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MÚCSONY, A 800 ÉVES TELEPÜLÉS

Hagyományainknak megfelelően megkerestük a települések első embereit, hogy megtudjuk, mit valósítottak meg a tavalyi terveikből, illetve hogyan látják az idei
év lehetőségeit. Ezúttal Viszlai Viktor, Múcsony nagyközség polgármestere értékelte az óévet és vetítette
előre a jövőre vonatkozó koncepciókat.
M ú c s o ny b a n
2018ban a legfontosabb feltétel a közfoglalkoztatás biztosítása volt.
Szeretnénk élhetőbb települést kialakítani, ahol
munkahelyeket is teremt
az önkormányzat. Ebben
a régióban csökkenő népességszámmal küszködünk, a megtartó erőt az
új munkalehetőségek létrehozásában látjuk. Tavaly
a Start-munkaprogram
keretein belül 127 fő vett
részt a közfoglalkoztatásban. A mezőgazdasági
program részeként kertészetet, fóliakertészetet
működtettünk és szántóföldi gabonatermesztést
folytattunk. Ezen kívül
1100 db-os tyúkállomán�nyal rendelkezünk, ami az
önkormányzat, annak intézményei, valamint a települési lakosság számára
biztosítja kedvezményes
áron a tojásszükségletet.
A másik ága a közfoglalkoztatásnak a helyi sajátosság, melyen belül az
önkormányzati vagyon
fejlesztése, felújítása a
cél. Négy önkormányzati bérlakást újítottunk fel
2018-ban, valamint megépítettünk egy közfog-

lalkoztatási központot.
Emellett 1200 méter új
járda épült a településen.
A projekt további része a
hulladékmentesítés volt,
melynek során összesen
10 000 m2 -nyi illegális hulladéklerakót tisztítottunk
meg. Sajnos ez szélmalomharc, s most már látjuk, hogy a megtisztított
területen újra kezdődtek
a felhalmozások. Próbáljuk ennek folyamatos ellenőrzéssel elejét venni.
Ugyanakkor kiépítettünk
a településen 800 méter
burkolt vízfolyást, illetve az önkormányzati tulajdonú földárokból felújítottunk 2400 métert. Úgy
gondolom, ezzel megelőztük azt a kártételt,
ami 2016-ban a településen pusztított. Beruházási pályázatból újítottuk fel
az Egészségházat. Több,
mint 100 millió Ft-ot tudtunk fordítani az épület
teljes külső, belső felújítására, átalakítására, valamint szigetelésére. Ezzel
az egészségügy és a szociális szolgáltatások egésze egy új épületbe költözött, ahol az eszközpark is
megújult. Ugyancsak pályázati forrásból igyekez-

Fotó: Heiszman Adrienn
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TOUR DE HONGRIE

KAZINCBARCIKÁRÓL STARTOL A 3. SZAKASZ
A Tour de Hongrie több mint kilenc évtizedes történetében első alkalommal mutatták
be a verseny útvonalát gála keretében: az eseménynek március 12-én kedden az impozáns Budapest Music Center adott otthont. A legnagyobb magyar kerékpárverseny
2019. június 11-én Siófokon rajtol, a 140 fős nemzetközi mezőny 6 versenynap alatt, 11
megyét érintve összesen 890 kilométert tesz meg a székesfehérvári befutóig. Június
14-én Kazincbarcikáról startol a harmadik szakasz, amely két etapra lesz osztva: az
első 115 km-es útvonal célja Tiszafüred lesz, a másik 69 km-es pedig Hajdúszoboszlóig tart majd.

tünk szemléletformálást
elősegítő programokat
szervezni.
Kétezer-tizenkilenc legfontosabb eseménye a
település 800 éves évfordulója, melyre gőzerővel készülünk. Ezerkétszáztizenkilencből való
az első írásos nyelvemléke a falunak, ez a Váradi
Regestrumban található.
Büszkék vagyunk rá, hogy
ezt a történelmi lehetőséget mi kaptuk meg, és
nekünk kell azon dolgozni,
hogy emlékezetessé tegyük ezt az ünnepet. Rendezvénysorozatot tervezünk, mely június 2-án
kezdődik egy családi nappal, játszótér-átadással,
óvodás-iskolás gyermekek számára szervezett
produkciókkal. Ezt követően augusztus 3-a és augusztus 6-a között lesz a
település újjáépítésének
évfordulója. Ez az igazi
falunap, ahol a hagyomá-

nyoknak megfelelően, augusztus 6-án szabadtéri
szentmisével emlékezünk
meg a falu 1878-as leégéséről és újjáépítéséről.
Elismeréseket fogunk átadni a 800 éves évforduló keretein belül azoknak
a személyeknek, akiket a
település lakosai javasolnak és a képviselő-testület választ ki. Viszont
az ünnepségsorozatot
az ezt megelőző szombaton indítjuk a nemzetiségek napjával. Vasárnap
kíséreljük meg szintén a
családokat megszólítani, színes, vurstli jellegű
előadásokkal kicsábítani a Zászlóparkba minden
érdeklődőt. Bevontuk a
programsorozatba a testvértelepüléseket is. Francia, lengyel és román delegációk vesznek részt a
rendezvényeinken. Kíváncsiak vagyunk az európai
uniós tapasztalataikra és
egy pályázati forrás kere-

tein belül biztosítjuk a bemutatkozási lehetőséget a
három városnak. Mi pedig
a régiót, a járást mutatjuk
meg nekik. A rendezvénysorozat a Falukarácson�nyal zárul december 8-án.
Természetes, hogy idén
is csatlakozunk a Kolor
fesztiválhoz. Ez évben
saját erőből és pályázati
forrásból a tájház kialakításának első ütemét tervezzük. Több, mint 12 millió Ft-ot fordítunk ennek
létesítésére. Egy skanzen
létrehozása a cél, első körben a kiállító rész, második
körben pedig a lakóterület
kialakítása, családi gazdasággal, udvarral. Amit
még szeretnénk kivitelezni az a több, mint 5 km
hosszú járda kiépítése a
településen. Ezenfelül biztosítanánk három parkoló kiépítését és a meglévő
úthálózat karbantartását – tájékoztatott Viszlai
Viktor polgármester.

SZERETED-E MÉG?
Szécsi Pál slágerének címe
volt az ihletője a Sajószentpéteri Kulturális Központban megrendezett
nőnapi előadásnak, március 6-án. Gergely Róbert
kétszeres EMeRTon-díjas magyar színész, énekes másfél órás koncerttel
köszöntötte a hölgyeket,
az 1974-ben elhunyt le-

gendás énekes, dalszerző dalaiból válogatva. A
telt házas, hatalmas sikerű fellépésen azok a slágerek hangzottak el, melyek
máig feledhetetlenné tették Szécsi Pált. A tragikus
sorsú előadó 1967-ben vált
országosan ismertté, amikor a Táncdalfesztiválon a
„Csak egy tánc” című dal-

lal második helyezést ért
el. Bársonyos hangja, kiváló
színpadi mozgása, megjelenése, egyedi előadói stílusa révén gyorsan belopta
magát a közönség szívébe.
A Szécsi-slágerek mellett
igazán nagy sikert az olasz
szerzemények saját feldolgozású adaptációi hoztak
számára.

Az útvonal-bemutató gálát az M4Sport televíziós
csatorna élőben közvetítette. A hivatalos ceremónián a köszöntőket követően a 40. Tour de Hongrie
(TDH) kiírás jubileuma alkalmából rövid történeti
áttekintés és a régi bajnokok bemutatása után
jelentették be a 2019-es
útvonalat.
Eisenkrammer Károly, a
verseny szervezőbizottságának elnöke elmondta,
több szempontot is figyelembe vettek az útvonal
kialakításánál. Tekintettel
arra, hogy 2018-ban a nehezebb, hosszabb emelkedőkkel tarkított szakaszokon a magyar versenyzők

is ígéretesen szerepeltek,
igyekeztek az idén több
emelkedőt az útvonalba
iktatni.
– Minden szempontból nagyok jók voltak a tapasztalataink a tavalyi kazincbarcikai futam kapcsán.
Bármikor, bármilyen segítséget kértünk a várostól, mindig azonnal megkaptuk, rendkívül korrekt
együttműködés alakult ki.
Ezúton is szeretném utólagosan is megköszönni
mindezt a szervező bizottság nevében. Ráadásul a
terep is nagyon jó, és a tájat is szépnek ítéltük mi is
és a versenyzők is, így úgy
gondoltuk, hogy Kazincbarcika idén sem maradhat

ki a TDH útvonalából – tette hozzá a főszervező.
Mint arról beszámoltunk
tavaly, a 6. Kolorfesztivál
19. napján a kazincbarcikai futammal zárult a 39.
Tour de Hongrie versenysorozat. Ekkor az első kazincbarcikai kört követően
a teljes mezőny Aggtelek
irányába, jelentős emelkedőkkel tarkított útvonalon
haladt tovább, majd vis�szaérkezve további öt helyi körrel zárult a verseny.
– Nemzeti Sportvárosként Kazincbarcika nyitott
minden, a térséget vagy a
nemzetet érintő sporteseményre. Kaptunk az alkalmon tavaly is, amikor a
Tour de Hongrie szervezői

méltó helyszínt kerestek a
kerékpáros körversenynek
Magyarországon. Nagyon
büszkék vagyunk rá, hogy
a vendéglátás, a kazincbarcikaiak és a környező
településen élők vendégszeretete, a szervezésben
nyújtott segítség és minden
más megadta a lehetőséget arra, hogy 2019-ben –
amikor a Tour de Hongrie
40., városunk pedig a 65.
születésnapját ünnepli –
ismét a 12 település között
lehetünk, amelyek a június
11-e és 16-a között megrendezett verseny meghatározó helyszínei lehetnek.
Remélem, hogy a tavalyihoz
hasonlóan méltóak leszünk
rá – nyilatkozta a gálát követően Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere.
Valter Attila, a CCC Deve
lopment Team versenyzője,
aki 2018-ban városunkban vette át a legjobb magyarnak járó fehér mezt,
egy rövid videóinterjúban
visszaemlékezve az egy

évvel ezelőtti hegyi szakaszon való jó teljesítményére, számukra kedvezőnek
ítélte az idei útvonalat.
Idén több helyszínen is futamokat indítanak majd az
amatőr kerékpárosok számára, így a nagyközönség is
átélheti majd, mi vár a profi
versenyzőkre.
Magyarországon idén is
élő közvetítéssel jelentkezik majd mindennap az
M4Sport. Az Eurosporton
is jelen lesz a TDH: keddtől vasárnapig 48 perces
esti összefoglalót láthatnak a nézők. Sőt, az utolsó két szakaszon másfél
órás élő közvetítésre is sor
kerül a nemzetközi sportcsatornán! A sportcsatornával hároméves együttműködési megállapodás
született, ahogyan a Tour
de France főszervezője, az
Amaury Sport Organisation is komoly segítséget
nyújt a verseny nemzetközi médiamegjelenésének növeléséhez.
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„AZT TEHETTEM,
AMIT SZERETTEM”

Kazincbarcika 65. születésnapja alkalmából azokat a
lakókat kutattuk fel, akik a város születésének évében
látták meg a napvilágot. Sorozatunkban Neszádeliné
Kállai Mária mesélt az életéről.
Ön egyidős a várossal. Hogyan került Kazincbarcikára?
Hatvanöt év. Kimondani is
soknak tűnik, egy emberöltőnyi idő, de a merengésből
térjünk vissza a kérdésre.
Nem vagyok tősgyökeres
kazincbarcikai, bár most
már annak vallom magam.
Debrecenben születtem,
nem sokkal később katonatiszt édesapámat Miskolcra helyezték, majd onnan
Tardonára. Az első osztályt
még Miskolcon végeztem,
aztán negyedikig Tardonára jártam. A felső tagozatot
már itt kezdtem a Központi
Általános Iskolában, de az
ingázás miatt igazán sem
barcikai, sem tardonai nem
voltam.
Hogyan látta a város fejlődését?
Tardonai kislányként nekem a Békeváros a csodát
jelentette. Nagy dolognak
tűnt, ha valaki a városba
ment. Az iskolán kívül ritkán
jutottunk be, gyógyszertárba, orvoshoz jöttünk.
Ezerkilencszáhatvanöttől
láttam növekedését, változását. Elsősorban úgy éltem meg, hogy munkalehetőséget adott. Olyan
gyárak, üzemek épültek,
hogy az ideérkezők el tudtak helyezkedni. Élhető város volt, s talán akkor volt a
legélhetőbb, amikor a főiskola működött. A fiatalok
városa, a szobrok városa
volt. Számomra a fiatalságot jelentette az az időszak.
Ha azt mondják, hogy költözzek el máshová, nem lett
volna az a pénz, vagy kincs
amiért elmentem volna. Itt
voltak a barátok, az ismerősök, azok a fiatalok, akikkel

Férje Neszádeli Gyula bőrés papírműves akkor már
Kazincbarcikán élt. Hogyan
ismerkedtek meg?
A szüleimtől azt tanultam,
hogy a munka nem szégyen, ezért már középiskolásként egy hónap nyári
munkát vállaltam. Osztálytársam édesanyja a Napfénnyel szemben lévő játékboltban dolgozott, s már
az első év után én is oda
kerültem. Egyszer megjelent egy fiatalember és a
polcon lévő nagy maci után
érdeklődött. Mondtam, látom, hogy jó magas, nem
sokat kell lépnie a létrán,
ha annyira érdekli vegye le
magának. Gondolkodott,
majd közölte, hogy annyira
mégsem érdekli. Ebédidőben aztán ez a fiatalember megvárt, sőt másnap
és harmadnap is. Tizenhat
éves voltam, huszonkét
évesen házasodtunk össze.
Milyen módon alakították
itt az életüket?

MENJÜNK VILÁGGÁ!

REFLEKTORFÉNYBEN
A „SZÍNES VÁROS”
Kazincbarcika volt a díszvendége az idén 26. alkalommal megrendezett miskolci „Menjünk világgá ...!” Utazás kiállításnak, melyen városunk mellett a Kanári-szigetek kapott
kiemelt szerepet a szervezőktől.

a későbbiekben is tartottuk
a kapcsolatot. Szerettem
itt élni.
Egy falusi lány miként élte
meg a tinédzser kort? Bejártak a városba szórakozni?
Mivel a városban este kezdődtek a programok, teljesen kimaradtam belőlük.
Nekem a szórakozást a
mozi jelentette, ha hallottuk, hogy jó filmet vetítenek, elmentünk. Igazából a
sportban teljesedtem ki. A
középiskolai sporttársakkal
alakult ki egy szoros kapocs, mert ők voltak, akik
elismertek, akik értékelték
a teljesítményemet.
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Először is gondot jelentett
a lakás. A közös életünket
Gyula szüleinél kezdtük,
egy 48 m 2 -es lakás kis
szobájában, ahová a nagyobb lányom született.
Három év után kiutaltak
volna nekünk egyet, amikor hallottuk, hogy a Fő téren az anyósomék melletti
lakásból elköltöznek. Úgyhogy a mi kiutalt vadonatúj
lakásunkat elcseréltük egy
régi, felújítás nélkülire. Ide
született a második gyermekünk. Én bölcsődében
dolgoztam. Aztán a kazincbarcikai gyermeklétszám
igencsak megcsappant a
80-as évek táján. Akkor
már gondolkodtam a pályamódosításon. Abban
az időben már kézműves
szakköröket vezettem, s
elhatároztam, hogy ezen
az úton indulok el. Beiratkoztam a felsőfokú népi
játék és kismesterségek
szakoktatóképzőbe. A
bölcsődék összevonása
után a BVK-s óvodában
dolgoztam, amikor szakoktatót kerestek az Alpár Ignác Szakmunkásképzőbe,
a Deák Ferenc Szakképző
és Művészeti Szakközépiskola elődjébe. Így kerültem a középiskolába, mint
textiles szakoktató. Bizo-

nyos idő után nem vettek
fel textileseket, tehát ismét
újra kellett gondolnom az
életemet. Beiratkoztam a
Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karára, ahol
rajz tanári és kommunikáció
tanári diplomát szereztem.

megcsináltam kicsiben, azt,
amit Gyula 100 gyerekkel.

Mennyire volt könnyebb
a 70-es, 80-as években,
mint a mostani fiataloknak?
Nekem rettenetesen tetszett, hogy a művelődési
ház keretein belül öntevékeny klubok szerveződtek,
ahol vetélkedők, táncos
estek, valamint különböző
színházi produkciók voltak. Nagyon jó közélet volt,
mindenki ismert mindenkit,
mindenkiről tudtuk, hogy
mivel foglalkozik, miben jó.

Több csoportot is vezettek?
Igen, a Cimbora Gyermekklubot több éven keresztül
vezette Gyula, majd én vittem tovább. A 80-as évek
elejétől a Radnótiban csináltuk a kézműves kuckót,
ahová vittük a gyerekeinket is. Természetes anyagokkal dolgoztunk, mint
például az agyag. Nyári táborokban kemencét
építettünk és én kiégettem ezeket a munkákat.
Azt próbáltuk megmutatni,
hogy a természetben fellelhető dolgokból, kis anyagköltséggel mi mindent meg
lehet csinálni.

Milyen közéleti szerepet
vállaltak a férjével?
Igazából mi semmit sem
akartunk vállalni, jött magától. A férjem a munkája
kapcsán a közművelődésben, népművelőként dolgozott és természetes volt,
ha program van, menni kell,
neki ez a dolga. Aztán valahogy én is átnevelődtem, és
együtt gondolkodtunk. A
80-as évek elején, amikor
a játszóházi mozgalom elindult az én kis csapatommal

Mit adott Önnek ez a város?
Nekem elsősorban azt a
lehetőséget, hogy dolgozhattam, azt tehettem,
amit szeretek és azt szívvel-lélekkel csinálhattam.
Igaz már nyugdíjasként
,de még mindig tanítom a
gyerekeket a Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola képző és iparművészeti
tanszakán, felnőtteket pedig a Csipkeműhely Galériában a gömöri vert csipke
tervezésére és készítésére.

Az esemény megnyitójára
a kiállításnak is helyet adó
a ITC-székházban március
8-án került sor, melyen a
Kolorcity városmarketing
koncepcióval nagy sikert
arató Kazincbarcika, valamint a Kanári-szigetek került reflektorfénybe.
A Szerviz Iroda Utazási
Központ (SZIUK) és Miskolc városa által jegyzett
kétnapos eseményre kilátogatók közel száz belföldi és külföldi utazási iroda,
szálloda, térség és város
standjának kínálatából
válogathattak, és mind
emellett számtalan egyéb,
szórakoztató programon
vehettek részt.
A megnyitón Bárdos István, a rendező SZIUK menedzsere elárulta, az immáron valóban komoly
múlttal rendelkező, országosan is jegyzett, korábban inkább tavasszal megrendezett kiállítást, azért
szervezték az idén március elején, mert az utóbbi
években jelentősen átalakultak az utazási és ezzel
együtt a foglalási szokások. A múltban nagy nép-

szerűségnek örvendő
last minute utak helyett a
többség ma már inkább a
szezon előtti előfoglalás
során leköti nyári utazását, ezért célszerűbbnek
látták a mostani időpontban megtartani a börzét.
Kazincbarcika díszvendégként való szereplésével kapcsolatban elmondta, példaértékűnek
tartják a város elmúlt
években történő megújulását, amely egyre inkább
kitörni látszik a vegyipari
fellegvár szerepéből, országszerte sikerült „Színes városként” újra definiálni magát.
Pfliegler Péter, Miskolc
Megyei Jogú Város alpolgármestere nőnap alkalmából külön köszöntötte a
rendezvény női látogatóit, valamint a rendezvény
két főszereplőjét, Kazincbarcikát és a hazánktól
alig öt órányi repülőútra
található Kanári-szigeteket. Mint fogalmazott:
„a legfontosabb az, hogy
biztonságban és kellemes
élményekkel gazdagodva
utazzunk és úgy jöjjünk

haza, hogy már a következő utat tervezzük.”
Az ünnepélyes megnyitót követően, stábunknak
elmondta, csak gratulálni tud Kolorcitynek az elmúlt években településmarketing területén elért
eredményeihez, és reméli, hogy a kiállítás révén
kapott nyilvánosság segíti majd Kazincbarcikát
abban, hogy a kiállításon
megjelenő utazási irodák is
megismerhessék a várost,
és utak szervezésével tovább növeljék a település,
ezen keresztül a térség turisztikai vonzerejét.
Városunk képviseletében
Harnócz Zsuzsa, a Barcika
Art Kft. kulturális igazgatóhelyettese köszöntötte
a megjelent vendégeket,
és a már jól ismert Kolorcity márkanéven túllépve
felidézte a település átalakulásának folyamatát,
valamint felhívta a figyelmet arra, hogy bár hosszú
történelme nincs ugyan,
de idén méltó módon
igyekszik megünnepelni 65. születésnapját. Mint
mondta, Kazincbarcika a

múltban volt már a fiatalok városa, a szobrok városa, nemzeti sportváros
vagy éppen, mint most
színes város is, és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a város hű
maradhasson ezekhez a
korábban kiérdemelt jelzőkhöz.
„Kazincbarcikának van
egy olyan sajátos hangulata, amely csak akkor
tapasztalható meg, ha
azt személyesen éljük át,
ezért arra biztatok mindenkit, hogy látogasson
el városunkba. Erre kiváló
lehetőség a régió legnagyobb, de országos szinten is biztosan talán leghosszabb fesztiválja, a
Kolorcity Fesztivál, amely
három héten keresztül,
2019. augusztus elseje és
huszadika között várja a
látogatókat.”

Városunk azonban nemcsak a bejárattól közvetlenül balra, központi helyen található színes
standjával jelent meg az
eseményen, hanem a
színházteremben péntek
délután a barcikai művészeti csoportok színes
előadása révén a látogatók is megtapasztalhatták a Kolorcity életérzést.
A Kazincbarcikai Citerazenei Műhely előadása
mellett a Flash Táncstúdió, valamint a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek
zenés műsorával zárult a
város bemutatkozó műsora.
Azt ITC galériáján szintén Kazincbarcikáé volt
a főszerep, hiszen az Izsó
Miklós Képzőművészeti
Kör és a Kamera Fotókör
tárlata várta a látogatókat.
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BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

A Barcika Park Kft. „C” kategóriás
gépjárművezető munkatársat keres

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.

Főbb feladatok:

• Városüzemeltetés során felmerülő szállítási feladatok teljesítése;
• Speciális feladatok ellátása (gépi úttisztítás, utak téli
síktalanítása stb.).

Szakmai, személyiségbeli elvárások:

• minimum 2 év szakmai tapasztalat;
• pontos, megbízható munkavégzés, rugalmasság;
• jó műszaki érzék;
• betanulási hajlandóság;
• továbbképzésre való hajlandóság;
• változó munkarend preferálása.

Előny:

• érvényes GKI-igazolvány;
• C+E kategóriás jogosítvány;
• földmunkagépkezelő, nehézgépkezelő, emelőgépkezelő OKJ-vizsga;
• helyismeret.

Amit kínálunk:

• próbaidőt követően határozatlan idejű, teljes munkaidős foglalkoztatás;
• helyben történő munkavégzés;
• stabil vállalati háttér;
• szakmai fejlődési lehetőség,
• szakmai továbbképzések.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezés módja:

a palyazat@barcikapark.hu e-mail-címre küldött és a munkakör
pontos megnevezésével ellátott önéletrajzzal, postai úton, vagy
személyesen a 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9. számra kérnénk
eljuttatni.

Jelentkezés határideje: 2019.03.31.
Munkába lépés várható kezdete: 2019. április 15.

A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE
FELKÉSZÜLTEN VÁRJÁK A TAVASZT
Felkészült a március elsejével beköszöntő meteorológiai tavasszal megszaporodó
feladatai ellátására a Barcika Park Nonprofit Kft., annak ellenére, hogy a közmunka
program Kazincbarcikát súlyosan érintő változásai miatt február 28-án a közmunkások munkaszerződését fel kellett mondani. Közülük végül 60 főnek tudott az önkormányzati tulajdonban lévő vállalat munkát adni.
Mindez azonban nem érinti a cég fő tevékenységi körébe tartozó feladatokat, hiszen már meg is
kezdődtek a tavaszi munkálatok, amelyek idén a
cserjék, virágok, fák beszerzésével és ezek kihelyezésével indult. Mint
azt Lukács Líviától, a cég
nemrégiben kinevezett
igazgatójától megtudtuk,
ilyenkor a cég szakemberei gondoskodnak róla,
hogy még a rügypattanás
előtt a fagyönggyel benőtt fákról a fagyöngy levágásáról megtörténjen,
mivel az élősködő növény

hosszú távon a gazdanövény pusztulását okozza.
Az időjárás függvényében
kezdik meg a cég dolgozói a sövények vágását,
cserjék és rózsaágyak
gondozását, pázsitjaink gereblyézését, amely
a külterületi részekkel
együttvéve összesen
mintegy 1 193 000 m2 területen zajlik majd.
Kazincbarcikán minden
lakosra 45 m 2 zöld felület jut, a cég végzi majd
a zöldfelület fenntartása
mellett a közterületi padok, hulladékgyűjtők, kerékpártartók, támaszok,

korlátok javítását és karbantartását is.
Az idén kiemelten kezeli a Barcika Park Nonprofit
Kft. az illegális hulladéklerakók felszámolását. A
cég felszámolja ugyanis
a városi rendészettel és
a rendőrséggel közösen
felderített, télen a hó alatt
rejtőző illegálisan elhelyezett kommunális hulladékot is.
A téli síktalanítás után közel félmillió négyzetméter
területen történik a gépi
út- és járdatisztítás, amit
a cég tervei szerint március első hetében be is fe-

jeződött, ehhez kapcsolódóan pedig megkezdik a
szökőkutak karbantartását és tisztítását is.
A Barcika Park szakemberei felelnek a játszóterek
tisztításáról és megfelelő állapotuk biztosításáról,
hogy mire a város apró lakói a jó idő beköszöntével
birtokba veszik játszótereinket, addigra elkészül-

jenek a szükséges felülvizsgálati, karbantartási,
felújítási és javítási munkálatokkal. Természetesen nem feledkeznek meg
a horgászokról sem, akik
már készülnek a csalikkal,
ezért folyamatos a területi
horgászengedélyek kibocsátása, valamint a haltelepítés és a tavak környezetének rendben tartása.

ÉRV ZRT.

„VÍZ A VEZETÉKEKBE,
VÉR AZ EREKBE AZ ÉLETHEZ.”
Az elmúlt év végén együttműködési megállapodásban rögzített humanitárius ös�szefogás jegyében, újabb közös eseményt szervezett a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete és Észak-Magyarország egyik legnagyobb
közszolgáltató vállalata.
Az ÉRV Zrt. március 13án, ezúttal a közelgő víz
világnapjához kötődően, nagyszabású dolgozói
véra dással, tevőlegesen
kívánta felhívni a figyelmet
az élethez nélkülözhetetlen víz, és a gyógyászatban mással nem helyettesíthető, életmentő vér
fontosságára.
Az évente több alkalommal megrendezett céges
véradás már sok évtizedes hagyományra tekint
vissza az ÉRV. Zrt.-nél. A
kollektíva tagjai között
találunk közel 100 alka-

lommal vért adó munkavállalót, de az újonnan érkező dolgozók is szívesen
csatlakoznak a rendszeres
segítő akcióhoz. Ezekből
a pozitív tapasztalatokból
táplálkozva, és az elmúlt
időszakban kialakított
partnerséget erősítve, ismét nagy lelkesedéssel
vettek részt a munkavállalók a víz világnapi véradáson.
Az önkéntes dolgozói vér
adással párhuzamosan,
elsősegélynyújtó tanfolyamot is tartottak a munkavállalóknak a nagyvál-

lalat kazincbarcikai, Ózdi
úti telephelyén a vöröskeresztesek. Bemutatták
a részvevőknek azokat a
fogásokat, tennivalókat,
amelyek alkalmazásával
akár életet is menthetnek
egy váratlan helyzetben.
A Magyar Vöröskereszt
1881-es megalakulása óta
folyamatosan részt vesz
önkéntes elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezésében. A szervezet kiemelt
szerepet vállal abban,
hogy Magyarországon
minél több ember elsajátítsa a szakszerű elsőse-

gélynyújtás és életmentés módszereit, és egyre
több igény fogalmazódjon
meg arra vonatkozóan,
hogy akarjunk, merjünk
és szakszerűen képesek
is legyünk segíteni a bajbajutottakon.
Az Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt.
továbbra is arra törek-

szik, hogy a szolgáltatási
területén tevékenykedő
vöröskeresztes szakmai
szervezetekkel együttműködve, a jövőben is,
hasonló események szervezésével erősítse a társaság társadalmi felelősségvállalását.
(Forrás: ÉRV Zrt.)

Fotó: archív
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A szebbik nem a középpontban
NŐNAPI KÖSZÖNTÉS

HIRDETÉS

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

DISZPÉCSER MUNKATÁRSAT
keres

Főbb feladatok:
• A gépkocsivezetők és rakodók beosztásának előkészítése, jelenléti ív vezetése
• Az ügyfélszolgálatról érkező panaszbejelentések rögzítése, szükséges
intézkedések megtétele és kezdeményezése
• A GPS-rendszerek folyamatos felügyelete
• Menetlevelek ellenőrzése
• Az ügyfélszolgálattól érkező bejelentések kezelése
• Adatszolgáltatások előkészítése
• Szállítási igények ütemezése, nyilvántartás vezetése
• Napi összefoglaló jelentés készítése
Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny
•
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny
Egyéb elvárások:
• Felelősségteljes munkavégzés
• Szervezőkészség
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség
• Határozott fellépés
• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Dinamikus csapat
Munkavégzés helye: Sajókaza
Jelentkezés módja:
A palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.
Jelentkezés határideje: 2019. március 31.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
sajókazai székhelyére

PÉNZÜGYI ASSZISZTENST
keres

Leendő munkatársunk feladatai:
• Beérkező számlák iktatása, igazoltatása
•
•
• 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
•
• Pontos, precíz munkavégzés
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
Kettős könyvelésben szerzett szakmai tapasztalat
•
Amit kínálunk:
• Munkába járás támogatása
• Kellemes munkakörnyezet
• Stabil munkahely
Munkavégzés helye:
Jelentkezés módja:
A palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.
Jelentkezés határideje: 2019. március 31.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

ÉPÍTÉSVEZETŐT
keres

Szakmai elvárások:
• Mélyépítésben és földmunkák irányításában való jártasság
• Közmű- és útépítésben, valamint földmunkák irányításában szerzett
tapasztalat
• Kivitelezési munkák helyszíni irányítására, ütemterv szerinti vezetésére
való képesség
• Legalább középfokú szakirányú végzettség (építő-, építésztechnikus)
vagy felsőfokú szakirányú
• végzettség (építő- vagy építészmérnök diploma)
• 5 éves, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat és árajánlatok
készítésében való jártasság
• Önálló, precíz munkavégzés, határozott fellépés, jó probléma megoldó
készség
• Terhelhetőség, koncentrálóképesség
• Jó kapcsolat kialakítása és fenntartása mind a kollégáinkkal, mind a partnereinkkel
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
Előny: felelős műszaki vezetői képesítés
Amit kínálunk:
• Stabil munkahely
• Alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű, teljes munkaidős
munkaszerződés
Munkavégzés helye: Sajókaza
Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, a pozíció és a
bérigény megjelölésével küldje önéletrajzát a palyazat@zoldvolgy.hu
e-mail-címre.
Jelentkezés határideje: 2019. március 31.

A BARCIKA CENTRUM KFT. HR-SZAKÉRTŐT KERES A KAZINCBARCIKA VÁROS
LAKOSSÁGÁNAK KIEMELKEDŐEN FONTOS SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ
BARCIKA HOLDING VÁLLALATCSOPORT, VALAMINT A POLGÁRMESTERI
HIVATAL HR SZAKMAI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Kit keresünk?
Azt a lendületes és nyitott kollégát várjuk HR-csapatunkba, aki velünk együtt abban
hisz, hogy a HR legfontosabb feladata, hozzájárulni a szervezet feladatainak, céljainak
megvalósításához. Aki egyetért abban, hogy az igazi HR-szakemberek jelen vannak
a támogatott területek életében, ismerik a munkatársakat, a szervezeti kihívásokat,
célokat, mozgatórugókat.
Mikor lesz sikeres az új kollégánk?
• Ha ismeri és otthonosan mozog a munkavállalói életúthoz kapcsolódó valamennyi
HR-folyamatban, képes ezeket a munkavállalói élmény oldaláról is szemlélni.
• Ha a stabilitást, kiszámíthatóságot adó HR-rendszerek működtetése, fejlesztése mellett
kellő rugalmassággal, nyitottsággal rendelkezik az egyedi helyzetekre való reagálásban.
• Ha van gyakorlata a vezetők támogatásában; legyen szó szervezetfejlesztési
kérdésekről, teljesítményértékelésről, munkaköri rendszerek kiépítéséről, munkajogi
helyzetek optimális kezeléséről.
• Akkor fogja magát jól érezni a feladataiban, ha biztos HR szakmai alapjai vannak
(felsőfokú szakirányú vagy kapcsolódó végzettség, tapasztalat).
• Fontos kompetenciája kell legyen a folyamatszintű gondolkodás képessége a
proaktivitás és cselekvő hozzáállás!
Esszenciák: A „ránk bízott” emberek tisztelete, tanulni, fejlődni vágyás érzése és a HRszakma szenvedélyes szeretete!
Amit kínálunk:
• A tanulás, fejlődés, alkotás lehetőségét a támogatott területekkel való HRegyüttműködés valamennyi területén.
• Határozatlan idejű szerződést.
• A leendő kollégának lehetősége lesz aktív részesévé válni az idei évben induló HR-projekteknek!
Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. és Fő tér 4.
Jelentkezés módja: https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/27
Jelentkezés határideje: 2019. március.30.

A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és
megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917
óta, Magyarországon pedig 1948 óta minden
év március 8-án tartanak. A jeles alkalommal a
városvezetők munkahelyeiken köszöntötték a
közszférában dolgozó nőket.
Az egész napos programon a Barcika Park, majd
a Barcika Centrum és a Barcika Príma központi
konyhájának munkatársait lepte meg Szitka Péter
polgármester és Klimon István alpolgármester.
A köszöntés következő állomásai a Don Bosco
Sportközpont, a Polgármesteri Hivatal, a Székhely majd a Napsugár Tagóvoda voltak.
A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, az Agyalkert
Óvoda, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános
Iskola és a rendőrkapitányság női dolgozóinak
is meglepetés volt a köszöntés. További kazincbarcikai óvodába, iskolába, intézménybe is ellátogattak az önkormányzati képviselőink: Bukó
Géza, Harda Attila, Lövey Zoltán, Molnár Zoltán,
dr. Pásztor Gábor, Pásztor László, dr. Perjési Zsolt,
Pogány István és Riespler Pál, kifejezve tiszteletüket a női nemnek.
A Muskátli Nyugdíjasházban idén Szitka Péter,
Klimon István, Pásztor László, István Zsolt, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, valamint a Barcika Szolg. Kft. vezetői, Kókai
Péter ügyvezető igazgató és Malejkó Norbert
ingatlangazdálkodási igazgató köszöntötték a
bentlakó szépkorúakat.
Az ünnepi műsorban a Nefelejcs Tagóvoda kicsinyei verses műsorral kedveskedtek az időseknek,
majd az Irinyi János Református Oktatási Központ
tanulói egy zenés összeállítással köszöntötték a
nyugdíjasház női lakóit és dolgozóit.
A Felsőbarcikáért Alapítvány szervezésében Hazag Mihály, kuratóriumi elnök, a városvezetők és
Pásztor László köszöntötték a hölgyeket szombaton, akiket Dányi Krisztián színművész szórakoztatott előadásával.

10

KBSC

2019. MÁRCIUS 15.

EGY VERESÉG, EGY GYŐZELEM

A Kazincbarcika öt nap alatt két mérkőzést is játszott a labdarúgó Merkantil Bank Liga
NB II-ben március 2. hetében. A kék-sárgák előbb idegenben veszítettek a listavezető
Gyirmót ellen, majd pályaválasztóként Putnokon győzték le a Budafok együttesét.
Mozgalmasan telt az elmúlt hét a KBSC számára, hiszen a másodosztályban hétközi fordulót
is rendeztek. Gyirmóton
nem a Kazincbarcika volt a
találkozó esélyese, mégis
jól tartotta magát az első
félidőben. A játékrész végén azonban Szarka góljával a házigazdák jutottak előnyhöz. A második
45 percben Lukács 2 percen belül kétszer is egyenlíthetett volna, de Rusák
mindkét esetben résen
volt. A 89. percben Kanalost állította ki a játékvezető, mert a barcikai légiós
lekönyökölte Szarkát. Az
utolsó pillanatokban még
volt esélye a döntetlenre a KBSC-nek, de a hazai

kapus mindegyik esetben
hárított. Végül a barcikaiak 1-0-ra kaptak ki idegenben.
Következhetett a Budafok
elleni putnoki mérkőzés,
melyen már esélyeshez
méltóan kezdett a KBSC.
Az első negyedórában
több helyzete is volt a Gálhidi-együttesnek. Aztán a
17. percben megtört a jég
és Takács szögletét Fótyik
továbbította a kapuba. A
félidő hátralévő részében
a Budafok az egyenlítésért, a Kazincbarcika pedig a kétgólos vezetésért
küzdött, de újabb találat
már nem esett.
A második játékrész elején egy támadóbb felfogásban futballozó Budafok

lépett pályára. A vendégek küzdöttek, hajtottak
és az 50. percben Kovács
24 méteres lövése után
össze is jött számukra az
egyenlítés. A Kazincbarcika negyedórával később
a 65. percben egy kezezés miatt tizenegyeshez
jutott, melyet a gólszerző Fótyik értékesített. A
hátralévő időszakban az
eredmény már nem változott a kék-sárgák 2-1re győztek a Budafok ellen. A Kazincbarcika így 40
ponttal a 8. helyen várja a
folytatást, melynek során
ismét hazai pályán játszik
március 17-én vasárnap 3
órától a kieső helyen tanyázó Mosonmagyaróvár
ellen.

VRCK

GYŐZELEMMEL HANGOLTAK

A férfi röplabda Extraligában a MAFC együttesét fogadta a Vegyész Röplabda Club
Kazincbarcika. Marek Kardos együttese a vártnál nehezebben, de legyőzte fővárosi
riválisát.
Az idegenbeli siker után hazai pályán is megmérkőzött
a MAFC-cal a Kazincbarcika, és a budapesti meccs
után nem számított előzetesen nehéz csatára a Vegyész. Az első játszmában
gyorsan el is húztak 7-4re a hazaiak, de a Schild
kraut-csapat nem adta fel:
15-15-nél már egyenlő volt
az állás. A házigazdák újból
megrázták magukat, és 2418-nál játszmalabdákhoz
jutottak. A műegyetemisták ebből négyet is hárítottak, de a szettet így is a
Barcika nyerte 25-22-re.
A második felvonás előtt
intő jel volt, hogy a Vegyésznek nem szabad
hátra dőlnie, mert azt a
budapestiek kíméletlenül
kihasználják. A VRCK hiába vezetett 6-2-re és 106-ra, a MAFC ebben a szakaszban is egyenlített, sőt

18-17-nél a vezetést is átvette. Gyorsan kapcsoltak
a vendéglátók, fordítottak,
és nagy nehezen behúzták
ezt a szettet is 25-23-ra.
A harmadik felvonásban
a vendégek játszották az
eredményesebb röplabdát,
és 12-7-es vezetésüknél
Marek Kardosnak kellett
időt kérnie. A Vegyész fáradt csapat benyomását
keltette, a fővárosi csapat
pedig élt a kínálkozó lehetőséggel és 25-19-re hozta
a szakaszt.
Az elveszített játszma után
a 4. felvonásra alaposan
összeszedte magát a Kazincbarcika és az első pontoktól kezdve magához ragadta a kezdeményezést.
Szabó Dávidék 7-4-es vezetéssel nyitottak, és ebben a szettben mindenki
tudása legjavát igyekezett
nyújtani. Remekül szervál-

tak a hazaiak és a két csapat közti különbség egyre nagyobb lett. A VRCK
17-9-es vezetésénél már
a vendégek sem erőltették támadásaikat. A Kazincbarcika végül a játszmát 25-15-re, a mérkőzést
3-1-re nyerte, így 18 pontjával átvette a vezetést az
Extraliga alapszakaszában.
Ehhez azonban az is kellett,
hogy Pénzügyőr kikapjon
hazai pályán a Kecskeméttől. A hétvége másik meglepetését a MAFC okozta
azzal, hogy hazai pályán
3-2-re legyőzte a Kaposvár
együttesét. A VRCK legközelebb március 14-én este
nyolc órától a somogyiakat
látja vendégül, majd március 17-én vasárnap a Pénzügyőr ellen játszik bajnokit
délután öt órától szintén
hazai környezetben a Don
Bosco Sportközpontban.

KBSC UTÁNPÓTLÁS

FELEMÁS HÉTVÉGE

U 19: Sajóbábony – KBSC 0-3 (0-2)
A csapat összeállítása: Gyúró – Szabó B., Válint, Balázs
T.,Csendi S. – Lőrincz S. – Szikora, Orosz, Bordás, Valeán (Magyar) – Győr Á.
Góllövők: Szikora, Balázs T., Válint
Kőrösi Gábor edző: – A szezon első mérkőzésén, idény
eleji játékkal, sok helyzetet kidolgozva magabiztos
győzelmet arattunk.
U 17: Sajóbábony – KBSC 0-0
A csapat összeállítása: Bartók- Kunvári (Harzsó), Henez, Réti, Pál – Virág, Balogh (Szitai) Csernely (Hojdák),
Taskó, Szabó, (Rehor), Vaszil (Kapaló)
Divinszki József edző: – Kellemetlen stílusban játszó
hazaiak ellen csak helyzetek kialakításáig jutottunk.
A második félidőben nagyon sok lehetőségünk volt a
gólszerzésre, de nem voltunk elég pontosak és agres�szívek az ellenfél kapuja előtt.
U 14: KBSC – Miskolc Népkert Volán Se 2-4 (2-1)
A csapat összeállítása: Kovács Sz. – Szűrös B., Nagy T.,
Gulyás, Harencsár M., – Balogi M. (Kovács R. ), Kapaló,
Salák (Győrfi) – Kóré (Turai), Mida (Fedor ), Kalocsai R.
Góllövő: Kalocsai R. (2)
Kálmán Vilmos edző: – Az első félidőben egyenlő partnerei voltunk a listavezetőnek, sikerült megszerezni a
vezetést is. A második félidőben a nagyobb játékerőt
felvonultató Volán megfordította az eredményt!
U 15: KBSC – Miskolc Népkert Volán SE 2-4 (2-2)
A csapat összeállítása: Kozák D. – Goór, Madarász,
Zsigrai, Réti – Szűcs (Molnár M.), Szikszai, Orosz (Molnár V.), Kórik, (Hubay) – Lukács G., Hegedűs (Tóth)
Góllövő: Lukács G. (2)
Harnócz Róbert edző: – Nagyon jól felkészített ellenféllel szemben közel álltunk a pontszerzéshez.

Úszásoktatás indul felnőtteknek
március 16-án szombaton
kezdő és haladó szinten Kozma Krisztián
(06-30/211-8496) oktatóval.
A foglalkozások kezdőknél pénteken
19 órától valamint szombaton 12 órától,
haladóknál pénteken 18 órától valamint
szombaton 11 órától kezdődnek.

Gyermektanfolyam indul
március 16-án szombaton
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496)
és Tóth Katalin (06-70/366-7581)
oktatókkal tudásszint alapján.
A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától
kezdődnek.

Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig,
kedd, csütörtök 19.00 óráig

Egy turnus 8 alkalmas, névre szóló
úszásoktatás-bérlettel vehető
igénybe, melynek ára 8000 Ft.
Kazincbarcika, Hadak útja 3.

kazincbarcikai
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ISM ERETTERJESZTÉS

SZENIOR SZABADEGYETEM

HANGSZERT A KÉZBE! AZ ÉLET
LÉLEKTANA
Április 9-től 13-áig Kazincbarcika lesz a házigazdája a „Hangszert a kézbe” című programsorozatnak, amely egy olyan ingyenes országjáró hangszerkiállítás, hangszer
simogató valamint könnyű-, nép- és klasszikus zenei oktatási bemutató egyszerre,
amely rendszeres időközönként más-más városban irányítja rá a fiatal korosztályok
figyelmét a zenélésre, a zenélés tanulásának lehetőségeire.
A 2017 tavaszán induló sorozatot eddig 25 városban
rendezték meg, az elmúlt
két évben, összesen 70 ezren látogatták. Az interaktív
hangszerkiállításon az elismert szakemberek közreműködésével, kézbe vehető
és kipróbálható eszközökkel népzenei, klasszikus zenei, gitáros, basszusgitáros,
dobos, billentyűs, énekes és
elektronikus zenei témákba
vezetik be a vendégeket,
valamint 350 négyzetméteren kialakított mini stúdiók várják az érdeklődőket.
A rendhagyó énekórákon
bemutatják a különböző
zenei műfajokban használt
hangszerek fejlődésének
történetét, az irányzatok
és a stílusok kialakulását
és sokszínűségét, egyben
betekintést engednek a

zenész élettér és életmód
nagyszerűségébe.
A fiatal tehetségek és profi
hangszeres demonstrátorok minikoncertjei segítenek elmélyíteni a zenei
emlékeket és meggyőzően bemutatják a hangszerrel élés perspektíváit.
A programot minikoncertek, a kiállításhoz kapcsolódó játékok, zenei szakmai
szervezetek, médiumok és
zeneiskolák bemutatkozása színesíti.
Az eseménysorozat egyik
fő célja a zenei oktatás területén az elmúlt évtizedekben kifejlesztett jó
gyakorlatok bemutatása;
felkelteni az érdeklődést a
szélesebb körű könnyűzenei, népzenei és klasszikus
zenei oktatás szükségessége iránt. A kezdeménye-

zés a zenei iparág minden
képviselője számára pozitív
hozadékkal jár, hiszen igényes és zeneértő, hangszerekkel élő, fizető rajongókat
és zenefogyasztókat nevel.
A „Hangszert a kézbe”-sorozat keddtől szombatig,
mindennap 8.30-18.00 óráig, ingyenesen látogatható
majd, ahová keddtől péntekig, 8.30-15.00 óra között
szervezett iskolai csoportokat (1-12. osztály) tudnak majd fogadni. Az előre
egyeztetett időpontra érkező diákok egyik fele rendhagyó énekórán vesz majd
részt, míg a másik fele a kiállítótérben a hangszereket
próbálhatja ki, majd egy óra
elteltével a két csoport helyet cserél.
A részletes programok a ko
lorline.hu oldalon találhatók.

REJTVÉNY

SKANDINÁV

KAZINCBARCIKA, A SZÍNES VÁROS BEMUTATJA:

Az alábbi skandináv rejtvény az idei augusztus 1-jétől 20-áig tartó 7. Kolorcity
Fesztivál fellépőihez kapcsolódik.
Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk!
A helyes megoldásokkal „65 éves Kazincbarcika” bögrét, nyakpántot és hűtőmágnest nyerhet.
Beküldési határidő: március 22.
CÍMÜNK:
3700 Kazincbarcika,
Jószerencsét út 1/A.
E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu
A nyereménnyel kapcsolatos
részleteket a Kolorhét
szerkesztőségével a
06-20/479-4351-es telefonszámon
lehet megbeszélni.
Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Fekete István

EXPERIDANCE
WELLHELLO | HALOTT PÉNZ
MARGARET ISLAND
KOWALSKY MEG A VEGA
P-MOBIL | BERECZKI ZOLTÁN
és még sokan mások
KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK, STREET ART
AKCIÓK, GYERMEK-ÉS CSALÁDI PROGRAMOK, GASZTRONÓMIA

www.kolorcity.hu

Újabb előadásához érkezett a Szenior Szabadegyetem
március 7-én. Az élettel egyetértve élni – az élet megélésének lélektana témában dr. Lubinszki Mária pszichológus tartott előadást a szépkorúaknak.
A Szenior Szabadegyetem második félévének
második előadása előtt
Szitka Péter Kazincbarcika
polgármestere és Klimon
István alpolgármester köszöntötték nőnap alkalmából a rendezvény női
résztvevőit, akiket édességgel és egy szál virággal
ajándékoztak meg.
A Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Karának oktatója előadásának
témája az élet lélektana
volt. Az előadó kifejtette,
hogy az élet sok szempontból megbetegítheti
az embert. Pszichológusként az általános tapasztalata az, hogy az életet
nehéz értelemmel töltve
megélni. Az egyéni lehe-

tőségek korlátozottak és
egyre nagyobb a fiatalkorúaknál és az idősebbeknél
is a depresszió. Óriási a személyes felelősségünk a sorsunk alakulásában, hívta fel
a figyelmet az előadó. Sok
ember boldogtalan, de mi
magunk is tehetünk azért,
hogy az életet tartalommal
töltsük meg.
A Szenior Szabadegyetem
március 21-én dr. Osváth
Andrea szociológus „Miért
nem vagyunk boldogok?”
című előadásával folytatódik, majd április 4-én a szellemi és lelki egészségért
témában Huszka Éva geronto-andragógus, április 18-án
dr. Nagy Sándor egyetemi
docens az elektronikai hulladékokról tart előadást.
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HIRDETÉS

Tájékoztatjuk
az óvodaválasztás
előtt álló szülőket, hogy
Bomba energiaital üveges 250 ml:
Bomba energiaital dobozos 250 ml:
Apenta ízesített ásványvíz 1,5 l:
XIXO tea több íz 1,5 l:
Retró! Piros mogyorós 80 g:
Piros mogyorós szeletes 40g:
Kinder maxi tojás 100 g:
Lara babapelenka maxi 50 db-os:
Lara babapelenka junior 44 db-os:
OMO mosópor 7 kg automata:
Aqua Soft vízlágyító 1 kg:

115 Ft
115 Ft
160 Ft
165 Ft
320 Ft
180 Ft
1 300 Ft
2 100 Ft
2 100 Ft
4 000 Ft
500 Ft

115 Ft/l
115 Ft/l
106 Ft/l
110 Ft/l
4 000 Ft/kg
4 500 Ft/kg
13 000 Ft/kg
42 Ft/db
47,7 Ft/db
571 Ft/kg
500 Ft/kg

az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda
április 10-én (szerdán)
8:00-11:00 óráig KUKUCSKA NAPOT tart,
melyre szeretettel hívjuk és várjuk az
érdeklődő szülőket gyermekeikkel. Az
óvodai nyílt nap alkalmával betekintést
nyerhetnek óvodánk életébe, és gyermekeik bekapcsolódhatnak a délelőtti
játékos tevékenységszervezésekbe.

MŰSORAJÁNLÓ

Kilós sütemények, linzerek nagy választékban kaphatók!
www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993

Március 18.
(hétfő) 18.00

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

HELYZETKÉP (ismétlés 19.00)

Benne: Március 15-ei városi ünnepség felvételről

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

CSEMPE AZONNAL

Március 19.
(kedd) 10.00

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

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

Alu- és horganyzott
csatornák

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

Március 20.
(szerda) 18.00

Vendég: Suga Lászlóné, az Irinyi János Református Oktatási Központ
Tompa Mihály Általános Iskolája tagintézményvezetője
Téma: Beiskolázás
Vendég: Smolnicki Beáta, a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézmény
gyógypedagógusa, a tagintézmény igazgatóhelyettese
Téma: Mikor iskolaérett a gyermek?
Vendég: Nagy Géza őrnagy, a Magyar Honvédség Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4.
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájának vezetője
Téma: Katonai toborzás

KÉK ARANY

KBSC – MTE 1904 NB II-es labdarúgó-mérkőzés felvételről
VRCK – Pénzügyőr SE röplabda-mérkőzés felvételről

Március 21.
TESTÜLETI ÜLÉS KÖZVETÍTÉS
(csütörtök) 08.00
Március 21.
HÍRADÓ
(csütörtök) 18.00 Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló
IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap,
megjelenik péntekenként 35000 példányban
ISSN 2416-2531
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes, Zele Tímea, Kovács
Loretta, Szűcs Krisztina, Jóbi Attila
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: (48) 800-800

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
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
történik. Az adatokat a hirdetések, cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek
felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk
módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását,
törlését. Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

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/

