktól
folyamatosan dolgoztak,
így péntek délelőttre minden társasházban sikerült
a szolgáltatást visszaállítani, délutánra pedig a Füzike Tagóvodában is helyreállt a szolgáltatást.
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HIRDETÉS

INTERJÚ

HELYBEN
VAGYUNK!

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.
Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul.
További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan.
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok.
PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK,
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag.
ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.
Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni
rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.

AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes.
1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

sajókazai telephelyére megbízható, rugalmas
és MS Office ismeretekben jártas

Mérlegházi munkatársat keres
Leendő munkatársunk feladatai:
• az érkező és távozó járművek, illetve a kisérő okmányainak, iratainak ellenőrzése;
• a beérkező áru mérlegelése;
• fuvaradatok rögzítése és kezelése, a nyilvántartás naprakész vezetése;
• statisztikák készítése;

Szakmai elvárások:
• középfokú végzettség
•
• 1 éves tapasztalat hasonló területen
• megbízhatóság, felelősségtudat
• önálló munkavégzés
• hulladékgazdálkodás területén szerzett tapasztalat előnyt jelent

Amit kínálunk:
• munkába járás támogatása, étkezési hozzájárulás
•

Munkavégzés helye:
Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu. e-mail-címre küldött, a munkakör
pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével
ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2019. január 15.
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„A ZENE MÁGIKUS
VILÁGÁBAN ÉLEK”

Tombol a beatkorszak, Magyarország Táncdalfesztivál őrületben ég, sorra alakulnak a kultikus zenekarok, amikor egy fiatal srác basszusgitárral a kezében elindul
nagy szerelme, a zenészlét felé. Azóta eltelt ötven esztendő, s a rajongás töretlen
maradt. Játszott több együttesben és „megfordult” néhány műfajban. Életéről és
a zene iránti rajongásáról Ökrös Sándor László mesélt lapunknak.
– Ugorjunk vissza az időben egy fél évszázadot! A
gitár volt az első hangszer, amivel megismerkedett?
– Gyerekként kipróbáltam a citerát és a xilofont,
illetve szájharmonikán
játszottam. Aztán 14 éves
koromban édesanyám
szüleitől karácsonyra
megkaptam életem első
gitárját. Szánkózás helyett szorgalmasan gyakoroltam. Az első dal,
amit megtanultam Németh Lehel akkori nagy
slágere, az „Őszi eső” volt.
– Hogyan kezdődött a zenekari pályafutása?
– Az általános iskola
után a 105-ös szakmunkásképzőbe jártam. Másodikos voltam, amikor
megalakult az Anonymus nevű együttesünk.
Zakariás Gábor (szólógitár, orgona), Legeza István (ritmusgitár), Tőkei István (dob),
Sz i mcsá k Demeter (ritmusgitár) és jómagam,
mint basszusgitáros alkottuk a
csapatot. Eleinte csak gitárzenét játszottunk,
majd összeállt egy
többórás repertoár, amivel már fellépéseket lehetett vállalni. Zenéltünk
bálokon, szalagavatókon,
sőt az egykori Lombik étteremben is. Saját számainkat a mindenki által
csak Shakespeare-nek

nevezett Zakariás Gábor írta. A tanuló időszak
alatt két egymást követő
évben a Sárospataki Diáknapokon aranyérmesek lettünk. Komjáthy
György, a Magyar Rádió
zenei szerkesztője volt
a zsűri elnöke, aki elismeréssel szólt a szereplésünkről. 1970-ben, az
Országos Amatőr Zenekarok versenyén értünk
el szép eredményt. Azon
a versenyen lett első
Deák Bill Gyula a zenekarával. Sokat köszönhet az együttes Serfőző
Sándornak, a volt Radnóti
Művelődési Ház egykori igazgatójának. Miután
végeztünk, minden vasárnap ott léptünk fel az
ötórai teákon, este öttől
tízig. Először nem voltak
sokan, aztán megszerettek bennünket. Amikor
elkerült innen, a zenekar
is feloszlott.
– Ezt követően milyen
irányt vett az élete?

el. Előbb a BVK-ban, aztán Szeles-aknán dolgoztam. Munka és család mellett végeztem el a
Bláthy Ottó Villamosipari Technikumot, majd
vállalkozásra adtam a
fejem. Ma már négy tündéri unokám van, három
fiú és egy kislány. Ám a
zene, ami mindig kitöltötte az életemet, nem
hagyott nyugodni. 1997ben megalapítottam a
Bravo együttest. A régi
Béke moziban játszottunk tánczenét. Péntekenként volt a nosztalgiabuli, nagyszámú
közönségünk volt.
Sz om b aton l a ko d a lmakban, bálokon szórakoztattuk a vendégeket.
Ennek a zenekarnak egy
része adta az Öt Órai Tea
Gitárzenekar magját. De
az már egy másik történet…
– Habár tavaly december 15-én feloszlatta az
együttest, ne hagyjuk

tartalmas időszakot éltünk meg együtt a fiúkkal. Ternyik András, Kónya Boldizsár, Majancsik
Elemér, majd 2017-től
Szabó Csaba zenésztársammal, - aki Majancsik
Elemért váltotta, - az elmúlt három év
alatt számos sike r t köny ve lhettünk el. A legkülönbözőbb
helyeken léptünk
fe l , e lőfordu lt,
hogy mi voltunk
a n á s z ajá ndé k
egy lakodalomban, de zenéltünk falunapokon, vá rosnapokon, osztálytalálkozón.
Mályinkán a Pálinka és
Pisztráng Fesztiválon
együtt szerepeltünk a
3+2 együttessel, és játszottunk egy színpa-

„A legkülönbözőbb helyeken
léptünk fel, előfordult, hogy
mi voltunk a nászajándék egy
lakodalomban...”
– Az Anonymus széthullása után több formáció
ban játszottam, többek
között együtt zenéltem
Slamovits Tiborral is. A
105-ösben villanyszerelést tanultam és ezen a
területen helyezkedtem

szó nélkül életének ezt a
három esztendejét. Elevenítsük fel az Öt Órai
Tea G itá rzeneka rhoz
köthető emlékeit!
– Ez t a leg nag yobb
örömmel teszem. Igazán

don a Bikini együttessel
is. 2017 májusától pedig
a Don Bosco Sportközpont rendez vény termében léptünk fel havi
rendszerességgel. 2015ös megalakulásunkkor
az instrumentális zenei
irányzat mellett döntöttünk. Pályafutásunk
alatt leginkább a The
Shadows számait részesítettük előnyben, vis�szautalva az Anonymus
korszakra. Két saját számunkat Ternyik András
írta a fiával, Dáviddal. Az
egyik címe Séta a Csóna kázó-tó pa rtjá n, a
másik tavalyelőtt íródott
a 65. születésnapomra,
Úton címmel. Mivel mindig úton vagyok, evidens
volt, hogy megénekelték. Ez az út folytatódik,
meglátjuk merre visz…
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MAGYAR FÉRFI RÖPLABDA-VÁLOGATOTT

Biztos vezetésről veszítettek EB-selejtezőt
Ismét Kazincbarcikán szerepelt a magyar férfi röplabda-válogatott. Bogdan Tanese együttese Svájc ellen mérkőzött és 2-0-ás vezetésről veszített. A csapatban a nevezett hat Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika játékos
közül öt szerepelt a mérkőzésen.
Az első játszmában 11-6os svájci vezetésnél Bogdan
Tanase-nek időt kellett kérnie. A csapat ezután magához tért, felzárkózott, majd
16-15-nél már a vezetést
is átvette. A hajrához érve
Németh, Baróti és Gergye
is remekelt, így a vendégek már nem tudták vis�szavenni vezetést. A magyarok 25-22-re hozták az
első szettet.
A második felvonásban
már 6-4-re vezetett a hazai csapat. A svájciaknak itt
még sikerült az egyenlítés,
de a végjátékban már ismét
a házigazdák domináltak. A
játszma ismét 25-22-es
magyar sikerrel ért véget.
A harmadik szakasz előtt
vette át Klimon István Kazincbarcika alpolgármestere Ludvig Zsolttól a Magyar
Röplabda Szövetség képviselőjétől a szakszövetség

elnöki különdíját, melyet a
város a VRCK tavaszi bajnoki sikerének köszönhetett.
A harmadik etapban a svájciak 6-4-es vezetésére,
ugyan még reagált a magyar együttes – 9-9-nél
egyenlített –, de a folytatásban már a vendégek
domináltak, és 25-20-ra
megnyerték a szettet.
A negyedik játszmában
5-5 után sikerült ellépni a
vendégeknek és innentől
kezdve már nem volt esélye Barótiéknak az egyenlítésre. Svájc 25-21-re hozta
a szettet.
A mindent eldöntő szett
nem úgy kezdődött, hogy
meglesz a magyar győzelem. A vendégek 5-0-ra elhúztak, és Szabó Dávidék
már nem tudtak 3 pontnál
közelebb kerülni ellenfelükhöz. 13-8-nál már minden
eldőlt, hiszen a svájciak ez-

után gyorsan begyűjtötték
a maradék két pontot és az
ötödik játszmát 15-8-ra a
mérkőzést pedig 3-2-re
nyerték. A találkozón az 5
VRCK-játékos közül Németh Szabolcs és Juhász
Péter kezdőként, Gebhardt
Áron és a válogatottban
most debütáló Dudás Tamás liberóként léphetett
pályára, de csereként Szabó Dávid is játszhatott. A
csoport másik mérkőzésén
Macedónia 3-1-re kikapott
Ukrajnában, így a magyar
együttesnek csupán matematikai esélye maradt az
EB-kijutást illetően. Ehhez
azonban a VRCK játékosával, Vlado Milevvel felálló
macedónok ellen idegenben 3 pontot érően 3-0-ra,
vagy 3-1-re kellene győzniük, miközben Svájc nem
nyer hazai pályán Ukrajna
ellen. A 7 csoport legjobb 5
másodikja kvalifikál az Európa-bajnokságra. A másodikak rangsorának kialakításánál azonban kiveszik a
csoportutolsók ellen elért
eredményeket.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

Jövő héten folytatják

A férfi futsal NB II Keleti csoportjában január 14-én hétfőn folytatódik a küzdelem. A Kazincbarcikai Ördögök
SE csapata bízik abban, hogy az alapszakaszból sikerül
biztosítani helyüket a csoport felsőházi rájátszásában.
A barcikai alakulat eddig felemásan szerepelt
a bajnokságban, hiszen
a 4. forduló után a 4. helyen állt, de a sok döntetlen után visszaesett
a 7. helyre. Kőrösi Gábor
tanítványai november
elején beleszaladtak egy
súlyos vereségbe Csengeren, ahol 8-1-re kaptak
ki. A fiúk azonban igyekeztek helyrehozni hibájukat, mert a hónap hátralévő két mérkőzését
megnyerték a Kincsem
ellen idegenben 7-1-re,
míg Gyöngyös ellen otthon 6-4-re, és november elején Berettyóújfalu
ellen is ugyanilyen arányban győztek hazai pályán.
A december 3 mérkőzése
2 vereséget és 1 győzelmet hozott az Ördögöknek, így a csapat 15 találkozó után 22 ponttal a 7.
helyen tanyázik.

Az alapszakaszból még 5
csata van hátra, de ezek
közül csupán egyet játszik Kazincbarcikán a csapat. Január 14-én Kartalra, míg 25-én a listavezető
FTC otthonába látogatnak
az Ördögök. Februárban
Nyírbátorban, majd Berettyóújfaluban vendégszerepel a gárda, majd az
utolsó fordulóban a Csenger látogat Kazincbarcikára. A piros-feketéknek
minél több mérkőzést meg
kell nyerniük ahhoz, hogy
az első hatban végezzenek, azaz a felső-házi rájátszásban szerepeljenek.
A feladat megoldása nehéz,
de nem lehetetlen. Kőrösi
Gábor fiainak azonban nagyon oda kell tenniük magukat a hátralévő meccseken, ha a folytatásban az
elmúlt évekhez hasonlóan
a csoport legjobbjai között
szeretnének szerepelni.

FITT BARCIKA!
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KOLORFUTÁS

ELINDULT A NEVEZÉS

Január 7-én délután 7 órakor indult az augusztus 4-én
startoló Kolorfutás nevezése. Az első 100 versenyző
féláron jelentkezhetett a megmérettetése, mely lehetőséget rekordidőn belül – 18 perc – alatt ki is használtak a szemfüles futók.
A szervezők a minőség javítása érdekében a tavalyi
versenyből megtartották a
jó ötleteket, de idén – meghallgatva az új elképzeléseket - ismét több újdonságot
vezetnek be. Új futóútvonalat alakítottak ki; más
helyszínen, a Don Bosco
Sportközpont melletti területen lesz a versenyközpont; az 50 év feletti résztvevőknek is létrehoztak
egy kategóriát; az indulók
a rajtzónát többször is érinteni fogják, és az útvonalon
meglepetések várnak rájuk; egyéni maratoni távra
is lehet nevezni; valamint

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!

NAP

IDŐPONT

ÓRATÍPUS

HELYSZÍN

OKTATÓ

Hétfő

18.00-20.00

Vízitorna

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

15.00-16.00

Jóga 40 felett

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Sütő Ágnes

Szerda

Csütörtök

16.30-17.30

Fitt-baba

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Varga Judit

18.00-20.00

Vízitorna

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

18.00-19.00

Alakformáló edzés

Kazinczy Ferenc Tagiskola

Grcsics Judit

11.30-12.30

Gerinc-és egészségmegőrző
torna

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Szopkó Roland

KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN FUTÓKLUB A POLARRAL 18.00 és 19.30 között.

Az edzésekről bővebb felvilágosítás Viszoczky Sándortól kérhető a +36-20/391-8138-as számon.

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

Az idei évben újdonságként megálmodott távra,
a veteránmaratonra azon
50 éves vagy feletti lelkes, futni, kocogni vágyó
sporttársak részvételére számítanak, akiknek
az 5 km-es minimaratoni
táv még hosszú, de része-

sei szeretnének lenni egy
rövidebb távon ennek a
rendkívüli jó hangulatú futóeseménynek.
A mini- és negyedmaraton mellett azokra is
gondoltak, akik komoly
versenyzési szándékkal
állnak majd a rajtvonalhoz,

és mindent megtesznek
annak érdekében, hogy
a dobogó legfelső fokára álljanak. Ők egy hitelesített, versenybírókkal
felügyelt félmaratoni és
maratoni távon mérhetik
össze erejüket versenytársaikkal.

Részletek és nevezés: https://kolorcity.hu/kolorfutas-versenykiiras-2019
HIRDETÉS

MŰSORAJÁNLÓ
Január 12-13.
HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE
(szombat-vasárnap) (Kolorlive, Híradó)

FIATALOK GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsényi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 4 db önkormányzati tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Kovács Bertalan, a Kazincbarcikai Ördögök
jégkorongszakosztály edzője
Téma: A kazincbarcikai jégkorong jövője

Januári órarend!

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

egy neves futó előadását
is meghallgathatják a látogatók;
Marad az egyszerű és kön�nyen használható online nevezési felület, a több mérőpont, az online letölthető
célfotó és az esti koncert.
A rendkívüli színes futóeseményből az idén
sem hiányozhat a Junior
Kolorfutás, ahol az ovi- és
sulimaratonon ismét teret
biztosítanak a gyerekeknek, hogy részesei lehessenek egy feledhetetlen
élményt nyújtó, nagyszabású versenynek, élvezve
annak minden előnyét.

Január 15.
(kedd) 10.00

Vendég: Fazekas Miklósné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke
Téma: Floorball Diákolimpia Országos Döntő
Vendég: Viszoczky Sándor, sportszakmai igazgatóhelyettes
Téma: Elindult a Kolorfutás nevezése, valamint a Fitt Barcika
órarendváltozása

Január 17.
(csütörtök) 18.00

Bercsényi út 14.

Cím

HÍRADÓ
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

II. em. 6.

Alapterület (m2)
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CSEMPE AZONNAL

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

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

Alu- és horganyzott
csatornák

kazincbarcikai

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

Szurkoljunk együtt a
kis delfineknek!

DELFIN

VÍZISPORT KLUB
KAZINCBARCIKA

Az északkeleti serdülő
bajnokság 2. fordulójának
január 26-án 10.00 órától a Kazincbarcikai
Városi Fedett Uszoda ad otthont.
A belépés a mérkőzésekre díjtalan!
Az uszoda tisztántartása érdekében
kérünk minden vendéget, hogy
váltópapucsot hozzon magával!
Bővebb információk a mérkőzésekről a
Facebook-oldalunkon található.
https://www.facebook.com/delfinbarcika/

Mindenkit szeretettel várunk!

BABA
ÉS
GYERMEKÚSZÁS

Vasárnap délutánonként
várjuk a kedves érdeklődőket!
A foglalkozás díja
1700 Ft / gyermek
A jegy egy gyermek és maximum
2 kísérő szülő részére biztosít lehetőséget a foglalkozáson való részvételre.
(A babaúszás alkalmával a medencében csak 1 kísérő tartózkodhat.)
Testvér, nagyszülő, egyéb - szolgáltatást igénybe nem vevő, de az uszodatérben megfigyelőként tartózkodó családtag részére látogatójegy
vásárlása, váltócipő és váltóruha
használata kötelező!

Időpont:
minden vasárnap
14.00 -tól
4 hónapos kortól
15.30 -tól
3 éves kortól

A foglalkozáson való részvétel
feltétele szülői nyilatkozat arról, hogy
a gyermeknek nincs fertőző, illetve
olyan súlyos légzőszervi, keringési
betegsége, amely miatt az úszáson
való részvétel ellenjavallt.
Oktató: Valkóné Gyulavári Marianna
Bővebb felvilágosítás és információ:
06-30/755-5811
www.barcikaart.hu/uszoda

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 közlekedését
is az emeletre. Az itt élők számára rendszeresen rendezvényeket szerveznek,
melyek által az emberek életében a kultúra is jelen van.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken:
Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea Tel.: 00 36 20 461 36 27 E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

