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TAVASZI PACSIRTÁK
Mezey István Művészeti Központ
(Rákóczi tér 9.)

9.30 ÜNNEPI MŰSOR
Közreműködik:

Szalóki Ági Liszt Ferenc-díjas előadóművész,
dalszerző és az Akkord Színpad
Ünnepi beszédet mond: Szitka Péter polgármester

10.30–12.00 CSALÁDI TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ

Jókai tér

10.00
KOSZORÚZÁS A JÓKAI-SZOBORNÁL
Közreműködik:

a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara

A program díjtalanul megtekinthető!

9.
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TÉRSÉG

KAZINCBARCIKA KAPUJA TERVPÁLYÁZAT EREDM ÉNYH IRDETÉSE

MINDENNAP ÉRTÉKET ADUNK
Az edelényi Művelődési Központban mutatta be a Mezőcsáti Színtársulat a Móricz
Zsigmond ifjúsági regényéből készült, Kocsák Tibor és Miklós Tibor által jegyzett
„Légy jó mindhalálig” című musicaljét.
A mezőcsáti színitársulat olyan, többnyire műkedvelő amatőrökből álló
színjátszó csoport, melynek tagjai időt és energiát nem kímélve, mindenféle díjazás nélkül, ingyen
és önkéntesen dolgoznak
a produkcióban, és kifejezetten ennek a darabnak a színre vitelére álltak
össze.
Az összekötő jeleneteket
írta és a darabot rendezte

Pinczés István, Mezőcsát
díszpolgára. A megható,
torokszorító jelenetekkel
tűzdelt produkció sikere a szereplők hitelességét dicséri. Pinczés a szereposztásnál figyelembe
vette a szereplők alkati sajátosságait, ahogy
ő fogalmazott: az volt a
fontos, hogy ne kelljen
„játszaniuk” éppen saját
maguk alakítása volt a lényeg.

BERENTEIEK A
VILÁGHÁBORÚKBAN
Érdekfeszítő, kétórás
előadásnak voltak szem és
fültanúi, akik ellátogattak a
berentei művelődési házba
február 19-én. Dr. Rémiás
Tibor történész, a nyíregyházi Jósa András Múzeum
igazgatója korabeli dokumentumfilm-részletekkel,
háborús slágerek bejátszásával, az események értelmezésével mutatta be az
I. és a II. világháború eseményeit, különös hangsúlyt
fektetve azokra a helyszínekre, történésekre, ahol a
berentei származású katonák is részt vettek a hadi
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A „Felkelő Nap AranyEzüst Sugárpárjának
Rendje” japán császári kitüntetéssel is bíró rendező
- az amatőr társulat mellett - szerte Európában
megrendezte a darabot.
Finnországban is anyanyelvükön, finnül adták elő,
de még a felkelő nap országába, Japánba is eljutott
Nyilas Misi híre, hiszen ott
a Budapesti Rockszínház
társulatával járt a direktor.

Fotó: Kovács Árpád Ferenc

Kihirdették a Kazincbarcika városa által még tavaly meghirdetett zárt körű építészeti tervpályázat nyerteseit
március 22-én. A győztes terv végül „A szobrok városa” koncepció lett, második helyezettként pedig szintén
megvalósításra érdemesnek találta a zsűri a Városi Színkombinát nevű ötletet is.

Móricz mély emberi érzelmeket, a jó és a rossz attitűdök ellentétének bemutatását felvonultató

történetét hálája jeléül vitte
színre Pinczés István, kifejezetten szülővárosának,
Mezőcsátnak dedikálva azt.

HATÁRTALAN JÓKEDV A
KOLBÁSZTÖLTŐ FESZTIVÁLON

cselekményekben. Az elő
adással egy időben kiállítás
nyílt a művelődési ház kistermében „A nagy háború
magyar szemmel” címmel,
dr. Rémiás Tibor gyűjteményéből. Tizenöt tabló mutatta be a 100 évvel ezelőtti
világégés mozzanatait, kortárs fotók, újságkivágások
és plakátok felsorakoztatásával. A rendezvény részét
képezte annak a programsorozatnak, melyet Berente Kazincbarcikától való
leválásának 20. évfordulója alkalmából egész évben
tartanak.
Vadnán hetedik alkalommal rendezték meg
az évek óta egyre nagyobb sikernek örvendő kolbásztöltő fesztivált, február 23-án. A
Göőz Pál Művelődési Házba várták a csapatokat, valamint az
érdeklődőket. Az idei
gasztronómiai fesztiválra a helyiek mellett
több környékbeli településről is érkeztek
résztvevők. A csapatok
tökéletes öss zhangja
mellett, vidám hangulatban készültek a finom

NYERT „A SZOBROK VÁROSA”

kolbászok. A színpadi műsorban fellépett a Velezd
Néptáncegyüttes, majd
Norbi és Dani nosztalgiás-mulatós egyvelege
szórakoztatta a közönséget. Ezt követően a Flash
Táncstúdió táncs howját tekinthették meg a
résztvevők, valamint Újvári Marika és partnere, György László nótából adott elő egy csokorra
valót. A finom sültkolbászok legjobbikát három
fős zsűri bírálta. Döntésük alapján a Siroki-Sebők csapat győzedelmes-

kedett. Második helyezett
a Vadnai Fiatalok csapata,
míg a harmadik helyet a
Kolb-ászok csapata szerezte meg. A programok
közben lehetőség volt
kézműves termékek, házi
finomságok között válogatni, és természetesen
mindenki megkóstolhatta
a frissen sült kolbászokat.
A gyermekeket játszóház várta. Az eredményhirdetés után hajnalig tartó táncos mulatság vette
kezdetét, melyhez a talp
alávalóról Újhelyi István
gondoskodott.

A tavaly novemberben
meghirdetett pályázaton az ÉME Mesteriskola
XXV. ciklusának hallgatói,
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész
Kamara 35. életévét be
nem töltött építészei vehettek részt. A szervezők
olyan koncepciókat vártak
a fiatal mérnököktől, melyek a ’színes város’ koncepcióval összh angban,
építészeti módszerekkel
rajzolják újra Kazincbarcika településképét.
Mint azt Juhász-Nagy Balázs, Kazincbarcika város főépítésze a február
22-én, a Városházán tartott nyilvános eredményhirdetés során elmondta,
mind a hat beérkezett terv
igen színvonalas alkotásnak bizonyult, ugyanakkor
dönteniük kellett, így végül
első és második helyezettet is választott a zsűri. Az
összes beadott pályaműben voltak megvalósítható és megfontolandó ötle-

tek, így minden résztvevőt
emléklappal jutalmaztak.
A szakmai vitát követően végül a győztes pályamű a Kalmár László,
Lévai Tamás, Bódi Gergely
és Karolvecz Tamás által
benyújtott „A szobrok városa” című terv lett. Mint
azt az alkotók lapunknak
elmondták, a pályázatra
való felkészülés során derült ki számukra, hogy Kazincbarcikán a legnagyobb
az országban az egy főre
eső köztéri szobrok száma. Innen jött az ötlet,
hogy egyfajta „public art”
megközelítést alkalmazva,
a téli időszakra egy közösségi alkotás keretén belül
védőbúrákkal fednék be a
város köztéri szobrait, melyek egyfajta kortárs művészeti alkotásként üde
színfoltot jelenthet a város kulturális életében is.
A második helyezett pályázat a „Városi Színkombinát” című munka lett,
melynek lényege, hogy
az egyes városrészeken

eltérő színeket használva színeznék újra a használaton kívüli, felújításra
váró épületeket, a városlakókkal közösen, egyben
új funkciót is találva azoknak. A futópályák és köztéri elemek azonos színre
festése pedig összhangban van a kazincbarcikaiak által már megszokott
„Kolorcity” branddel, új
szintre emelve a „Színes
város” koncepcióját.
A zsűri szerint, mint gondolatébresztő, legtöbb kifutást önmagában hordozó koncepció, a „Városi
Színkombinát” legtöbb elképzelése a városlakók
közvetlen bevonásával
is megvalósítható. Az alkotók helyi közösség felé
való nyitásának szándé-

ka abban is tetten érhető,
hogy pályázatukhoz még
egy Instagram fiókot is
nyitottak, amely a @hasthagszinekbarcika fióknév alatt megtekinthető
a népszerű képmegosztó
közösségi oldalon.
Három kazincbarcikai fiatal építész, külön erre a
tervpályázatra állt ös�sze és készült egy szimbolikus pontszerű építmény terveivel. A Móricz
József, Orlickzki Gábor és
Vékony Gábor helyben alkotó építészek által megálmodott, „Kazincbarcika kapuja” néven beadott
pályázatban Kazincbarcika indusztriális jellegét
hangsúlyozva, a szocreál városrész központjába
tervezett egy hatalmas

homokórát. A szimbolikusan évente egyszeri közösségi aktusként megforgatott építmény végül
nem nyert, de a zsűri értékelése szerint egy nagyon is fontos eleme,
hogy felhívja a figyelmet
arra az „újonnan keletkezett” térre, ahová a kaput
szánták.
A zárt körű eredményhirdetést követően a város vezetői folytatják a
tárgyalásokat a győztes
tervezőkkel azok megvalósíthatóságáról. Ezek
befejezése után várhatóan még a tavasz folyamán
kerül majd sor egy nyilvános bemutatóra is, ahol a
beérkezett pályaműveket
megtekinthetik az érdeklődők.
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INTERJÚ

AKIK EGYÜTT ÉLNEK A VÁROSSAL
Az 1954-ben várossá nyilvánított Kazincbarcikán 1950-ben kezdődtek meg a „városiasodást” jelképező lakásépítés munkálatai. Szintén ’50-ben kezdték el a BVK
komplexumának építését, Kazincbarcika és Berente területén, melyet 1955-ben adtak
át. A Vegyipari Kombináttal egy időben elkezdődtek a hőerőmű építési munkálatai is. A
nagyszabású beruházás építői között találjuk az 1951-től 1953-ig működő kényszermunkatábor foglyait. Ugyanakkor az ország egész területéről érkeztek munkavállalók.
Főként Szabolcsból, Észak-Alföldről és Dél-Borsodból. A szakmunkások többsége olyan
városokból jött, ahol hagyománya volt a gyáriparnak. Az itt letelepült dolgozók leszármazottjai alkotják a város lakosságának egy részét. Kazincbarcika 65. születésnapja
alkalmából azokat a lakókat kutattuk fel, akik egyidősek a településsel. Ezúttal Krivik
Istvánné Borga Jolán idézte fel emlékeit.
Ön a város létrejöttének
évében született. Mit meséltek a szülei, milyen volt
az élet akkoriban?
Három hónapos pólyás baba
voltam, amikor a családunk
1954. augusztus végén Barcikára költözött. Édesapám
rendőr volt, akit előbb Sajókazára, onnan pedig ide vezényeltek. Akkor kezdett
épülni a város, mindenütt
meszes gödrök voltak. A
Lenin úton csupán egy-két
épület állt, melyeket az ABC
betűivel jelöltek. A szüleim
még Békeváros címre kapták a nagymamáméktól érkező levelet.
Gondolom a városban tanult? Az aktív munkavállalói
idejét is itt töltötte?
Természetesen. Az Újvárosi Általános Iskolában
kezdtem a tanulmányaimat,
majd, amikor átköltöztünk a
Béke térre, a Május 1. Úti Általános Iskolába jártam. A
Ságvári Endre Gimnáziumban érettségiztem. Érettségi után megkeresték a
szüleimet, hogy ne tanul-

jak tovább, hanem menjek
dolgozni a kórházba, mert a
pénzügyi osztályra nagyon
kellene ember. Ígéretet tettek, hogy mindenben támogatnak. Így végeztem el az
iskoláimat munka mellett.
Miskolcra jártam középfokú KÁLÁSZRA, illetve Felsőfokú Költségvetési Államháztartásira, tettem
adótanácsadói szakvizsgát
és megszereztem a felsőfokú gazdasági informatikus
képesítést.
Mindvégig pénzügyi területen dolgozott?
Igen, nyugdíjba vonulásomig
ezen a területen tevékenykedtem. A kórházban 21
évet töltöttem, 1972-től
1993-ig. Nagyon szerettem ott lenni, mert minden
egyes szakterületet láttam
és csináltam, az anyagkönyveléstől a főkönyvi könyvelésig. Azért mentem el, mert
nagyon kevés volt a fizetés.
2200 Ft-tal kezdtem és
22000 Ft volt a fizetésem,
amikor leszámoltam. Ezután
egy Kft.-nél helyezkedtem

el, főkönyvelőként. Aztán
mégis iskolában kötöttem
ki, a Surányi Endre Szakképző Iskolában, de központilag bevezényelték az adminisztrációt Miskolcra, én
pedig nem szerettem bejárni
a megyeházára. Akkor jött
a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium. 40 év után
kihasználva a lehetőséget
elmentem nyugdíjba.
Idén nem csupán a város
ünnepli a születésnapját,
hanem a kórház is a félévszázados fennállását. Milyen emlékei vannak az intézményről?
Imádtam ott lenni. Ki merem
jelenteni, hogy azok, akik ott
dolgoztak, olyanok voltak,
mint egy család. A mai napig, ha bemegyek, a régi ismerősök szívélyesen üdvözölnek. Barátságos, oldott
légkör uralkodott.
A kezdet kezdetétől volt
minden osztály?
Igen, a belgyógyászat például 120 %-os kihasználtsággal működött. A kilencediken volt a gyerekosztály,
a nyolcadikon a szemészet,
hatodikon-hetediken. volt a
belgyógyászat. Ezen felül ott
volt a sebészet, a fülészet,
a nőgyógyászat, a fertőző
osztály, működött a nagy
labor és a röntgen. Nagyon
sokan dolgoztak akkor, talán
többen, mint most. Rengetegen jártak be a környező településekről. Igazán pezsgő
élet volt a kórházban.
Kulturális szempontból is?
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UTAZÁS KIÁLLÍTÁS M ISKOLC

MISKOLC DÍSZVENDÉGE
KAZINCBARCIKA

A XXVI. „Menjünk világgá ...!” Utazás kiállítás Miskolc,
az észak-magyarországi régió legnagyobb idegenforgalmi kiállításán belföldi díszvendégeként, a nyolcszoros Városmarketing gyémánt díjas Kolorcity Kazincbarcika, külföldi díszvendégként pedig a Kanári-szigetek
mutatkozik be az ITC Székházban március 8-án és 9-én.

Visszagondolva a brigádok
mentek színházlátogatásra, külön tartották a születés-és névnapokat. Volt
lehetőség angolt tanulni, a
szakszervezet pedig szabó-varró tanfolyamot szervezett, minimális összegért,
Az osztályokon is mindig volt
élet.
Hogyan emlékszik vissza
Kazincbarcika fejlődésére,
átalakulására? Milyen volt az
élet az ’50-es, ’60-as, ’70es évek városában?
Az 50-es évek végétől tudom felidézni az emlékeimet.
A Lenin út végi buszmegálló jut eszembe, az a néhány bolt, - a ruhás, a vasas,
a szőnyeges - ami létezett.
Emlékszem a szabadtéri színpadra, mely az orvos-nővér szálló mellett volt
felállítva. Megszokott program volt a focimeccsre járás.
Kiskoromban apukám a nyakában vitt a mérkőzésekre.
A Béke mozi központi helynek számított, voltak olyan
filmek, hogy betörték az ajtót
a jegyekért. Később a Radnóti is jó kis hely volt, ment
az ötórai tea, azután jártunk
a Halász bálba, strandbálba.
A fiatalok tudtak szórakozni. Látványos volt ahogyan a
meszes gödröktől elindulva gyönyörűvé vált a város.
A ’60-as, ’70-es években
tovább fejlődött, emlékeim
szerint akkoriban 40 ezer
lakosa volt. Megépült a gimnázium, ide települt a Miskolci
Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Automatizá-

lási Főiskolai Kara, temérdek
diák volt Barcikán. A fiatalok
könnyen ismerkedtek. Beültünk a Napfény vendéglőbe
és beszélgettünk. Gyakran
előfordult, hogy ebéd után
sétálni mentünk a városba,
a fiúk leszólítottak: sétáltok lányok? – máris szóba
elegyedtünk. A kiserdőbe
szánkóztunk, síeltünk, lehetett tornázni, kiépített pálya
volt, ki voltak téve a táblák,
hogy milyen gyakorlatot csináljunk. Nagyobb testvéreim
házibulit szerveztek, esténként pedig kiültünk a ház elé
a padra, a fiúk hoztak gitárt
és közösen énekeltünk. Az
emberek barátságosabbak
és nyitottabbak voltak.
A város mostani arculata
mennyiben határozza meg
az emberek életérzését?
Mindenképpen meghatározza, hiszen nem mindegy
egy embernek, hogy egy város, amiben él, hogyan néz
ki. Szerintem Kazincbarcika
igényes átalakuláson ment
keresztül. Rendezettek a terei, játszóterek épültek, járdákat újítottak fel, színpompás falfestésekkel látták el
a társasházakat, készülnek
a kerékpárutak, tartalmas
időtöltére ott a Völgy Park.
Megannyi rekonstrukció,
mely az itt lakók komfortérzetét szolgálja. Ismerőseim,
akik elkerültek innen, mind
azt mondják, hogy nagyon
szép a város.
Bezető forrása Csurák Zsuzsanna: Kazincbarcika története

– Arra, hogy kit hívunk
belföldi díszvendégnek,
mindig nagy figyelmet fordítunk. Lokálpatriótaként,
ahogy az elmúlt évtizedekben, most is elsősorban a megyében lévő települések közül igyekeztünk
választani. Folyamatosan tanulmányozzuk a régió városainak fejlődését,
attrakcióit, és felfigyeltünk arra, hogy Kazincbarcika az elmúlt években
milyen jelentős fejlődésen és megújuláson ment
keresztül. A Kolorcity Kazincbarcika, a színes város koncepció felkeltette
az érdeklődésünket, és a
Kolorfesztivál programjait is színvonalasnak találtuk, ezért esett a választásunk a városra. Úgy
gondoljuk, hogy az utazás
kiállítást is színesebbé teszik majd bemutatkozásukkal – mondta el Bárdos
István, a rendező Szerviz
Iroda Utazási Központ menedzsere, aki hozzátette a
közel száz belföldi és külföldi utazási iroda, szálloda, térség és város standjának kínálata mellett
számtalan program várja a
látogatókat.
Pénteken délelőtt tíz órakor nyitja kapuit a kiállítás.

Kazincbarcika exkluzív, kiemelt standja a bejárattól
balra található majd. A színházteremben 14.30-kor
mutatkozik be Kolorcity:
a Citerazenei Műhely elő
adását követően, 14.50-kor
a Flash Táncstúdió bemutatója látható, majd 15.10től a Kazincbarcikai Kodály
Zoltán Alapfokú Művészeti
Iskola műsora zárja a színes
város színpadi produkcióit.
– Rendkívül nagy büszkeség Kazincbarcikának, hogy
belföldi díszvendégként lehetünk jelen a régió legnagyobb idegenforgalmi kiállításán. Ez is azt mutatja,
hogy beérni látszik a nyolc
év munka, amely alatt bevezettük, majd népszerűsítettük a Kolorcity Kazincbarcika brandet. Már
januárban is megtisztelő
volt, hogy a megyei település-marketing workshopon
kiemelt vendégelőadóként
voltunk jelen, és nyolc Városmarketing gyémánt díjjal is jutalmazta a várost a
szakma. Ha ma bárhol az
országban elhangzik Kazincbarcika neve, akkor elsőként a Kolorfesztivál és a
színes házfalak ugranak be
az embereknek – árulta el
Szitka Péter, Kazincbarcika
polgármestere.

Pfliegler Péter, Bárdos István, Szitka Péter

– A miskolci utazás kiállításon ízelítőt kaphatnak a
színes városunkból, valamint már néhány nagyobb
előadó nevére is fény derül, akik fellépnek az idén
augusztus 1-jétől 20-áig
tartó 7. Kolorfesztiválon –
invitálja a vendégeket az
eseményre a városvezető.
– Már maga az nagyon
nagy dolog, hogy eddig huszonötször meg tudták
rendezni az utazás kiállítást. Ráadásul olyan nagy
az érdeklődés a rendezvény
iránt, hogy 6-7 ezerren látogatnak el a két nap alatt.
Olyan kínálatot tudnak bemutatni az ideérkező kiállítók, amelyet a miskolciak
és a környékbeliek érdeklődéssel szoktak venni,
amely segítségével megtervezhetik a nyarat. Külön öröm számomra, hogy
az idén Kazincbarcika kapta meg azt a lehetőséget,
hogy a magyar díszvendég
legyen. A városnak van egy

olyan attrakciója, a Kolorfesztivál mellett, mint a Ko
lorcity. Én bátorítok minden
miskolcit, hogy nézzék meg
azokat a lehetőségeket,
amit Kazincbarcika kínál.
A díszvendéggel kialakult
kapcsolat minden alkalommal kiváló együttműködést
tudott generálni. Miskolc
megmutatta magát a másik
településnek, a díszvendég
pedig itt bemutatkozik az
ideérkezőknek – nyilatkozta Pfliegler Péter, Miskolc
Megyei Jogú Város alpolgármestere a rendezvény
sajtótájékoztatóján.
A külföldi díszvendég, a
Kanári-szigetek 15.30-tól,
Bulgária és Albánia pedig
16 órától tartja filmvetítéssel egybekötött előadását.
Sztárvendégként 16.30tól az ABBAbák kosztümös
slágerparádéval szórakoztatják a közönséget.
Másnap délelőtt tíz órától
„Föld alatti érdekességek
– a pincétől a múzeumig”

címmel belvárosi sétát
szerveznek idegenvezetéssel a Tourinform irodától
(Széchenyi u. 16.).
Azt ITC galériáján szintén Kazincbarcikáé lesz a
főszerep, hiszen az Izsó
Miklós Képzőművészeti Kör és a Kamera Fotókör
tárlata várja a látogatókat.
A székház előtt a régi Miskolc képeslapokon fotókiállítás látható majd.
– Érdemes figyelni a kiállítók előfoglalási kedvezményeit, akciós ajánlatait. Már
most érdemes a hosszú
hétvégékre és a hosszabb
szabadságokra gondolni,
hiszen az eddigi tapasztalatok szerint 10-20%-ot is
megspórolhatnak az utazásokon és a szállásokon.
Ráadásul nem csak úticélt,
de remek programokat is
kínálnak majd a standokon
– ajánlja figyelmébe az
utazni vágyóknak a kétnapos ingyenes eseményt
Bárdos István.

Március 27. 18.00
Önt is érdekli,
mi történik
Kazincbarcikán?

Kérdezzen Szitka Péter
polgármestertől!

Kérdezzen előzetesen e-mailben: fogadoora.kolortv@gmail.com,
vagy a műsor ideje alatt telefonon: 48/800-800, 48/800-822
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HIRDETÉS

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

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

GALLYAZZUNK OKOSAN!
- ELSZÁLLÍTJÁK A
ZÖLDHULLADÉKOT

Márciusban faültetési akció indul Kazincbarcikán a zöldfelület növelése érdekében. Ennek előkészítéseként a Barcika Park Nonprofit Kft.
március 18-ától kezdi el a közterület lombos növényeinek gallyazását,
évenként szükséges ifjító metszését, szükséges ritkítását. Az elmúlt
időszakban több, vágásérett, városunkkal közel egyidős, 50-60 éves,
elöregedett, vastag törzsmérőjű fa kivágása vált szükségessé, melyek sok esetben légvezetékekbe lógtak vagy gyökérzetük feltörte
az utat, megrongálta a vízvezetékeket, mint például a Pollack Mihály
úton. Az önkormányzat kiemelt fontosságú feladatnak tartja, hogy a
beruházások során az elöregedett fákat pótolja és lehetőség szerint
a zoldfeluletek nagyságát folyamatosan bővítse.
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KOLORAKADÉMIA SZENIOR SZABADEGYETEM

BECSENGETTEK A MÁSODIK FÉLÉVBEN

Elkezdődött az KolorAkadémia Szenior Szabadegyetem 2018/2019-es második féléve február 21-én, csütörtökön.
Az első tanórán a Miskolci Egyetem Egészségügyi
Karának oktatója, dr. Szalkai Iván PhD, orvos tartott
érdekes előadást az ayurveda orvosi felhasználásának tapasztalatairól.
A professzor már több
mint tíz alkalommal járt
kint az indiai szubkontinensen, így rengeteg ta-

pasztalata van az ottani
kultúráról, emberekről és
persze a spiritualitásról,
ami átöleli ezt az egzotikus részét a világnak.
Ez a számunkra talán idegen indiai gyógyászati módszer, amit sokszor
csak az élet tudományának emlegetnek, már egy
több mint ötezer éves

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 székhelyére

PÉNZÜGYI ASSZISZTENST
keres

Leendő munkatársunk feladatai:
• Beérkező számlák iktatása, igazoltatása
• Esedékesség figyelemmel kísérése, banki utalásra történő előkészítése
• Vevői követelések figyelemmel kísérése;
• Fizetési felszólítások készítése
• Lejárt követelések behajtásra való átadása, megtérülések nyomon követése
• Tárgyi eszközök használatba vételi jegyzőkönyvének elkészítése
• Leltározásban, selejtezésben való részvétel
• Kimenő számlák készítése
• Házipénztár kezelése
Szakmai elvárások:
• Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
• Felhasználói szintű MS Office ismeretek (Excel, Word)
• Pontos, precíz munkavégzés
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Kettős könyvelésben szerzett szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
• Munkába járás támogatása
• Kellemes munkakörnyezet
• Stabil munkahely
Munkavégzés helye: Sajókaza, ZV Zöld Völgy Kft. telephelye
Jelentkezés módja:
A palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos
megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.
Jelentkezés határideje: 2019. március 20.

A kertvárosi utcák zöldsávjában – közterületen – a lakosság által ültetett és gondozott gyümölcsfák, díszfák metszését egyénileg célszerűbb elvégezni, ezért kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint a
fenti időpontig tegyék ezt meg. A gallyazás során fordítsanak különös
figyelmet arra, hogy a növényzet a gyalogos és gépjármű közlekedést ne zavarja. A megadott határidőt követően a munkálatokat a kft.
munkatársai kiértesítés nélkül, folyamatosan végzik!
Szintén márciusban indítja a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést a
BMH Nonprofit Kft., amelyet a már megszokott napokon március 4.
és december 15. között kéthetente végez. A zöldhulladékot az erre
rendszeresített BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott „zöldhulladék
gyűjtőzsák” feliratú „ingyenesen biztosított” zsákokban szállítják el.
A zsákokba helyezhető a gallyazás, metszés során lehullott falevél,
ágnyesedék, vágott fű és gyom. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter
hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
A nem kötegelt ágakat, valamint azokat a zsákokat, amelyekbe háztartási vagy zöldhulladéknak nem minősülő anyagot helyeznek el, nem
szállítja el a szolgáltató. A kft. munkatársai kérik, hogy a megtelt zsákokat a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék
ki az ingatlan elé!
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a BMH Nonprofit Kft.
honlapján, a www.bmhnonprofit.hu oldalon saját településüket kiválasztva, a 2019. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak, egyéb információkkal kapcsolatban pedig a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata nyújt tájékoztatást az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
e-mail-címen vagy a +36-21/350-0111 telefonszámon.
IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap,
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Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 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
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törlését. Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

természetes orvostudomány. Sokan egyfajta alternatív gyógyászatként
tekintenek rá, melyben
nagy hangsúlyt fektetnek a betegségek megelőzésére és a páciens
élettartamának meghosszabbítására. Ennek
a filozófiának a lényege, a
test és az elme egysége,
melyek megszakíthatatlan
kapcsolatban vannak egymással.
Az előadás kezdetén kaphattak egy fotókkal és
személyes beszámolókkal színesített képet Indiáról és lakóiról. Szó esett az
ottani csodálatos világról,
melyet sokszor a felszín
alatt kell keresni, ami kapcsán sokan nem láthatják ezt a szépségét. Ezzel
párhuzamosan persze szó
volt a kultúráink és felfogásunk különbségeiről is

és az ország spiritualitásáról is.
Az esemény második felében pedig maga az ayurveda került bemutatásra.
Az oktató előadásában
magyarázatot nyújtott a
szépkorúaknak arra, hogy
miért látja másként a világot ez az orvoslás, mint
ahogyan a nyugati gyógyászat látja, illetve azt is,
hogy miben tudná kiegészíteni a nyugati orvostudományt ez a felfogás.
A védikus filozófia tudományos alkalmazása a
nyugati gyógyászatban
és Magyarországon is
meglehetősen gyermekcipőben jár még, hiszen az
élet tudományának alkalmazása során a gyógyító szakember holisztikus
személetével nemcsak
a betegséget, a megbetegedett szervet, vagy

testrészt, hanem az egész
embert gyógyítja.
Úgy kívánja a beteg
egészségét helyreállítani és fenntartani; hogy
minden egyén a saját alkatának és állapotának
megfelelő, egyedileg meghatározott terápiában részesül, ehhez azonban komoly személetváltásra is
szükség van a tradicionálisan szakterületenként
egyre inkább specializálódó orvostársadalom tagjai
között.

SENIOR SPORTKAVALKÁD

HUMOR, JÓKEDV, MOZGÁS

A szépkorúak a fiatalokat meghazudtoló lendülettel, humorral és jókedvvel vetették bele magukat a harmadik
alkalommal megrendezett Senior Sportkavalkád versenyszámaiba, február 22-én, a Don Bosco Sportközpontban.
A megmérettetés egy szellemes rendőrségi kihívással
indult, ahol a vállalkozó kedvűek kipróbálhatták a részegséget stimuláló szemüveget. A meghatározott

útvonal teljesítését külön
értékelték és díjazták. Ezt
követően Eszlári Zita tánc
oktató irányításával közös
tornán vettek részt a csapatok.

• Alberttelepi Őszikék Nyugdíjas Klub, Álcázottak Csapata - Lipcsei Imre labdarúgó
• Kazincbarcikai Ideál Népfőiskola Egyesület, Gyalog Kakukk csapata - Révész
Sándorné Varga Kovács Mária kézilabdázó
• Kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub, Szelíd motorosok - Komáromi
Katalin kézilabdázó
• Kazincbarcikai Újkazinci Baráti Kör, Gőzerő csapat - Tóthné Pruma Éva
• Kurityáni Művelődési Ház, Tettrekészek - Komlósi Ádám labdarúgó
• Múcsonyi Nyugdíjas Klub, Múcsonyi táncosok - Kálmán Vilmos labdarúgó
• Rudolftelepi József Attila Művelődési Ház Bányász Kultúráért Alapítvány, Mókus
őrs - Kónya Lajos birkózó
• Sajókazai Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Szuper nagyik - Eszlári Zita táncoktató
• Tardonai Nyugdíjasok Baráti Köre, Tardonai nyuggerek - Sütő Ágnes ritmikus
gimnasztikázó
• Újkazinci Barcika Kör, Úthenger csapat – Pátrovics Géza súlyemelő
• Kolozsváriné Száva Mária kézilabdátó és Tóth János sakkozó a zsűriben foglaltak
helyet.

A váltó- és ügyességi próbákat forgórendszerben
teljesítették a résztvevők. Az ügyességi feladatok közt szerepelt kosárlabda, kézilabda, íjászat,
labdarúgás, célbadobás,
tollaslabda és floorball. A
rendezvény ideje alatt az
érdeklődők a Kazincbarcikai Kórház közreműködésével szűrőprogramokon vehettek részt, mely a

szokásos méréseken kívül
Alzheimer–kór szűréssel is
kiegészült.
Ez egy tesztlap kitöltéséből állt, melyet utólag egy
neurológus szakorvos értékel ki, aki probléma esetén megkeresi a beteg
háziorvosát. Szintén díjmentesen lehetett igénybe
venni a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság rendőrségi
konzultációját.
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TÉLŰZŐ DISZNÓTOR

KÓRHÁZ 50

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

Idén február 24-én is megtartotta a hagyományosan megrendezett disznóvágását a Felsőbarcikáért Alapítvány a
Táncsics Mihály Művelődési Ház udvarán.

Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Kazincbarcikai Kórház, amelyre egész
éves programsorozattal készül az intézmény vezetése és kollektívája.

Nyolc iskola nagyjából ötven diákja mutatta be tudását az idei Alsós Körzeti Népdaléneklési Versenyen
február 20-án az Ádám Jenő Tagiskolában.

VILLOGTAK A BÖLLÉRKÉSEK
FELSŐ-BARCIKÁN

A reggel nyolc órakor kezdődő rituális disznótor során
egy közel kétmázsás sertést dolgoztak fel a helyiek,
melyen Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester, valamint Pásztor
László és Molnár Zoltán önkormányzati képviselők is
részt vettek.

A jószág perzselése közben
a szervezők és a vendégek,
mint minden évben, idén is
tartották magukat ahhoz a
szokásukhoz, amely a tradícionális tor elengedhetetlen elem, hogy a leölt disznó
körméből fogyasztották a
pálinkát. Az állat húsából a
délelőtt során pedig levest,
hurkát, kolbászt és töltött
káposztát készítettek a felső-barcikaiak. A jó hangulatú munka közben természetesen nem maradhatott
el az ilyenkor megszokott
sült vér, valamint a disznótoros pecsenye sem.
Hazag Mihály, a Felsőbarcikáért Alapítvány kuratóriumának elnöke az elő-

ző évek hagyományához
hűen, idén is az állat körméből készített füzérrel
ajándékozott meg egy városvezetőt, ezúttal Klimon
István alpolgármester kapta meg a díszes trófeát.
Az egész napos munka befejeztével pedig egy igazi
falusi hangulatú mulatságot is tartottak a résztve-

vők. Mint azt Hazag Mihály
lapunknak elárulta, az estét lezáró vacsorán a legnagyobb sikert a töltött káposzta aratta, az elkészült
finomságok megmaradt
részét pedig szétosztották
a mintegy hatvan segítő és
a Felsőbarcikáért Alapítvány kuratórium tagjai között.

TAVASZI
EGÉSZSÉGNAP A
JUBILEUM JEGYÉBEN PACSIRTÁK

Ebből az alkalomból a kórház dolgozói egészségnapot tartottak szerdán
délelőtt az Ózdi SZC Deák
Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziumában. A programon
résztvevő tanulók vércukorszint-ellenőrzésen,
vérnyomásmérésen, látás és színlátási vizsgálatokon, dietetikai tanácsadáson vehettek részt,
valamint elsajátíthatták

Alsós diákok énekétől voltak hangosak az
Ádám Jenő Tagiskola termei február 20-án
délután. A népdaléneklési versenyre Kazincbarcika és a környező
települések általános
iskoláiból érkeztek a
gyerekek.
az alapszintű újraélesztési
technikát is.

A rendezvény rövid megnyitója, valamint a zsűri bemutatását követően
megkezdődött a versengés, ahol a gyerekek
egyéni és csoportos mezőnyben mérhették össze
tudásukat.
Eredmények a www.ko
lorline.hu oldalon láthatók.

A kerek évfordulóhoz
kapcsolódóan 2019-ben
minden hónapban, egészségmegőrző, prevenciós
programokat, közös faültetést, bált és különböző közösségi rendezvényeket szerveznek majd
a kórház dolgozói, ez a
mostani egészségnapot is
ennek a rendezvénysorozatnak a részeként valósították meg.

SZALÉZI SZENT FERENC GIM NÁZIUM

ELMÉLET ÉS GYAKORLAT:
FIZIKAVERSENY

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium harmincnegyedik alkalommal szervezte meg a
Nagy László Fizikaversenyt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gimnazisták részére. A
kétnapos eseményen, melyet február 21-én és 22-én rendeztek, különböző elméleti
és kísérleti próbatételeken mérték össze a fiatalok fizikatudásukat.
Az esemény célja a tanulók problémamegoldó készségének fejlesztése, a fizika minél tágabb

szakterületeinek a versenybe való átültetése,
valamint konzultációs lehetőség biztosítása volt a

középiskolai fizikatanárok
részére
A versenyt a 10., 11. és
12. osztályosok számára

hirdették meg, így idén a
megye legjobb hét gimnáziumának diákjai mérhették össze tudásukat
fizikából, melyen a szervező Szalézi Szent Ferenc
Gimnázium is képviseltette magát. A próbatétel
egy csapatverseny for-

májában zajlott, ahol a nevező intézmények évfolyamonként két-két fős
csapatokkal vetették bele
magukat a feladatokba.
A második nap egy két és
fél órás tesztírással kezdődött, melyet a délután
folyamán már a javított
feladatsorok közös átbeszélése követett. Délután
négy órától pedig dr. Härtlein Károly mesteroktató,
fizika szakos egyetemi tanár tartott káprázatos kísérleti bemutatókat másfél órában.
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KIKÖSZÖRÜLTÉK
CSORBÁT

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 25. fordulójában Dorogon játszott a KBSC. A
kék-sárgák izgalmas mérkőzésen hozták el a 3 pontot a dunántúliaktól.
Az elmúlt fordulóban elszenvedett 5-0-ás vereséget igyekezett feledtetni
szurkolóival a Kazincbarcika. A kék-sárgák amellett,
hogy kikaptak egy hete a
Váctól, az őszi fordulóban
a Dorog ellen sem szerepeltek valami fényesen. A
bányász csapat ugyanis a
két együttes augusztusi
mérkőzésén 4-1-re győzött Putnokon. A Kanalost
és edzőjét Gálhidi Györgyöt is nélkülöző kék-sárgák azonban gyorsan vezetéshez jutottak. Az 5.
percben az egyik barcikai
VRCK

gólzsák Tóth keveredett
oda a dorogi kapu elé, és a
védők bizonytalankodását
kihasználva megszerezte
a vezetést. A félidő hátralévő részében helyzetek
itt is ott is adódtak, és a
33. percben a Beke buktatásáért megítélt büntetőt Paudits lőtte a kapuba. A hazai gárda ezzel
kiegyenlítette hátrányát.
A félidő hátralévő részében az eredmény már nem
változott.
A második játékrészben az
elsőhöz hasonlóan góllal
nyitott a KBSC. Az 51. perc-

ben Kiss szögletét Krausz
fejelte a hazai kapuba, ezzel ismét a kék-sárgáknál
volt az előny. A Dorog a bekapott gól után többször
próbálkozott, ám helyzetei rendre kimaradtak. A
Kazincbarcika remekül védekezett, melynek eredményeképpen értékes 3
pontot tudott elhozni Dorogról. A 2-1-es siker azt
jelenti, hogy a KBSC 34
ponttal a 10. helyen áll a
bajnokságban. A Barcika
március 3-án vasárnap fél
háromtól Soroksár együttesét fogadja Putnokon.

KÉT SIKERREL ZÁRTAK

Marek Kardos együttese a Magyar Kupát megnyerő Kecskemét otthonában lépett
előbb pályára, majd a Debrecent fogadta. A kék-sárgák mindkét mérkőzésüket megnyerték méghozzá úgy, hogy mindössze 1 szettet veszítettek..
A Kecskemét elleni első
játszmában, nagyszerűen
röplabdázott a vendég
együttes, esélyt sem adva
a házigazdáknak, 25-14-re
hozta az első felvonást. A
második szakaszban sokáig fej-fej mellett haladtak a
felek, majd a VRCK lépett
meg 3 ponttal. A végjáték
izgalmasan alakult, ám ezúttal a kecskemétiek tudtak nyerni, méghozzá 3028-ra.
A harmadik szettben remekeltek Milevék és 7-7 után
már nem volt kérdés, hogy
kié lesz a játszma. Ebben
a szakaszban az elsőhöz
hasonlóan ismét 25-14-re
nyertek a barcikaiak. A negyedik felvonásban az életéért küzdött a Kecskemét,
hogy kiharcolja az ötödik
szett lehetőségét. Eleinte
úgy tűnt erre vajmi kevés
az esély, hiszen Némethék
17-12-re elhúztak. A vendéglátóknak sikerült a felzárkózás és következhe-

tett az izgalmas végjáték,
ahol a Kazincbarcika jobban koncentrált és a szettet 25-23-ra, a mérkőzést
pedig 3-1-re hozta.
A kecskeméti siker után
következett a Debrecen elleni, hazai meccs. A Barcikánál ezúttal sem lehetett
ott a keretben Blázsovics
és Banai, sőt a Vegyész trénere Szabót és Páezt sem
jelölte a kezdő hatosba. A
házigazdák azonban nélkülük is remekeltek, és az
első szettben 10-6-ra elhúztak. Nem sokkal ezután időt kért a vendégek
edzője, de a Kazincbarcika
tovább növelte előnyét. A
játszma hajrájában túl hamar dőlt hátra a vendéglátó, és a DEAC 22-18-ra felzárkózott. Innentől kezdve
azonban nem volt mese,
mert Gebhardt Norbert vezetésével 25-19-re hozta a
szakaszt a Kazincbarcika.
A második felvonást még
lendületesebben kezdték

Milevék, és a hajdúságiak
itt már nem tudták szorossá tenni az állást. Ebben a szakaszban ugyanis
a VRCK 25-9-re győzött.
A folytatásban egy 7-1es villámrajttal kezdték
a házigazdák a harmadik
játszmát, és a szurkolók
boldogan biztatták a kedvenceket, akik meg is hálálták a bizalmat. A Debrecen
hitehagyottan röplabdázott, a Barcika viszont sorra
szerezte a szebbnél szebb
pontokat. Árva és Gebhardt
megállíthatatlan volt és 203-nál érződött, hogy ezt a
szettet nagy különbséggel
nyeri a kék-sárga együttes.
A végén 25-4-re hozták az
etapot Toronyaiék, és 1 óra
alatt 3-0-ra a mérkőzést is
megnyerték. A következő
fordulóban február 27-én,
szerdán lapzártánk után
Kaposvárra látogat a Vegyész, majd március 3-án
a MAFC otthonában lép pályára.

FARSANG TEKE KUPA

NEMES CÉLÉRT
GURÍTOTTAK

Tizedik alkalommal rendezték meg Kazincbarcikán
a Látássérült Farsang Teke Kupát február 23-án. A
rendezvény a Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Egyesülete és a Kazincbarcikai Vegyész Teke
SE szervezésében jött lére.

Több mint negyvenen
neveztek be a sportrendezvényre, ami nevéhez híven valóban
nemzetközi színvonalat
képviselt, hiszen többek
között három külföldi csapat is ellátogatott
Kazincbarcikára Szlovákiából, Csehországból és Romániából. Ezen
kívül pedig természetesen a magyar bajnokság
részéről is érkeztek játékosok, így debreceniek, miskolciak és budapestiek is színesítették
a résztvevők palettáját.
A bajnokságon jelen
volt Szitka Péter polgármester, valamint
Klimon István alpolgármester is. A városvezető köszöntötte a
versenyzőket, majd elmondta, hogy men�nyire örül annak, hogy

a Vakok és Gyengénlátók
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Egyesülete a rendezvény fő szervezőjével
Batki Istvánnal, a Kazincbarcikai Vegyész Teke SE
elnökével közösen egy
ilyen színvonalas rendezvényt tudtak létrehozni.
Ezután pedig további jó
munkát kívánt a nehézségekkel küzdő embertársaink megsegítéséhez,
illetve a teke jövőbeli népszerűsítéséhez is.
Az egész napos tekebajnokság legfontosabb célja, annak a fontos üzenetnek a hirdetése volt,
miszerint mindenki igyekezzen, hogy nagyobb figyelem irányuljon a látási
fogyatékossággal élőkre,
és a társadalom jobban ismerje meg a fogyatékossággal élőket, elfogadja
különbözőségeiket.
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TEREMATLÉTIKA

LEGOZA ISTVÁNRA EMLÉKEZTEK

Atlétika versenyt szerveztek a Kazinczy Ferenc Tagiskola Tornacsarnokában február 19-én és 20-án. A sporteseményen, melyet Legoza István emlékére tartanak meg minden évben, idén több mint négyszáz fiatal mérte össze erejét.
Legoza István egy nagyszerű pedagógus és tehetséges sportszakértő volt, emellett pedig
imádta az atlétikát, sajnálatos
idő előtti halála kapcsán kollégái
úgy határoztak, hogy nevének
fennmaradásáért, illetve munkásságának továbbadásáért egy
terematlétikai versenyt rendeznek majd, melyet azóta is évente
megismételnek.

A kétnapos rendezvény az alsósok megmérettetésével kezdődött, majd másnap a felsősök
küzdöttek meg egymással. A fiatalok kor és nem szerinti bontásban indultak, négy különböző versenyszámban. A próbatétel
egy 30 méteres futásból, medicinlabda-dobásból, helyből távol
ugrásból és egy iskolák közötti
váltó futóversenyből állt, melyet

négy külön korcsoportban bonyolítottak le.
Az esemény iránt minden évben
nagy az érdeklődés, így az első és
második napon is több mint 200
fiatal vetette bele magát a versengésbe. Ahogyan az már megszokott, a Kazincbarcikai Pollack
Mihály Általános Iskola minden
tagintézményéből érkeztek gye-

rekek, viszont idén többek között
a berentei és a dédestapolcsányi
iskola diákjai is szerencsét próbáltak a rendezvényen.
A torna remek felkészülési lehetőséget biztosított a diákolimpia
atlétika versenyszámaira, nem
mellesleg pedig hasznos kikapcsolódás volt a kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

HIRDETÉS

VÍZILABDA

SPORTÁGI ELŐKÉSZÍTŐ

ÚSZÁSOKTATÁS GYERMEKEKNEK
AZ ÚSZÁSOKTATÁS MÁRCIUS 5-ÉN
KEZDŐDIK
IDŐPONT: KEDD-CSÜTÖRTÖK 17.00-19.00
KEZDŐ ÉS HALADÓ SZINTEN
HELYSZÍN:
KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA

OKTATÓ:
NOVÁK DORINA

06 30 525 29 11

BRASSÓ ISTVÁNNÉ

06 70 200 58 69

A TANFOLYAM 10 TANÓRÁBÓL ÁLL ÉS DÍJTALAN
EGYESÜLETÜNK TEVÉKENYSÉGÉRŐL BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁST,
AKTUÁLIS INFORMÁCIÓKAT A WWW.FACEBOOK.COM/DELFINBARCIKA
KÖZÖSSÉGI MÉDIAOLDALUNKON
TUD MEGISMERNI. KÖVESSEN MINKET!
DELFIN

VÍZISPORT KLUB
KAZINCBARCIKA

kazincbarcikai

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
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HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

Nőnapi desszertek nagy választékban!
Lays strong chili-lime 150 g:
Playboy óvszer 12 db-os:
Horváth-sütemény több íz 2 kg:
Horváth-sütemény 350-500 g:
Xixo ice tea több íz 1,5 l:
Tchibo Family kávé 250 g:
Paloma őrölt kávé 100 g:
Clin ablaktisztító 2:1 500 ml:

250 Ft
400 Ft
2550 Ft
500 Ft
165 Ft
450 Ft
220 Ft
399 Ft

1666 Ft/kg
33,3 Ft/db
1275 Ft/kg
1428 Ft/kg
110 Ft/l
1800 Ft/kg
2200 Ft/kg
798 Ft/kg

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

MŰSORAJÁNLÓ

Március 2-3.
HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE
(szombat-vasárnap) (Kolorlive, Fogadóóra, Kék Arany, Híradó)

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Március 5.
(kedd) 10.00

Március 6.
(szerda) 18.00
Március 7.
(csütörtök) 18.00

Vendég: Kondorné Sztojka Ágnes – igazgató, Pollack
Mihály Általános Iskola
Téma: Megkezdődnek a beiskolázási programok az
általános iskolákban
Vendég: Lukács Lívia – ügyvezető, Barcika Park
Nonprofit Kft.
Téma: Már tart a tavaszi nagytakarítás
Kazincbarcikán
Vendég: Szavják András - tánctanár
Téma: Latin táncokat is tanulhatnak az érdeklődők a
Fitt Barcika programjai között

KÉK ARANY

KBSC – Soroksár NB II-es labdarúgó-mérkőzés felvételről

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
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

HÁZHOZ MENŐ
ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉSRŐL
Tájékoztatjuk városunk lakosságát, hogy a BMH Nonprofit Kft. hulladékgyűjtő
járatai optimalizálásának érdekében Kazincbarcika településen szükségessé
vált az üveghulladék gyűjtési napjának módosítása. Az üveghulladék gyűjtése ezt
követően a lakossági tájékoztató mellékleteként csatolt 2019. hulladéknaptárban
jelöltek szerint történik.
A soron következő üveghulladék szállítási nap:
2019. március 19. kedd
A módosított éves hulladéknaptár a http://bmhnonprofit.hu/wp-content/
uploads/2019HULLNAP/Kazincbarcika.pdf weboldalra is feltöltésre került.
A BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatának elérhetősége:
Telefonszám: +36 21 3500 111
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
Megértésüket és szíves együttműködésüket köszönjük!

HÍRADÓ

BMH Nonprofit Kft.

Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

KOLORLAB
INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. alatt
található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokzati felújítás,
nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, valamint a kor
igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.
Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes rezsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérletidíj-kategóriákat is megállapítottak.

I. emelet

m2

Irodák

53,59

Irodák

57,66

II. emelet

m2

Irodák

53,87

Irodák

53,82

Irodák

53,78

Irodák

55,44

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek. Részletes információt a Barcika
Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken:
kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627
e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

