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65000 növény a
65 éves városba
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DÍSZ TÉR A VÁROS SZÍVÉBEN

Hamarosan új köntöst kap Kazincbarcika egyik legnagyobb területe, a Fő tér, ugyanis folytatódik a Jószerencsét úttól egészen a Liget útig tartó, közel nettó
hatszáz millió forintos beruházás, a komplett Dísz tér
felújítása.
A projekt keretében a
Polgármesteri Hivatal és
az Egressy Béni Művelődési Központ előtti területen az Egressy útig,
valamint az áruház előtti területen a városi ünnepségek és nagyszabású események helyszínéül
szolgáló Rendezvényteret alakítanak ki. A Liget
úttól a posta és a drogéria előtti területen az Egressy útig és a hivatal
parkolója melletti zöld részen a Jószerencsét útig
épül meg a város központi
pihenő és közösségi tere,
az Agóra.
A Dísz téren „okos” közvilágítási rendszert építenek ki, egyben a támfalak

és a lépcsők egys éges,
modern új burkolatot
kapnak. A rendezvényeken kihelyezett pavilonoknak az új csapadékelvezető rendszernek
köszönhetően megoldódik a víz- és szennyvíz
elvezetése is. A város
legnagyobb ivóvízvezeték-hálózatát szintén felújítják ezen a szakaszon.
– A Dísz téren kap majd
helyet a nagyszínpad, valamint egy egyedi, rendkívül látványos függesztett burkolatú szökőkút,
amelybe egy Magyarországon, sőt Európában is
ritkán látott vízijátékot
terveztek. A medencében 29 db fúvóka bizto-

sítja majd a rendkívüli élményt – árulta el Szitka
Péter polgármester.
A Bányász szobrot a felépítményeivel együtt a
művelődési ház mögötti,
Jószerencsét utat kísérő
rézsűs zöldterültre helyezik át. Az anyatej világnapján ültetett „születésfák” pedig a Völgy parkba,
az Anyaság szobor körül
állítanak emléket a Kazincbarcikán született
gyermekeknek.
– A hatalmas, összességében a 2000 m2-t meghaladó zöldterületen több
mint 17 000 új fa, cserje,
bokor és virág biztosítja
majd, hogy városunk továbbra is Magyarország
egyik legvirágosabb települése legyen. Emellett
új utcabútorok is emelik
majd tér szépségét. A fejlesztés révén egy olyan
modern, impozáns Dísz

térrel gazdagodik majd a
város, amelyben minden
korosztály megtalálhatja a neki megfelelő kikapcsolódási, sportolási, közösségépítő lehetőséget
– tudtuk meg a városvezetőtől.
A Fő tér rekonstrukciója még 2017 őszén indult,
az első fázisban a régi
betonpálya helyére egy
multifunkcionális sport
aréna épült; a fitneszeszközök segítségével a szabadban is edzhetnek a
városlakók, illetve olyan
játszóeszközöket telepítettek a térre, amelyek a
legkisebbek mozgáskoordinációját fejlesztik. Új
utcabútorokat – padokat,
szeméttároló edényeket – helyeztek ki a parkba, továbbá elbontották
a sörházként ismert régi
épületet is, mely már nem
illett bele a településkép-

be. Ezen a részen már el is
kezdődött a füvesítés és
a növények telepítése. A
teljes beruházás előre láthatóan nyár végére fejeződik majd be.
Az összesen közel nettó hatszáz millió forintos
beruházás első üteme,
a Rendezvénytér bruttó 142 millió forintos Európai Uniós támogatásból
és a Kazincbarcika Város
Önkormányzata által biztosított bruttó 206 millió forintos saját forrásból valósul meg; az Agóra
kialakításának 220 millió
forintos költségét pedig
teljes egészében saját
forrásból finanszírozza az
önkormányzat. Szintén
közel bruttó 120 millió forintos önkormányzati fejlesztés eredményeként
már elkészült a Fő tér
korszerűsítésének első
fázisa.
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M EGÚJULT A KSK TORNACSARNOK

MINDENT AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL MEGVALÓSULT A BARCIKAI

Mint arról lapunk is beszámolt, múlt heti testületi ülésén Kazincbarcika Város Önkormányzata elfogadta az óvodai beiratkozásról szóló rendeletét, amelynek értelmében
hamarosan megkezdődik városunkban az óvodaérett csemeték intézményekbe való
beiratkozásának időszaka.

sportpályájuk pedig szintén helyet biztosít a „Fitt

szükséges nyomtatvány
és dokumentum is.
A kitöltött jelentkezési lapon kívül szükség lesz a
szülő és a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványra, a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, TAJ-kártyára; nem
magyar állampolgárságú
gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező
okmányokra. Amennyiben
a gyermek sajátos nevelési
igényről szóló szakvéleménnyel, beilleszkedési,
tanulási, magatartási zavar megállapításáról szóló
szakvéleménnyel rendelkezik, az arról szóló dokumentumokat be kell vinni.

A Jószerencsét út 4. alatti
tagóvoda Pedagógiai Programjának középpontjában a
népi hagyományok ápolása
áll, amely egyben ideális feltétele a mozgásfejlesztésnek, hiszen az intézményben található tornaszoba
és műfüves sportpálya is
lehetőséget biztosít a “mozgáskotta” módszer alkal-

Az óvodai beiratkozás kötelező minden gyermek
számára, aki az adott év
augusztus 31-ig betölti a
harmadik életévét, függetlenül attól, hogy a csöppség
végül jár-e majd végül óvodába vagy sem. Az óvodába
járás alól azonban a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentés kérhető,
ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt
indokolja. Ezt minden esetben a szülőnek kell kérnie az
adott település jegyzőjénél,
melynek jóváhagyásához az
óvodavezető, valamint a védőnő beleegyezése is szükséges. Az óvodai időszak
alapértelmezetten a kicsik
hatodik életévéig, vagyis a

tankötelezettség eléréséig
tart. Amennyiben a gyermek
a beiratkozástól számított fél
éven belül betölti a hármat,
kérvényezhető az óvodai felvétele, abban az esetben ha
az adott óvoda rendelkezik
elegendő férőhellyel. Az óvodai érettség egyetlen szabályként rögzített feltétele
a nappali szobatisztaság.
Amennyiben állami óvodát
választunk, úgy közvetlenül a lakhelyünkhöz tartozó
Kazincbarcikai Összevont
Óvodába és tagóvodáiba
jelentkezhetünk. Az adott
körzethez tartózó óvodákról
felvilágosítást a tagintézményekben vagy a www.barcikaicimborak.hu weboldalon
kaphatunk, ahol megtalálható minden beiratkozáshoz

ESZTERLÁNC TAGÓVODA
Az Építők útja 2. alatti
tagóvoda nevelői elfogadó közösségként kiemelt
feladatuknak tartják az
esélye gyenlőség, felzárkóztatás megteremtését,
a gyermekek testi, lelki

jólétének, szocializációjának, egészséges fejlődésének biztosítását.
A mozgásfejlesztés bővülő feltételeként az elkövetkező időszakban az
„Ovi Sport” program kere-

megszerettetésére, védelmére, illetve a környezettudatos magatartás kialakítására.
Jól felszerelt tornateremben, változatos udvari játékeszközök között, és az
idén épült műfüves pályán
folyik a gyermekek harmonikus mozgásfejlesztése,

valamint az egészséges
életvitel igényének kialakítása. Ebben az intézményben is van lehetőség
a „Fitt Ovi”-programba
kapcsolódnia a kicsiknek. „Varázsecset” vizuális műhelyükben pedig a
jövő ígéretes tehetségeinek útját terelgetik.

MESEVÁR TAGÓVODA
A Pollack Mihály út 7. alatt
található tagóvoda élményekben gazdag környezetet biztosít a gyermekeknek , a melyben
önkifejezésü k , érzel mi intelligenciájuk, moz-

gáskészségük folyamatosan fejlődik. Kiemelt
területként kezelik az
irodalmi nevelést, különösen nagy hangsúlyt
fektetnek a mese fontosságára és a különbö-

NAPSUGÁR TAGÓVODA
mazására, illetve helyet ad
a „Fitt Ovi” program rendezvényeinek.
Az egészséges életmódra nevelést segíti továbbá
a sószoba, ahol különböző
tevékenységek végzésére is
lehetőség nyílik. A „Varázsműhely” keretében pedig
komplex művészeti tehetséggondozás folyik.

NEFELEJCS TAGÓVODA
Az Alsóvárosi körút 44. alatti
intézmény célja a gyermekek
harmonikus fejlesztése a hagyományok és a környezeti
nevelés eszköztárával. Az
„Ez a lábam” tehetséggondozó műhely a néptáncon
keresztül segíti az óvodásokat a megfelelő mozgáskultúra kialakításában, tor-

naterme lehetőséget biztosít
a bent végezhető mozgásfejlesztésre is, a „Fitt Ovi”
program keretében pedig a
műfüves udvari pályán sportolhatnak a gyermekek. Az
óvoda épületében sószoba
található, mely kiváló lehetőség az egészségmegőrzésre, betegségmegelőzésre.

SZÁZSZORSZÉP TAGÓVODA
tén belül műfüves pálya
telepítésére kerül sor az
óvoda udvarán. Az „Eszterlánc” tehetséggondozó műhelyükben pedig komplex művészeti
nevelés folyik.

FÜZIKE TAGÓVODA
A Mátyás király út 10/A
alatti intézmény a város
egyik legszebb természeti környezetében található, ennek megfelelően a
környezeti nevelésre és az
egészséges életmód alapozására épül a pedagógiai munka. Nagy hangsúlyt
fektetnek a természet

Ovi” program foglalkozásainak is.

ző művészeti területek
összekapcsolására. A tehetséggondozás „Ügyes
kezek” vizuális nevelés és „Táncoló talpak”
mozgás-tánc területen
valósul meg. Műfüves

Az Akácfa út 12. alatti tag
óvodában a jól felszerelt
udvaron a nevelők megpróbálják kihasználni a természeti környezet adta
lehetőségeket. Kiemelt feladatuknak a gyermekek
egészséges életmódra nevelését, környezettudatos
magatartásuk alapozását,
valamint a hagyományápolást és a mozgásfejlesztést
tekintik. Tehetséggondozó műhelyei, a „Hej tuli-

pán” zenei műhely, mely a
népzene és -tánc alapjaira
épít, valamint a „Mozogda”,
amely a mozgásfejlesztés
színtere. A tagóvoda tornaszobával, illetve sószobával is fel van szerelve,
amely alkalmat biztosít az
egészségtudatos gondolkodás kialakítására, illetve
a műfüves sportpálya révén
ez az az intézmény is részt
vesz a „Fitt Ovi” program
lebonyolításában.

SZÉKHELY ÓVODA
A Csokonai út 1. szám alatti óvoda Pedagógia Programjában nagy hangsúlyt
kap a művészeti nevelés, a
nevelőközösség különösen
fontosnak tartja a művészeti
tevékenységeken belül a vizuális és az irodalmi nevelést.
Az Ovi-Galéria lehetőséget nyújt a kultúrákkal való
ismerkedésre, az iparművészeti, szépművészeti és

népművészeti alkotások
kiállítására is. Az óvodában
működik „Kisművészek Játszóháza” tehetséggondozó
műhely és az óvodapedagógusok „Morzsa Színháza”, a
sportoláshoz pedig jól felszerelt tornaszoba, az udvaron pedig műfüves sportpálya is található, mely egyben
helyszínül szolgál a „Fitt Ovi”
programnak.

KOSARASOK ÁLMA

Ünnepélyes keretek között adták át március 21-én a
mára belülről is felújított Kazincbarcikai Sportközpont
Tornacsarnokát. A 45 millió forintos fejlesztési beruházáshoz a látványcsapatsportok támogatási rendszere
mellett Kazincbarcika Város Önkormányzata 23 millió
forint támogatást, a Sláger Kazincbarcika Kosárlabda
Sportegyesület 1.2 millió forintos forrást biztosított.
Az átadó ünnepségen
Szitka Péter polgármester kihangsúlyozta, hogy
a többszereplős összefogásnak köszönhetően ismét egy korszerű, megújult tornac sarnokkal
gazdagodott a város.
– Egy energetikai pályázat által néhány éve a tornacsarnok egy minden
szempontból új, modern
külsőt kapott. Ezután folyamatosan kerestük annak a lehetőségét, hogy
a belső teret is felújítsuk.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét és a helyi Sláger Kazincbarcikai Kosárlabda
Sportegyesületet hívtuk
partnerül, akikkel közösen
egy újabb sikeres projekt
nek köszönhetően, ma
már egy teljesen megújult sportlétesítménybe
érkezhetnek a sportolók
és a szurkolók is egyaránt.
Örülök, hogy mindkét féllel gördülékenyen tudunk
együtt dolgozni. A kiváló

együttműködés révén bízom benne, hogy az utánpótlás-nevelés támogatása további fejlesztésekkel
és a további közös gondolkodással a jövőben is folytatódhat, akár egy kültéri
pályarendszer kialakításával – mondta Szitka Péter polgármester.
Bodnár Péter, a Magyar
Kosárlabdázók Országos
Szövetségének (MKOSZ)
főtitkára a sportág elmúlt
években elért eredményeiről beszélt.
– Az MKOSZ-nek köszönhetően több mint 150 tornaterem újult meg a közelmúltban, valamint új
városi sportcsarnokok,
tornatermek is épültek. A
legnagyobb eredmények
egyike, hogy a kazincbarcikaihoz hasonló jellegű
tornacsarnokokat sikerül
olyan állapotba hozni, ami
hosszú távon szolgálhatja
a kosárlabdasport érdekeit. Szövetségünk a kosárlabdaképzés színvonalára

fekteti a hangsúlyt, mert
nem az eredményt kell
hajszolni, hanem olyan játékosokat kell nevelni, akik
később akár az élvonalban
tudnak majd játszani –
foglalta össze a főtitkár.
A meghívott vendégek
között volt Sitku Ernő,
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségi tagja, a Szab o l c s -S z a t m á r- B e re g
Megyei Kosárlabda Szövetség szakmai vezetője
is, aki egykori élvonalbeli
kosárlabdázóként is elhivatott a sportág iránt.
– Úgy gondolom, az itt
lakóknak is óriási öröm,

hogy egy ilyen csarnokban tudnak majd kosárlabdázni. Ha kilátogat valaki ide és megnézi, hogy
milyen körülmények fogadják a gyerekeket a
mérkőzéseken vagy az
edzéseken, akkor mindenki elégedett lesz. Fontos, hogy az utánpótlás-képzésünk fejlődjön,
ez pedig akkor fog megvalósulni, ha a létesítményeink is olyan szinten
vannak, mint ahogyan azt
mi szeretnénk. Célunk,
hogy a gyerekek felnőve egy profi csapatban
játszhassanak. A gyerekek mozgáshoz szoktatá-

sát legalább ilyen fontosnak tarjuk. Örülök annak,
hogy egyre többen ismerik meg a kosárlabdát
– részletezte a szövetség célkitűzéseit a szakember, aki a beruházás
kapcsán meg jegyezte,
a megújult padló védi az
izomzatot, biztonságos,
tehát maximálisan megfelel a mai kor követelményeinek.
A szalagvágást követően
a Sláger utánpótlás játékosai, majd a Kazincbarcika Összevont Óvodák
ovisai és szüleik vették
birtokba elsőként a küzdőteret.

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK

SPORTOS CSALÁDI DÉLUTÁN

Családi sportdélutánra várták a gyerekeket és szüleieket a Kazincbarcikai Ös�szevont Óvodák március 21-én. A KSK felújított tornacsarnokában megrendezett
programon mindegyik tagóvoda képviseltette magát.
Gyermekek, szülők és
óvodapedagógusok bevonulásával kezdődött az
óriási hagyományokkal
bíró családi sportdélután.
A szabadidős program a
már jól bevált bemelegítéssel kezdődött, ahol kicsik és nagyok egyaránt

felkészültek a megmérettetésre. A rendezvényen a
tagintézmények csapatai
mérték össze gyorsaságukat, kreativitásukat és
ügyességüket. A feladatok
idén is nagyon színesek voltak és szorosan kapcsolódtak Kazincbarcika 65. szü-

letésnapjához. A rendkívül
jó hangulatú vetélkedőre
több százan voltak kíváncsiak. Az ovisok a lelátóról
szurkoltak társaiknak. A
délután zárásaként a résztvevők és tagintézményeik
sportos és egyben hasznos
ajándékokat kaptak.
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HIRDETÉS

A Barcika Park Nonprofit Kft.
temetői munkás 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:

• temetésekkel kapcsolatos ügyintézési feladatok elvégzése;
• temetőben történő földmunka végzése;

Szakmai, személyiségbeli elvárások:

• egészségügyi alkalmasság, jó fizikum, ápolt megjelenés;
• stressztűrés, határozottság;
• precíz munkavégzés, pontosság;
• érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság;
• előnyt jelent: „B” kategóriás jogosítvány, kisteherautó-vezetési
tapasztalat

Amit kínálunk:

• stabil vállalati háttér;
• próbaidőt követően határozatlan idejű, teljes munkaidős
foglalkoztatás;

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. kérnénk eljuttatni.
Jelentkezés határideje: 2019. április 10.
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Csónakázó-tó május 1.(szerda)
SZÍNPADI PROGRAMOK

KÍSÉRŐ PROGRAMOK

16.00 Szinetár Dóra
gyermekműsora
17.00 Galambos Lajcsi
18.00 Flash Táncstúdió
18.30 Kasza Tibi
élő koncert

16.00–17.30 Sakkszimultán
Károlyfalvi Zoltán FIDEmesterjelölttel
16.00–19.00 Kézműves játszóház
a Gyermekek Háza - Kézművesház
munkatársaival
Sportsziget
Modellmix Kazincbarcikai
Modellező Egyesület bemutatója
Izsó Miklós Képzőművészeti
Kör interaktív rajzórája
Galgóci Faragda
KÖZREMŰKÖDIK:
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet

VENDÉGLÁTÁS, VÁSÁROZÓK
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A program díjtalan!
A program fő támogatója:
Kazincbarcika Város Önkormányzata
www.kolorcity.hu
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DOWN-SZINDRÓMA VILÁGNAPJA

MOSOLY AZ ARCOKRA!

Ünnepséget rendezett a Down-szindróma világnapjának alkalmából a Csillagfürt
EGYMI Kazincbarcikai Tagiskolája a Kincsem Napköziben, amelyen a Pinceszínház
Eger interaktív bemutatóval kedveskedett a résztvevőknek.
A rendezvény egy vidám
zenés műsorral vette kezdetét, ahol a dolgozók,
vendégek, illetve a gondozottak közösen énekeltek ismert magyar dalokat
gitárkíséret mellett.
Ezt követően a Csillagfürt
EGYMI Tagiskola tanulói adtak elő egy műsort,
amelyben a babgulyás
hozzávalóknak farsangi
jelmezbe beöltözött fiata-

lok egy zenés táncos műsorral csaltak mosolyt a
vendégek arcára.
A rendezvény második felében az egri pinceszínház
interaktív színházi elő
adásában vehettek részt a
napközi legbátrabb önként
jelentkezői. Itt olyan szituációs játékokkal készültek a művészek, amiben
egy ördög és egy angyal
próbált hatni különbö-

ző trükkökkel a játékban
résztvevőkre, akiknek különböző „morális kérdésekben” kellett dönteniük
a játékos előadás során.
Az eseményen jelen volt
a Kazincbarcikai Szociális
Szolgáltató Központ igazgatója István Zsolt, illetve több más intézményegység vezető is. A neves
nap alkalmából mindenki felemás zokniban je-

VIRÁGOS KAZINCBARCIKA AKCIÓ

lent meg az eseményen,
ugyanis ez szimbolizálja a

down-szindrómások színességét.

„Virágos Kazincbarcika” néven nagyszabású növénytelepítési akció indul a 65. születésnapját ünneplő városban. A megújult tereken, a kerékpárút-hálózat mentén összesen 65 000 egynyári, évelő, lágy szárú, fás szárú cserjét és fát ültetnek az év során.

„Örökségem Tardona”
című könyvét mutatta
be Pál-Kutas Dénesné
honismereti szakértő március 21-én, csütörtökön a Mezey István Művészeti Központ
könyvtárában.

tartja a beruházások során a zöldfelületek pótlását és bővítését, ezért
minden esetben szerződéses kötelezettségként
jelölik meg az előnevelt
csemete kiültetését.
– Egy kivágott fa helyett
sok esetben két-három
új, különböző időszakban
virágzó és kevésbé allergén példányt telepítenek majd. Ügyelve arra is,
hogy a telepített fák különböző fajták legyenek,
és lehetőleg ne egyszerre érjenek majd életciklusuk végére és egyszerre
kelljen majd a kivágni őket
– erősítette meg Szitka
Péter, Kazincbarcika polgármestere.
Kazincbarcika több éve
már, hogy sikeresen szerepel a Virágos Magyarország versenyen a városok kategóriájában, a
növénytelepítési akciónak
köszönhetően pedig idén
is nagy eséllyel pályázhat
a címért.

KAZINCBARCIKA 100

ÚJ CSIZMÁKBAN
MOTIVÁCIÓS NAP
TÁNCOLHATNAK A KODÁLYOSOK

A táncoktatással is foglalkozó iskola a mindennapi
oktató munkában, illetve
fellépéseken fogja használni a megvásárolt láb
beliket.
Ottjártunkkor a tanulók
nagy örömmel próbálták
fel és vették használatba a táncos csizmákat, a

széki táncot már ebben
járták el.
A tíz pár csizma között van
úgynevezett puha és kemény szárú is. Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere az eseményen
elmondta, a Kodály és Kazincbarcika között nagyon
jó a kapcsolat, így nem volt

kérdés, hogy hasznos formában támogatják az intézményt.
A néptánctanszakon oktató tanároktól megtudhattuk azt is, hogy ezek
a csizmák, ha megfelelően használják és tárolják
őket, akár 30-40 évig is
kitartanak.

KÖNYVBEMUTATÓ

ÖRÖKSÉGEM
TARDONA

elöregedett, vastag törzsmérőjű fa kivágása vált
szükségessé, melyek sok
esetben légvezetékekbe
lógtak vagy gyökérzetük
feltörte az utat, megrongálta a vízvezetékeket.
Számos lakossági jelzés
érkezett veszélyes állapotban lévő fákról, például
a Pollack Mihály útról vagy
az Alsóvárosi körútról,
amit a szakemberek által
végzett vizsgálat is alátámasztott.
A városvezetés kiemelt
fontosságú feladatnak

ÖNKORMÁNYZATI ADOMÁNY

Kazincbarcika Város Önkormányzata 400 000 forinttal támogatta a Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskolát, amiből az intézmény tíz pár néptáncos csizmát vásárolt.

65000 NÖVÉNY A
65 ÉVES VÁROSBA
Mint minden esztendőben, idén tavasszal is
megszépül településünk.
A Barcika Park Nonprofit
Kft. munkatársai már elkezdték a szezonális virágok ültetését a tereken
és a járdák melletti virág
ágyásokban, valamint a
kandelláberekre is hamarosan felkerülnek a virágtartók.
A három új kerékpárút-szakasz és a Dísz tér
építése során több, vágás
érett, városunkkal közel egyidős, 50-60 éves,
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Az eseményen Molekné Kőrösi Beatrix,
az Egressy Béni Városi Könyvtár igazgatója
köszöntötte a vendégeket, illetve a könyv íróját, majd ezt követően
Tardona polgármestere,
Balla György mondott
köszöntőt, melyben
gratulált a könyv írójának az elkészült műremekhez.
A rendezvényen az Irinyi János Református Oktatási Központ
tanulói adtak elő egy
könyvbemutató műsort, melyben egy fuvola darabbal, történelmi
áttekintéssel,
énekkel és szavalással
készültek a közönségnek. Ezután pedig Bartalis Levente zenész
adott elő megzenésí-

SZENIOR SZABADEGYETEM

Miért (nem) vagyunk boldogok?

A boldogság megtalálása és fenntartása volt a témája a Szenior Szabadegyetem március 21-ei előadásának a Mezey István Művészeti Központban. A hallgatók választ
kaphattak néhány rendkívül egyszerű, mégis nehezen megfejthető kérdésre a boldogság érzésével kapcsolatban.
tett, Tardonához fűződő
verseket.
A rendezvény második felében pedig Kissné
Király Piroska, a könyv
írójának jó barátja és
szaktársa mutatta be a
szerzőt, majd beszélt a
könyv elkészüléséről illetve tartalmáról és annak
jelentőségéről.
A könyv kapcsolatrendszere minden eseményével és érintett személyével túlnyúl Tardona
határain. Véleménye szerint, „a könyv nem csupán szabadidős olvasásra való, de tanításhoz is
alkalmas, hiszen pontos,
precíz, nem túlzó munka.”

Dr. Osváth Andrea szociológus, a Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének
adjunktusa előadása során arra keresték a választ
a hallgatók, hogy mi emberek miért is vagyunk boldogok? A boldogságkutatás
egy összetett kérdés, melynek során fény derülhet arra
is, hogy egy személy milyen
hibákat követ el az életben,
amitől boldogtalan lesz.
A Kaliforniai Egyetem boldogságkutatásai szerint,
melyek Prof. Dr. Sonja Lyubomirsky nevéhez fűződnek, a boldogság 50%-ban

a génjeinktől függ. Ez szolgál az alapnak, amin felül
40%-ban az élettapasztalataink módosíthatnak,
ha például hajlamosak vagyunk depresszióra, vagy
ilyen génekkel rendelkezünk.
A maradék 10%-ot a környezetünk és körülményeink hatásai biztosítják, mint
például az anyagi háttér.
Magyarország - a 2012-es
boldogságkutatások kapcsán végzett felmérések
szerint - a világ vizsgált országainak listáján csupán a
110. helyen állt. Ez a helyezés
a 2018-as kutatás alapján
javult, ugyanis tavaly már a
63. helyre sikerült feljutnunk.

Arra a kérdésre, hogy a boldogság fenntartható állapot-e, a válasz nem.?Ezt
az érzést, mint tudatállapotot az agyunk csak percekre, órákra, szerencsésebb esetekben napokra
képes fenntartani. Ez az
endorfintermelésünknek
köszönhető.
A prezentációban számos
remek tippet is kaphattak a jelenlévők arra, hogy
hogyan is tudnak boldogok maradni hosszú távon.
Fontos például, hogy mindig legyenek rövid távú elérhető céljaink, ez sokat
segíthet, hogy átlendüljünk
a szürke hétköznapokon.

Motivációs napot tartott március 23-án az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub, illetve a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány a Mezey
István Művészeti Központban. A nap témája a Kazincbarcika 100 program volt, melynek az esemény volt az
első megállója.
A klub öt évvel ezelőtt
egy múltat felidéző játékot szervezett a helyi iskolás gyerekeknek, ami
egy konferenciával zárult.
Az egyik feladatban a fiataloknak el kellett képzelnie Kazincbarcikát tizenöt
év múlva. Erre kifejezetten kreatív és egyedi elképzelések születtek. Innen jött az ötlet, melyhez
kapóra jött Kazincbarcika
hatvanötödik születésnapja: mi lenne, ha még
távolabb tekintenének
a jövőbe a város lakói,
mondjuk harmincöt évvel, amikor is a település
majd a századik évfordulóját fogja ünnepelni. A
név adott volt, így meghirdették a pályázatukat.
A program első rendezvénye volt ez a motivációs
nap, ahol a jövőkutatás
témájában jártas szakemberek tartottak elő

adásokat. A rendezvényt
Pelle Anna, az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub vezetője
nyitotta meg, aki ismertette a projektet és a programokat.
Ezt követően Szitka Péter
polgármester és Klimon István alpolgármester készültek egy kis meglepetéssel
a klub vezetőjének és tagjainak. Megköszönték az
Idővárnak, hogy ilyen lelkiismeretesen dolgoznak, és
hogy ilyen sok programot
hoznak létre Kazincbarcikán,
majd további sok sikert és jó
munkát kívántak nekik.
A prezentációkban szó volt
Északkelet-Magyarország
klímaváltozásáról, az oktatás fejlesztésének lehetséges útjairól, sőt még egy
videós bejelentkezést is
láthattak a vendégek egy
NASA-dolgozótól, melyben
az űrkutatás gondolatairól
esett szó.

FELH ÍVÁS

A JÖVŐ VÁROSA KAZINCBARCIKA 100

A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány és az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub
Kazincbarcika várossá nyilvánításának 65. évfordulóján
pályázatot hirdet egyének és közösségek, volt és jelenlegi városlakók részére.
A pályázat témája: Milyennek képzelem el a városomat,
Kazincbarcikát 35 év múlva, azaz:
A JÖVŐ VÁROSA - KAZINCBARCIKA 100
Minden korosztályra számítanak: óvodásokra, iskolásokra, a felnőttekre és közösségeikre.
Alkotásokat az alábbi kategóriákban várnak:
képzőművészet, irodalom, bármilyen kreatív produktum (rajz, látványtervek, szobrok, makettek, vers, próza,
kisfilm, videó,…).
Az elkészült pályaművek beadási határideje: május 13.
Jelentkezni lehet: a mezey@barcikaart.hu címen, a +3648/310-116-os telefonszámon, vagy a Mezey István
Művészeti Központ portáján.
Részletek a kolorline.hu oldalon találhatóak.
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FITT OVI KAZINCBARCIKA

FOLYTATÓDIK A PROGRAMSOROZAT
Március 25-től folytatódik a Fitt Ovi Kazincbarcika programsorozat, amelynek célja az óvodáskorú gyermekek
mozgáskultúrájának fejlesztése.
Kazincbarcika Város Önkormányzatának támogatásával, a multifunkcionális ovisport pályák megépítésével
párhuzamosan egy olyan
komplex sportpedagógiai
program valósul meg, amely
heti rendszerességgel biztosítja a gyermekek testi
fejlődését és a mindennapos általános testnevelésre
való felkészülését.
A program mind eszmeiségében, mind eszköztárában
a fiatalok sportszeretetét,
mozgáskultúrájuk fejlesztését célozza, egyúttal biztosítja az ehhez szükséges
sportszakmai és tárgyi feltételeket, valamint folyamatos visszajelzést nyújt

a gyermekek fejlődéséről
szakképzett óvodai fejlesztőpedagógusok és sportági szakedzők közreműködésével.
A 10+1 alkalmas program
részvételi díja: 3.000 forint,
amely akár két részletben
is kifizethető, elsősorban a
6-7 éves gyermekek részére ajánlott. Az első részlet
befizetésének határide-

je április 5, míg a második
részlet befizetése május
3-ig esedékes, a bérleteket
pedig a tagóvodák vezetőinél vásárolhatják meg az érdeklődő szülők. Amennyiben a gyermek csak később
szeretne csatlakozni, május
3-ig van lehetőség félhavi
bérletet váltására is.
Amennyiben a gyermek a
10+1 alkalmas program során több alkalommal hiányzik és még az adott naptári év szeptemberében is
óvodás korú, úgy az adott
naptári év szeptemberében
ingyenesen pótolhatja a kihagyott órákat. Ha azonban
iskolai tanulmányait megkezdi, úgy az órák pótlására
nincs lehetőség, ebben az
esetben a program szervezőjét pénzvisszafizetési
kötelezettség nem terheli.

KVSE SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY

45 éves a súlyemelő szakosztály
Idén 45 éves a kazincbarcikai súlyemelés.A jubileumi évforduló kapcsán a súlyemelő szakosztály ünnepséget tartott
március 22-én a Hotel BC-ben.

A születésnap alkalmából Pátrovics Géza találkozót szervezett azoknak a
sportolóknak, akik az elmúlt
időszakban versenyzőként
a szakosztályt erősítették.
Az ünnepi találkozón Pátrovics Géza köszöntötte a
megjelent vendégeket, akik
közt Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere, Takács
Mária, a Magyar Súlyemelő Szövetség főtitkára, valamint Ráki Henrietta volt
profi súlyemelő is jelen volt. A
Masters Súlyemelő Világbaj-

nok Pátrovics Géza visszatekintett az elmúlt 45 évre,
miszerint 1974. február 13-án
alakult meg a KVSE súlyemelő szakosztálya, amelynek
akkor Mohos Gábor volt a
vezetője, az első edzője pedig
Papp László.
A szakosztály vezetője több
versenyzőt is kiemelt beszédében, akik nagy szerepet töltenek, vagy töltöttek
be az utánpótlásban, illetve
a felnőtt versenyzők között:
„Ráki Henrietta, Beiszer Tibor, Sánta Péter, Holló Szi-

lárd nagyon sokat tettek
azért, hogy ismert és elismert egyesület legyen a
súlyemelő szakosztály Kazincbarcikán.”
Pátrovics Géza külön kiemelte, büszke arra, hogy
2007-ben Masters VBnek adott helyet Kazincbarcika, illetve ezen kívül
két Masters EB-t és négy
BorsodChem világkupát is
rendeztek.
A rövid visszatekintő után
Szitka Péter köszöntötte
a vendégeket, aki kiemelte, hogy Kazincbarcika nagyon sokat köszönhet Pátrovics Gézának és a helyi
súlyemelésnek, valamint
hozzátette, a jövőben méltó helyet kell kapnia a szakosztálynak. Takács Mária, a
Magyar Súlyemelő Szövetség főtitkára a lapunknak
elárulta, aktív versenyzőként mindig is szeretett Kazincbarcikára járni, hiszen a
helyi versenyek megszervezését és lebonyolítását
profi módon végezték a
szervezők.
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BÓDI ILONÁRA EMLÉKEZTEK

VRCK

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Bódi Ilona Emlékversenyt március 23-án a felújított Kazincbarcikai Sportközpont Tornacsarnokában. A rendezvényre idén is rengeteg versenyző érkezett az ország minden pontjából.

A férfi röplabda Extra Liga 10. fordulójában a Kecskemét
együttesét fogadta a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika. A kék-sárgák könnyedén nyerték meg a mérkőzést,
és 9 győzelemmel, 1 vereséggel, 27 ponttal az első helyen
zárták a bajnokság középszakaszát.

IX. Shotokan Karate Kupa
Az emlékverseny megnyitóján Lázi József, az
Észak-magyarországi
Shotokan Karate Egyesület
elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket, egyesületi
tagokat, városvezetőket, illetve versenyzőket.
Ezt követően
pedig Klimon
István, Kazincbarcika alpolgármestere mondott beszédet,
melyben elmondta, hogy
mennyire tiszteli azokat,
akik részesei ennek a
sportnak, hiszen ez nem
csak egy egyszerű küzdősport, sokkal több ennél, ugyanis rendkívüli
önuralmat és fegyelmet
tanít az embernek, illetve nagyon jó jellemépítő. Ezt követően pedig
örömét fejezte ki, hogy a
versenynek idén már ez a
szép, felújított tornacsarnok adott otthont, amit
két napja adtak át.

– A rendezvény formagyakorlat versenyszámokkal
vette kezdetét majd, a küz-

ÖRÖMRÖPLABDA ÉS SIMA SIKER

A találkozót lendületesebben kezdte az alföldi alakulat, és 7-4-es vezetésüknél Marek Kardosnak kellett
időt kérnie. A rövid szünet
után magához ragadta a
kezdeményezést a hazai
gárda, 8-8-nál egyenlített
és 17-14-nél már olyannyira nagy volt a hazai fölény,
hogy Dávid Zoltán jelezte

időkérési szándékát. Szabó
Dávid remekül játszott, és
a többiek is hozzájárultak
ahhoz, hogy 25-17-re simán nyerje az első szettet
a VRCK.
A folytatásban a barcikaiak igazi örömröplabdát
játszottak, szinte minden
támadásuk ponttal vég-

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET

delmi versenyszámok következtek soron. Ezen felül
csapat formagyakorlat és
küzdelmi versenyszámok
zárták a rendezvényt. A
kupán 122 versenyző vett
részt, illetve 15 egyesület
képviseltette magát az ország minden tájáról. A magyar csapatok mellett pedig még egy román baráti
csapat is indul a versenyben, így az esemény már
nemzetközivé vált. A hat
évesektől egészen a fekete
öves veteránokig képviseltették magukat a megmérettetésen.

FLASH TÁNCSTÚDIÓ

NEMZETKÖZI SIKER

A Flash Táncstúdió táncosai március 23-án kilenc éremmel és három különdíjjal gazdagodtak a kecskeméti VII.
Dance Universum Nemzetközi Táncversenyen. Junior kategóriában három 2. helyezés, három 1.helyezés; felnőtt
katergóriában egy 2. helyezés, két 1.helyezés született.
Elnyerték a „Legtöbb pontszámot elért csapat” különdíját. A „Legjobb koreográfus” Bencs Zoltán lett, a zsűri
különdíját a „Megállíthatatlan” című koreográfia kapta.

Remekül kezdték
a tavaszi szezont

ződött, akár adogatóként
akár fogadóként kezdhették a labdameneteket. Páez
nagyszerűen osztogatta a
labdákat, és ha mégis a vendégek előtt adódott lehetőség a támadást illetően,
akkor remekül sáncoltak a
házigazdák. Dávid Zoltán
hiába hívta magához kétszer is játékosait, nem volt
ellenszerük a Bács-Kiskun
megyeieknek, mert a Kazincbarcika ezen az estén
igazi csapatként játszott. A
felvonást 25-16-ra hozták
Milevék.

A harmadik játszma tétje
a kecskemétiek számára
a meccsben maradás volt,
de 7-2-vel nyitottak a kazincbarcikaiak és nem úgy
tűnt, hogy a folytatásban
összekapja magát a vendégegyüttes. A szett derekához érve már 8 pontos
hazai előnyt mutatott az
eredményjelző, és a hazai
drukkerek önfeledt szurkolása közepette Marek
Kardos bátran nyúlhatott a
cserejátékosaihoz, akik közül Blázsovics és Gebhardt
N. is ponttal hálálta meg a

bizalmat. A Vegyész ebben a játszmában 25-16-ra
győzött, így simán nyerte
meg 3-0-ra a találkozót. A
rájátszásban így a kék-sárgák az első helyen várják
ellenfelüket kiemeltként az
elődöntőben.
A papírforma szerint itt
megismétlődik a tavalyi
bajnoki döntő, hiszen a Kaposvár-MAFC párharcból
a somogyiak továbbjutása
várható. Az első találkozóra
a tervek szerint április 5-én
pénteken Kazincbarcikán
kerül sor.

RITMIKUS GIMNASZTIKA

TAROLTAK A TORNÁSZ LÁNYOK

Már 11 tavaszi mérkőzésen vannak túl a kazincbarcikai
férfi és női kézilabdázók. A hölgyek 5 mérkőzésen 3, míg
a férfiak 6 találkozón 9 pontot szereztek.
A KKSE NB II Északkeleti
csoportjában szereplő
női csapatára ráfért a jó folytatás, hiszen
ősszel mindössze háromszor tudtak
nyerni. A tavaszi folytatás során
nem indult jól a mérkőzések sora a KKSE számára,
kikaptak a Lóci DSE és a Heves otthonában, valamint
hazai pályán is veszítettek
a Füzesabony ellen. A legutóbbi két meccsre azonban magára talált a Barcika, hiszen előbb 37-22-re
győzött a sereghajtó Szepa KSE otthonában, majd
a bajnokságban jelenleg a
második helyen álló Mátészalka ellen hazai környezetben ért el 33-33-as bravúros döntetlent. A KKSE
női együttese így 14 mérkőzésen szerzett 9 pontjával a nyolcadik helyen áll
a táblázaton. A női együttes
legközelebb március 31-én
a Vásárosnamény otthonába látogat.
A férfi csapat ősszel, egy
kicsivel haloványabban

szerepelt, mint azt várták
a szurkolók és a szakvezetés. A tavaszi rajt azonban
nagyszerűen
sikerült a fiúk
számára. A 4
gólos Nádudvar elleni siker
adta meg az alaphangot, melyet követően
hajdúböszörményi pontszerzés következett. A
sereghajtó Fehérgyarmat
hazai és az utolsóelőtti helyen tanyázó Berettyóújfalu idegenbeli legyőzése
nem jelentett gondot Koscsó Ádáméknak. Ezt követően a Füzesabony egy
végig kiélezett mérkőzésen tudta elvinni a 2 pontot
Kazincbarcikáról 31-30-as
győzelmével. A legutóbbi
fordulóban azonban ismét
nyert a KKSE 26-21-re saját pályáján a Tiszavasvári
ellen. A barcikai férfiak így
17 mérkőzésen szerzett 21
pontjukkal a negyedik helyen állnak a táblázaton, és
legközelebb március 30-án
szombaton az éllovas Hatvan otthonában szerepelnek.

A kazincbarcikai ritmikus gimnasztika csapata március
22-23-án Monoron vett részt a diákolimpia és a Berczik
Sára Emlékverseny regionális döntőjén, melyen kiváló
eredmények születtek.
Diákolimpia regionális döntő csoportos
gimnasztika

Szerenkénti labda: 1. Knittel Inez
Szerenkénti karika: 7. Fodor
Kamilla KVSE
Szerenkénti szabadgyakorlat: 4. Knittel Inez
Gyermek 1.
1. Tóth Panna Boglárka
KVSE

II.korcsoport 1. szint:
1. Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános
Iskola (Fodor Kamilla, Knittel Lara, Tóth
Panna Boglárka, Vörös Luca Mária)
III.korcsoport 1. szint:
1. Kazincbarcikai Pollack
Mihály Általános Iskola
(Kaulics Viktória, Knittel
Inez, Konkoly Vivien, Magda Dalma Bianka, Viszoczky Flóra)

(Biriki Vanda, Boda Natália, Molnár Anna Lara, Tábori
Renáta)

IV.korcsoport 1. szint:
1. Kazincbarcikai Pollack
Mihály Általános Iskola

Serdülő
Egyéni összetett: 4. Knittel
Inez KVSE

Berczik Sára Emlékverseny
regionális döntő (pontszerző helyezések)

Junior 1
Egyéni összetett:
2.Vasvári Alina Eszter
KVSE
Szerenkénti karika: 1.
Vasvári Alina Eszter
Szerenkénti labda: 2. Boda
Natália KVSE
Szerenkénti buzogány: 6.
Bakó Beatrix KVSE
Szerenkénti szabadgyakorlat: 8. Vasvári Alina Eszter
Egyéni csapatverseny: 3.
KVSE (Bakó Beatrix, Boda
Natália, Szatmári Blanka,
Vasvári Alina Eszter)

12

2019. MÁRCIUS 29.

HIRDETÉS

Országjáró
zenei játéktér és
ismeretterjesztő
programsorozat

Április 9-13.
Egressy Béni
Művelődési Központ
Részletek: kolorline.hu

HoldfénY
TEMETKEZÉS

A Kazincbarcikai
önkormányzat
temetkezési
szolgáltatója

IRODA: a kazincbarcikai köztemető
bejáratánál
Ügyfélfogadás:
H.-P. 8.00-16.00
Telefon:
06-20/238-2210
24 órás ügyelet:
06-20/239-1715
E-mail: temetkezes@barcikapark.hu

MŰSORAJÁNLÓ

Március 30–31.
HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE
(szombat–vasárnap) (Kék Arany, Kolorlive, Fogadóóra, Híradó)
KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég:
Téma:

Április 2.
(kedd) 10.00-tól

Vendég:
Téma:
Vendég:
Téma:

Április 4.
(csütörtök) 18.00

Kerekes Barbara, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat intézményvezetője, főigazgatója
Nyílt szakszolgálati hét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézményében
Pátrovics Géza, a Kazincbarcika VSE súlyemelő szakosztálya
edzője, szakosztályvezetője
45 éves a kazincbarcikai súlyemelés
Viszoczky Sándor, a Barcika Art Kft. sportszakmai igazgatóhelyettese
6. Kolorfutás

HÍRADÓ

Tájékoztatjuk
az óvodaválasztás
előtt álló szülőket, hogy
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.

kazincbarcika
i

KEDVES LÁTOGATÓK!

Általános karbantartás és vízcsere
miatt a Kazincbarcikai Fedett Uszoda nyitvatartása

április 17-e és 23-a között szünetel.
Az uszoda április 24-én, reggel 6 órától újra várja a látogatókat.

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

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

Alu- és horganyzott
csatornák

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK
Ingatlan címe

Ingatlan alapterülete

Egressy út 29.

38 m2

Egressy út 11.

136 m2

Munkácsy tér 5.

55 m2

Egressy út 22.

55 m2

Egressy út 34.

39 m2

Szent Flórián tér

14 m2

Pollack M. út 32.

89 m2

Az ingatlanok részletes leírása a http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ oldalon található
Kapcsolattartó: Farkas Enikő Telefon: 06-20/364-2461 E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

