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TÉRSÉG

EGY KISTELEPÜLÉS LEHETŐSÉGEI

Hagyományainknak megfelelően megkerestük a települések első embereit, hogy megtudjuk, mit valósítottak meg
terveikből, illetve hogyan látják az idei év lehetőségeit.
Sorozatunkban Rudolftelep polgármestere, Rozlozsnik
Jánosné nyilatkozott lapunknak.
Rudolftelep 750 fős kistelepülés, amely a bányászatnak köszöneti kialakulását.
A falu lakossága 2018-ban
ünnepelte létrejöttének 110
éves évfordulóját.
– A bánya bezárását követően nehéz időszak következett be az itt élő emberek
életében. Fordulópontot a
közmunkaprogram bevezetése jelentette, melyben
2012-től veszünk részt. Az
első időszakban 30-40 fő,
ezt követően átlagosan 85
fő közfoglalkoztatása történt. Idén 66 fő közfoglalkoztatott dolgozik az önkormányzatnál. Fontos
megemlíteni, hogy Rudolftelep a közmunkaprogram
által olyan beruházásokat tudott megvalósítani, amit saját erőből soha
nem ért volna el. Többek

között Carborobot biokazánokat, traktort, utánfutót szereztünk be, tárolókat építtettünk, járdákat,
utakat, lépcsőket, korlátokat újítottunk fel. A mezőgazdasági program részeként fóliás, szabadföldi
növénytermesztés, gombatermesztés és állattartás
történik. Ugyancsak a közmunkaprogram segítségével megvásároltuk, majd
teljeskörűen felújítottuk a
bánya fürdőépületét, amely
jelenleg a közfoglalkoztatás bázisállomása. 2018ban a József Attila utca és
Mikoviny út egy szakaszát
aszfaltoztattuk. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ sikeres pályázatának
köszönhetően az iskola
épületének egy részében
végeztünk belső munkála-

Fotó: www.rudolftelep.hu

tokat, melyen belül a fűtést
is korszerűsítettük. Tavaly
egy VP-s pályázatból sikerült megrendezni a megyei
bányásznapot, falunapot és
településünk 110 éves születésnapját. Néhány EFOPos és TOP-os pályázatban
jelenleg is részt veszünk
konzorciumi tagként. Ezek
több éven átnyúló pályázatok. 2017-ben egy TOP-os
energetikai projekt keretében nyújtottunk be pályázatot az önkormányzat
épületének energetikai felújítására. Ennek munkálatai hamarosan megkezdődnek, ahol nyílászárók
cseréjét, falak szigetelé-

sét, napelemes rendszer
kialakítását, és hőszivat�tyús fűtési rendszer megvalósítását tervezzük. Nagy
reményekkel várjuk a Magyar Faluprogram kiírását,
amelyben terveink a következők: a József Attila
út burkolatának felújítása,
csapadékvíz-elvezetés
és járdaépítés; az önkormányzat épületének belső
felújítása; illetve az óvoda
udvarának körbekerítése.
Szeretnénk abszolválni az
orvosi rendelő, tanácsadó,
orvosi szolgálati lakás felújítását, valamint a szociális
lakások renoválását. Lehetőségeinkhez mérten odafi-

gyelünk a község kulturális
életére, melynek színtere
a József Attila Művelődési Ház. Rendezvényeinket
általában az óvodás és iskolás gyermekek, valamint
a nyugdíjasklub tagjainak
fellépésével bonyolítjuk. Jó
kapcsolatot alakítottunk
ki a környező települések
nyugdíjas klubjaival. A kis
diákjaink évről évre több
versenyen vesznek részt,
ahol szinte mindig helyezést
érnek el. A működő csillagvizsgáló olyan különleges
látványosság, ahová rendszeresen jönnek csoportok
– tudtuk meg a polgármester asszonytól.

A MŰVÉSZ SOSEM ÁLLANDÓ A hatékonyabb
polgárőri szolgálatért
Vida Jánosné Jenei Gizella
festményeiből nyílt kiállítás Nagybarcán, a Kecskési
Tollas Tibor Emlékházban
március 31-én. Az amatőr
festő tavaly szeptemberben már járt a Bán-patak
völgyében fekvő településen, ahol csendéleteit és
modern képeit tárta a közönség elé. Azonban a hely
szűkössége nem tette lehetővé, hogy egyéb témájú
alkotásait is megismerjék
a látogatók, ezért a minaFotó: Szűcs Mara

pi megnyitóra tájképeiből
és préselt virágokból álló
kompozícióiból válogatott a művész. Vida Jánosné 2018 júniusától hatodik
alkalommal mutatkozik
be a nagyközönség előtt.
Vallja, hogy a művész sosem állandó, folyamatosan csiszolódik, változik.
Alkotásai az éppen aktuális lelkivilágát tükrözik. Természetesen ezt a
megállapítást saját magára ugyancsak érvényesnek

tartja. Mintegy 35 festmény és 10 egyedi technikával készült kép várja az
érdeklődőket. Az alkotó
szívesen tölti szabadidejét
a vadnai horgásztónál, így
többek között az itt készült
tájfestményeit is megcsodálhatják a képzőművészet szerelmesei, ha április
15-éig ellátogatnak Nagybarcára. A tárlatot Csíkász
Gáborné, a Tollas Tibor Emlékére Alapítvány elnökének a kiállítóról szóló szavai nyitották meg. A helyi
Borostyán kórus tagjai pedig egy rövid, tavaszi verses-dalos összeállítással
köszöntötték a festőt. Ezt
követően P. Dányi Gabriella festő, költő szavalatával
tette emlékezetesebbé az
eseményt. A rendezvény
kis vendéglátással és közös beszélgetéssel zárult.

Sajókazán, a Balassi Bálint Általános Iskolában
jótékonysági bált rendeztek március 30-án,
melynek teljes bevételét a helyi polgárőrség
hatékonyabb működésére, megújulására kívánják fordítani. A jó
hangulatú est házigazdája Stefán László polgármester, a polgárőri
szolgálat elnöke volt. A
programban a Freedance Társastánc SE műsora után László Attila, a
Csillag születik harmadik szériájának győztese adott koncertet. A
vendégek a disznótoros vacsorát követően
Molek Csongor talpalávalójára ropták a tánc-

parketten hajnalig. A rendezvény előtt néhány
szót váltottunk a falu első
emberével, aki elmondta,
hogy a polgárőrséget szeretnék létszámban növelni, melyhez anyagi forrásra lenne szükség. Tavaly
sajnos az önkormányzat
nem tudta segíteni a szervezetet, mert a törvény
kimondja, hogy amen�nyiben a polgármester az
egyesület elnöke, úgy az
önkormányzat nem adhat
közpénzből támogatást. A
kieső költségek pótlását
óhajtják biztosítani a befolyt összegből, mely az
eszközállomány bővítésében, valamint a működési
díjak fizetésében jelentene könnyebbséget.

3

KOLORHÉT • V. / 13.
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ÚJABB FAÜLTETÉSI AKCIÓ
HAMAROSAN ZÖLDBE BORUL
AZ IRINYI ÚTI PIHENŐPARK

Az Irinyi úti pihenőparkban folytatódott a 65 000 növény a 65 éves városba akció. A volt óvoda helyén lévő
területen már kialakították a sétányokat, illetve új utcabútorokat helyeztek ki, megtörtént a füvesíté és a
virágosítás, április 3-án pedig elkezdődött a fák telepítése is.
A növénytelepítés során eddig 100 kg fűmagot vettettek; a dekoratív
virágtartó edényzetekbe 60 db levendulát, 15 db
aranyvesszőt, 10 db nyári orgonát, 5 db tűztövist
és 16 db spíreát ültettek.
Szerdán 7 kőrist telepítettek, a közeljövőben pedig
további 19 oszlopos kínai
díszkörtefával bővül a terület.
– A több millió forintos beruházásból megvalósuló
pihenőpark kialakításának
költségeit az önkormányzatunk teljes mértékben
saját forrásból biztosította, a kivitelező cég a Barcika Park Nonprofit Kft. –
tudtuk meg Szitka Péter
polgármestertől.
– A későbbiekben a lakosság bevonásával szeretnénk a pihenőpark további
lehetőségeit kihasználni,
újabb funkciókkal bővíteni
– árulta el dr. Perjési Zsolt,
a körzet önkormányzati
képviselője.

Kazincbarcikán már 65
évvel ezelőtti alapítása óta különösen nagy
figyelmet szenteltek a
zöld felületek telepítésére, ahogyan kiemelt szerepet játszott a városkép
kialakítása során az elmúlt évtizedekben az is,
hogy minél színpompásabb és virágokban gazdag környezetben élhessenek a barcikaiak.
Kazincbarcika 1982-ben
kapta meg a rangos Hild
János emlékérmet, két
alkalommal is megnyerte a legrangosabbnakszámító
Virágos
Város
kategóriában
kiosztott díjat, hiszen
2010-ben és
2013-ban is győzedelmeskedni tudott; valamint 2014-ben a barci-

kai Ambrózia Étterem és
Panziónak ítélte a szervezet, a legvirágosabb
vendéglátó egységeknek
kiosz tott
Rozmaring Díjat
is.
– A Virágos Város díj elismerésen túl
2016-ban megkaptuk a regionális
kategória különdíját, az
Arany Rózsa díjat, 2017-

RÁDIÓ TOP

ÚJ HANGSZÍNBEN

Megújul a Rádió Top 88.8: a váltásra több kazincbarcikai tartalommal, friss városi hírekkel, valamint új zenei listával készülnek a rádió munkatársai.
A megújulás fokozatosan
megy majd végbe, és ebben
a folyamatban a Barcika Art
Kft. lesz a segítségünkre,
hogy a városi programok,
valamint a közérdekű információk gyorsabban el-

jussanak hallgatóinkhoz. A
városmárkát erősítve arra
koncentrálunk majd, hogy
minél színesebbek legyünk:
új tematikus zenei óráink,
valamint zenei listánk és
szignálparkunk is lesz –

árulta el Szilágyi Sándor, a
rádió tulajdonosa.
Természetesen nemcsak
a tartalom, hanem a külső
is más, hiszen a rádió ezzel
egy időben új arculatot, valamint logót is kapott.

ben Belügyminisztériumi
elismerésben részesültünk, valamint 2018-ban
elnyertük az Év Városa
különdíjat is. A város hatvanötödik születésnapja alkalmából különösen
fontosnak tartjuk, hogy a
lehető legszínesebb köntösbe öltöztessük a várost, ezért extenzív növényültetési akcióba
kezdett tavasszal a Barcika Park Nonprofit Kft.,
melynek eredményei pár
héten belül megmutatkoznak majd a város ut-

cáin – tudtuk meg a városvezetőtől.
– Kazincbarcika természetesen az idén is nevez
a Virágos Magyarország
mozgalom immár 26 éves
múltra visszatekintő pályázatára, a Virágos Város
díjra. Komolyan vesszük
ezt a megmérettetést és
fontosnak tartjuk, hogy
a lehetőségekhez képest
a leginkább családbarát,
zöld környezetet alakítsunk ki az itt lakók számára – tájékoztatott a
polgármester.
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INTERJÚ

AUTIZMUS VILÁGNAPJA

Hosszasan nézem a velem szemben helyet foglaló törékeny hölgyet, akiről süt a megélt élet bölcsessége és szeretete. Aki maximálisan magáénak vallja dr. Bagdy Emőke
pszichológus fenti sorait. Mert mint mondja: a tudatosság a legfontosabb, létünk minden területén. Kiaknázni adottságainkat és lehetőségeinket, s megbékélni sorsunkkal. Természetesen, egyáltalán nem könnyű feladat ez, az elnyert magabiztossághoz
hosszú út vezet, de a végén megerősödve, pozitív életszemlélettel felvértezve nézünk végzetünkkel szembe. Ez az életfilozófia jellemzi Sütő Ágnest, akinek emlékei
segítségével nem csupán bejártuk életének állomásait, hanem filozófiai eszmefuttatásokba is bocsátkoztunk az emberi létről.

Kazincbarcika is csatlakozott a Ragyogj kéken akcióhoz az autizmus világnapja alkalmából. Április 2-án este
a város közterületi szobrai és néhány épület, köztük az
Egressy Béni Művelődési Központ is kék színben pompázott, április 3-án délelőtt pedig a Csillagfürt Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kezdeményezésére, Kazincbarcika Város Önkormányzatának támogatásával szerveztek sétát a belvárosban.

„A BOLDOGSÁG
ELHATÁROZÁS KÉRDÉSE”

Ön tősgyökeres kazincbarcikainak tekintheti
magát, de honnan érkeztek a szülei?
Az édesapám 1953-ban
Balatonfűzfőről, Budapesten keresztül jutott el
Kazincbarcikára, az akkor
épülő ipari városba. Ő lett
a Borsodi Vegyi Kombinát
személyzeti és szociális
igazgatója. Én 1954 januárjában születtem Sajószentpéteren, de kezdetben Berentén laktunk.
Kétéves voltam, amikor
beköltöztünk a városba, az
E épületbe, amely a Szabadság tér egyik szárnya.
Milyen volt gyereknek
lenni az ’50-es, ’60-as
években?
Nagyon érdekes, de nem
igazán tudok sok mindent
visszaidézni a gyerekkoromból, néhány emlék
maradt meg. Talán azért
van ez így, mert mindig azt
éreztem, hogy egy vagyok a várossal. Együtt
születtünk, együtt fejlődtünk, egy ütemre lüktet a
szívünk. Ennek apropóján
a céljaim között szerepel,
hogy megérjem Barcika
100. születésnapját. Milyen
szép lenne közösen ünnepelni a centenáriumot! No,
de ugorjunk vissza jó félévszázadot. Szívesen emlékszem a BVK-lakótelepen töltött évekre. Az én
generációm még teljesen
más gyerekkort élt meg,
mint a mostaniak. Mi sokat voltunk kint a szabad
levegőn, rengeteget ját-

szottunk. A BVK-lakótelep különösen zárt terület
volt, mint egy nagy család,
úgy éltünk ott. Hozzátartozik ehhez, hogy hatéves
koromtól tornáztam, az
anyukám volt az edzőm.
A sport mellett a szórakozásra nem nagyon volt
időm, bár egyszer-egyszer elmentem a Radnótiba az Öt órai teára, de a
szüleim nagyon szigorúan
fogtak, fél nyolctól tovább
sosem maradhattam.
Ez a ritmikus sportgimnasztika. Felvetődik a kérdés, ha az édesanyja, Sütő
Lászlóné, Mária néni nem
lett volna edző, akkor is
ezt a sportágat választja?
Nem valószínű, de evidens
volt a választás, mivel kiskoromtól vitt magával az
edzésekre. Sajószentpéteren a Borsodi Bányásznál volt edző. Én is ott
kezdtem és lettem igazolt sportolója a klubnak.
Legalább heti három alkalommal jártam edzésre
és imádtam. Előbb a korosztályos válogatottaknak voltam a tagja, majd
bekerültem a felnőtt válogatottba is. Aztán a családalapítás és a felsőfokú
tanulmányaim miatt elég
korán, 19 éves koromban
befejeztem a sportolói pályafutásomat. Egyébként
abban az időben már nagyon komoly kezdeményezései voltak a ritmikus sportgimnasztikának
Kazincbarcikán, Mészáros Györgyné, Judit által.

A figyelemfelkeltő felvonulás délelőtt 10 órakor
indult a Kincsem Napközi,
az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagjai, a városi
óvodások, iskolások és civilek részvételével az Egressy útról a Völgy Parkba. A kék szalagot Szitka
Péter polgármester és Klimon István alpolgármester is feltűzte, akik sokakhoz hasonlóan kék színű

Édesanyámmal ők hozták
létre a ritmikus gimnasztika szakosztályt a városban. 1974-ben indulhattak
először versenyen.
Egyenes út vezetett a tanárképző főiskolára?
Nem egészen. Amikor leérettségiztem, nagyon hajlottam a testnevelés felé,
de apukám akkor már beteg volt, és nem nagyon
akarta, hogy elmenjek.
Így a városban iratkoztam be a főiskolára, de egy
év után rá kellett jönnöm,
hogy a műszaki irányultság igencsak távol áll tőlem. Azután mentem el
Nyíregyházára, testnevelés-biológia szakra.
Pedagógusként mi volt
Önnek a legfontosabb?
Érdekes az én pedagógusi pályafutásom, mert sok
iskolában tanítottam. Szerettem a változatosságot,
a négy-öt évenkénti megújulást. A tanári pálya sem
enged sok mozgásteret,
én pedig kedvelem a kihívásokat. Mindig az volt
a legfőbb célkitűzésem,
hogy a gyerekek szeressék a sportot, azok is, akik
testileg-lelkileg nem alkalmasak rá. Örüljenek a
mozgás szabadságának,
ne rossz szájízzel csinálják.
Ez inspirált akkor is, amikor huszonhét év után a
testnevelő munkámat felcseréltem a sportszervezői állásra. Utóbbi munkakörömben kitágult a világ,
hiszen egy aktív sporté-

KÉKEN RAGYOGOTT „In Memoriam
Soltész Béla”
KAZINCBARCIKA

letbe kapcsolódtam be.
Most van egy kis hiányérzetem ezzel kapcsolatban,
mert ez a sok szerkentyű
elvonja a gyerekek figyelmét. Minden elismerésem
a testnevelő tanároknak,
edzőknek, akik rá tudják
őket venni a mozgásra.
Nincsenek könnyű helyzetben, s a szülői támogatás is fontos, de látni kell,
hogy a sport olyan személyiségfejlesztő hatással bír, mely sokkal jobban
felvértezi a gyerekeket az
élet nehézségeivel szemben.
A „Legyél tanuló az élet
iskolájában!” című könyve
tavaly jelent meg. Hogyan
született meg a kötet alapötlete?
Ez azután történt, hogy eljöttem az iskolából és kívülről sokkal jobban megfogalmazódtak bennem az
iskolarendszer hiányosságai. Igazából a gyereknek nem tanítunk olyan

dolgokat, melyek kön�nyebbé tehetik az életét.
Megismerni önmagát, célokat kitűzni, vagy például a társas kapcsolatok
fontosságát. Először azt
gondoltam, hogy kamaszklub-szerűséget kellene
szervezni, majd később,
nyugdíjasként döntöttem
el, hogy leírom mindazt,
ami a fejemben van. Nem
kifejezetten a fiatalokhoz
szól, bárki a kezébe veheti. Véleményem szerint
azt kellene megtanulniuk
az embereknek, hogy maguk irányítják a sorsukat
a gondolataikon keresztül.
Fontos, hogy mindenki el
tudja fogadni, az élet úgy
szép, ahogy van, a rossz
és a jó dolgokkal együtt.
Kedvenc mondásom: nem
problémák vannak, hanem
megoldandó feladatok.
Az pedig már tudomány,
hogy amit a fejünkben elültetünk, arra fókuszál az
agyunk. A boldogság elhatározás kérdése!

ruhában érkeztek az eseményre.
- Az ENSZ 2007-ben életre hívta azon kezdeményezését, miszerint április
másodika az autizmus világnapja. Az autista emberek között bár vannak
néhányan, akik ismertté és
híressé, mondhatjuk, hogy
legendává váltak, történelmet írtak és alkottak,
mert különleges képessé-

gekkel rendelkeztek, mégis többségüknek sokkal inkább a segítő kezekre van
szükségük, hogy amen�nyire lehet, teljes és nyugodt életet éljenek. Magunk részéről Szitka Péter
polgármester úrral ezen
szülőknek, barátoknak,
családtagoknak és szakembereknek mondunk
köszönetet ma – mondta Klimon István alpolgármester.
„Ahány ember annyiféle
csodálatos világ” – énekli
Bródy János „Mindannyian mások vagyunk” című
dalában, melyet a rendezvény záróakkordjaként
közösen énekeltek a felvonulók a ZTM csapatával.

Március 23-án kísérték
utolsó útjára a kazincbarcikai vendéglátás
nagy öregjét, a március 20-án, 68 évesen elhunyt Soltész Bélát, aki
olyan emlékezetes vendéglátó egységeket vitt
sikerre, mint a Halász
Csárda, a Mozibárka
vagy éppen az Egressy
Béni Művelődési Központ büféje.
Az eredetileg felszolgáló szakmát űző Soltész
egyike volt a Kazincbarcika éjszaka azon alakjainak, akik a 70-es, 80-as években meghatározták a
város gasztronómiájának és éjszakáinak az irányát,
életéről számos anekdota született ugyan, de Béla
koránt sem volt egyike a percembereknek.
A legendás sztorik mellett és vendéglátóegység üzemeltetése mellett jutott ideje arra is, hogy
részt vállaljon egy újabb, vendégekért és kultúráért is felelős új generáció kinevelésében. Tagja volt
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek
éppúgy, mint a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi
Kultúráért Egyesületnek, de ha úgy kellett felszolgálók szakmai vizsgáin is elnökölt.
Márciusban elérkezett az utolsó szeánsz napja, és
Béla megtérvén a teremtőhöz, az utolsó asztalt is
maga mögött hagyva végleg távozott földi porhüvelyétől és a várostól, amelynek közönségét oly
sok évtizedig etette-itatta. Isten veled Béla, legyen
neked könnyű a föld!”

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

BEMUTATKOZIK AZ ANGYALKERT
Az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda 2011. szeptember
1-től működik Kazincbarcikán, a Miskolci Egyházmegye
fenntartásában. Az intézményben jelenleg 4 óvodai csoport fogadja a kisgyermekeket.
Az intézmény a keresztény
értékek átadását igyekszik megvalósítani az óvodai nevelés keretein belül,
melyben kiemelt szerepet
kap a család és az óvoda
kapcsolata. Nevelési koncepciójuk alapja a családias,
gyermekbarát gondolkodásmód.
A gyermekek mindennapjaikat szép, esztétikus
környezetben, jól felszerelt
csoportszobákban tölthe-

tik. A mozgásfejlesztést és
az egészséges életmódra
nevelést szolgálja a 2017ben átadott tornaszoba és
műfüves futballpálya.
A tehetséggondozás megvalósításához külön rekreációs terek állnak rendelkezésre 2019 szeptemberétől,
melyek lehetőséget adnak
a LEGO-matek, a Sakk-játszótér, a Mozgás-kotta
fejlesztő programok, - továbbá a zenei és képzőmű-

vészeti tevékenységek
megvalósításához.
Az intézményben sószoba is működik, ami hasznos
segítség a légúti betegségekben szenvedő óvodásaiknak.
Az intézmény színes, változatos programokat kínál a nevelési év folyamán,
melynek középpontjában a
közösségfejlesztés áll. Ezt
a tevékenységet támogatja egy 2017-ben elnyert
pályázat is, mely jelentős
változást hozott a kis közösség életében. A közösen, a közösségben, a közösségért eltöltött idő sok

élményt ad mind a gyermekeknek, mind az óvodaválasztó családoknak.
Az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda ((3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2.)
április 29-től május 10-ig
várja a szülőket és gyermekeket, akik az előttünk
álló 2019/2020-as nevelési évre szeretnék kérni
óvodai felvételüket. A beiratkozásra 8-15 óráig van
lehetőségük, melyhez a
pontosan kitöltött jelentkezési lapon kívül szükség
lesz a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
és lakcímet igazoló ható-

sági igazolványra, a születési anyakönyvi kivonatra, TAJ-kártyára; a szülő
személyi azonosítójára és
lakcímet igazoló hatósági
igazolványra; 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,
abban az esetben az arról
szóló dokumentumokat be
kell vinni.
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EGY SZIKRÁVAL TÖBB

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

HELYBEN
VAGYUNK!

Dr. Minár Gyula
állatorvos

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

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.

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

4 000 Ft

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:

4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás, gallérral

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

11 500 Ft

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

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.

TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214
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KIÁLLÍTÁS

AZ INTERNET LEHETŐSÉGEI TÖRÖKBÁLINTRÓL KOLORCITYBE
ÉS VESZÉLYEI
Második előadását tartotta a Szikra Alapítvány Kazincbarcikán a Mezey István Művészeti Központban
március 27-én 14 órától. Az „Egy Szikrával több” című
fórumsorozat keretén belül ezúttal az internet veszélyeiről és potenciális lehetőségeivel hallhattak tanulságos előadást az érdeklődők.
A rendezvénysorozat
második előadásán Csatlósné Radeczki
Mária, az Idővár Nyugdíjas Kulturális
K l u b
tag ja
köszöntöt te a
vendégeket, a ki
örömét fejezte
ki, hogy a fiatalok és szép
korúak részéről is ekkora az érdeklődés a téma
iránt. Ezután kezdődött
Szlávik Szilárd, a Miskolci
Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet, Alkalmazott
Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék mesterszakos hallgatójának
előadása.
Mint megtudhattuk, fő
célja a generációk közti
kommunikációs szakadék
szűkítése volt, ami egy
rövid elméleti gyorstalpalóval vette kezdetét. Itt a
legalapvetőbb fogalmakkal ismerkedhettek meg
azok, akik még esetleg
nem ismerik az elektronikus kommunikáció különböző formáit. Ezt követően pedig az e-mailek és
chat-applikációk világába
kalauzolta el a közönséget, amit a videótelefoná-

lás és a közösségi média
tárháza követett.
Szó volt a napjainkban leg
g y a k 
r a bb a n
használt
ko m munikációs
formákról is, és
ko n k l ú z i ó ként azt is megtudhattuk, hogy a tudatosság a legfontosabb
képesség, amit mindan�nyiunknak el kell sajátítani, ha biztonságosan
szeretnénk szörfölni a
weben.
„Az internetes kommunikáció olyan, mint a közlekedés, vannak bizonyos
szabályok, amiket be kell
tartani, ha nem szeretnénk, hogy elüssön egy
autó” - foglalta össze
Szlávik Szilárd.
A rendezvény a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern
Filológiai Intézet, Nyelv
és Kommunikációs Munkacsoport oktatóinak és
hallgatóinak, a kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas
Kulturális Klubnak, illetve
Kazincbarcika Város Önkormányzatának közreműködésével és támogatásával jött létre.

Simon Balázs festőművész kiállítása március 28-án,
Kazincbarcikán nyílt meg a Mezey István Művészeti
Központban „Tiszta fekete címmel.” Az eseményt jóbarátja, Bolacsek László gimnáziumi tanár nyitotta meg.

A törökbálinti művész
számos külföldi kiállítás
után Kolorcitybe is elhozta alkotásait a nagyközönségnek. A tárlat
különlegessége, hogy a
címmel ellentétben nemcsak fekete – fehér képeket láthatunk a kiállítóteremben, hanem a színek

teljes arzenálja tárul a szemünk elé.
Simon Balázs kérdésünkre elmondta, festményei
címét metaforikusan kell
értelmezni, mivel a tiszta fekete szín az emberekben
a gonoszságot, rejtélyt, félelmet jelentheti, ugyanakkor pozitív tartalommal is

megjelenhet, így az egyértelműséget az eleganciát is
tükrözheti.
Mint elárulta, nem először
jár Kazincbarcikán, hiszen
gyermekként többször volt
alkalma városunkba utazni, mostani látogatása alkalmával azonban igencsak
meglepődött a várost érintő változásokon. Alkotóként
nagy hatással vannak rá az
utcáinkon elhelyezett szobrok, falfestmények.
Elképzelhetőnek tartja azt
is, hogy az itt töltött napok
alatt szerzett élmények,
művészeti értékek megihletik, így akár az is megeshet, hogy Kolorcity is megjelenik majd egy következő
festménysorozatában.
A kiállított festmények május 17-éig tekinthetők meg.

GIMI GALÉRIA

Bemutatkozott a házigazda
Újabb tárlat nyílt március 27-én a Gimi Galériában. A
kiállított alkotások között tájképeket tekinthetnek
meg az érdeklődők, amelyeket az iskola pedagógusa,
Bukodiné Sólyom Ilona festett.
Álmodó ecsetnyomok
címmel nyílt kiállítása
Bukodiné Sólyom Ilonának a Szalézi Szent
Ferenc Gimnázium pedagógusának. A tárlat alkotójáról kevesen

tudják, hogy fest, amit saját elmondása szerint nyolc
évvel ezelőtt kezdett el. A
kiállított képek között főként tájképeket láthatnak
az érdeklődők. A tárlatot
Bózsvári József pedagógus,

az alkotó kollégája nyitotta meg, aki köszöntőjében
úgy fogalmazott, eddig azt
gondolta, hogy ismeri közvetlen munkatársát, de a
képeket megtekintve rájött arra, hogy sok oldalát
nem ismerte Bukodiné Sólyom Ilonának.
A kiállítást április 8-áig
tekinthetik meg az érdeklődők.
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KSZSZK

WANHUA BORSODCH EM

Szakmai egyeztető fórumot tartott a Kazincbarcikai
Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti
Központja március 28-án a Borsod megyei gyermekvédelmi szakellátás rendszerének bemutatására.

A BorsodChem világszinten élenjáró színvonalú egységekből épít anilin előállítására alkalmas saját létesítményt.
A cég a hosszú távú fejlesztési stratégiája részeként egy
évi 200 ezer tonna kapacitású anilingyártó technológia
tervezését és kivitelezési előkészületeit kezdte meg kazincbarcikai telephelyén.

GYERMEKVÉDELEM KORSZERŰ ÜZEM, ÚJ MUNKAHELYEK
„FIESZTÁZNAK” A
KAZINCBARCIKAIAK
Idén is csatlakozott az Internet Fieszta elnevezésű országos programsorozathoz az
Egressy Béni Városi Könyvtár, melynek során március 21-e és 28-a között szerveztek
változatos foglalkozásokat minden korosztály számára.
2019-ben huszadik születésnapját ünnepli az Internet Fieszta, amely az
Informatikai és Könyvtári
Szövetség kezdeményezésében létrejött országos
rendezvénysorozat, melyhez a kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtár
is több mint 15 éve csatlakozott már.
Idén a „Könyvtár – Kommunikáció - Internet” a
szlogenje a rendezvénynek, melynek keretén belül
március 21-étől 28-áig mindennap, több programmal
is készültek a szervezők. A
programok során elsősorban a kommunikáción és az
internethasználaton van a
hangsúly, de természete-

sen az elektronikus könyvtárhasználat is nagy teret
kapott ezekben a napokban.
A rendezvénysorozat minden napján különféle programokkal, foglalkozásokkal
készültek a szervezők az
óvodás korosztálytól kezdve egészen a szépkorúakig.
Az idősebbek például angol
szakkörre járhatnak, ahol
az elektronikus nyelvtanulás fortélyait sajátíthatják
el. Emellett pedig különböző író-olvasó találkozók,
könyvbemutatók is várták
az érdeklődőket.
A fiataloknak Nyulász Péter író tartott előadást, a
legkisebbeknek pedig még
bábszínházas előadásban
is volt részük Soltészné

Herczeg Mária előadásának köszönhetően.
- Amellett, hogy az internet fieszta idén húszéves,
Kazincbarcika pedig idén
ünnepli hatvanötödik születésnapját, így ebben a
témában is készültek a
szervezők programokkal,
melyben a helytörténeti
dokumentumait mutatják
be a városnak, emellett pedig olyan internetes programokat ismerhetnek meg
a résztvevők, melyek kazincbarcikai érdekességeket és különféle információkat találhatnak az olvasók
a városról - tudtuk meg
Molekné Kőrösi Beatrixtól, az Egressy Béni Városi
Könyvtár vezetőjétől.

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata minden évben szervez konferenciát, amelynek célja, hogy
a témában érdekelt szakemberek megismerkedhessenek a szolgálat által
végzett tevékenységekkel kapcsolatos törvényi
változásokkal, valamint a
rendszer szereplőit érintő
kihívásokra közösen keressenek választ.
A rendezvényen Földessy Judit Ágnes, a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Gyermekvédelmi
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
intézményvezetője tartott előadást, amelyben
bemutatta a gyermekvédelmi szakellátást ellátó

intézmény munkáját, melynek során ők a már családból
kiemelt problémás gyermekekkel foglalkoznak. Az intézmény munkájának bemutatása sokat segíthet a
szociális szolgáltatókkal való
közös munka során, amelyek
a még vér szerinti családjukkal élő, hátrányos helyzetű
gyermekekkel dolgoznak.
– A legfontosabb cél, hogy
megelőzzük ezen gyermekek családból való kiemelését, amennyiben azonban erre nincs lehetőség,
a közös párbeszéd sokat
segíthet abban, hogy a
családtól való elválasztás a
lehető legjobban elő legyen
készítve, illetve a gyermekek számára legelőnyösebb intézménybe tudjanak kerülni – erősítette
meg az előadó.

FELHÍVÁS

NAGYOBBRA CSERÉLHETŐ A SZELEKTÍV EDÉNYZET
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy azon Kazincbarcika város közigazgatási területén, családi házas övezetben élők, ahol az adott ingatlanban legalább
4 fő rendelkezik bejelentett lakóhellyel, lehetőség van
a 2016. év folyamán átvett 120 l űrmértékű szelektív
edényzetek 240 l űrmértékűre történő cseréjére.
Az edényzetek cseréjének
feltételei:
1. a kérelem benyújtására
kizárólag Kazincbarcika város közigazgatási
területén, családi házas
övezetben lévő ingatlanok esetében van lehetőség,
2. a visszaadandó edényzet sérülésmentességére vonatkozóan nyilatkoznia kell az
edényzet birtokosának,
amennyiben azonban
a csere alkalmával az
edényzet sérülésmentessége nem állapítható

meg, az edényzet kicserélésére nem kerül sor,
3. az edényzet cseréjére irányuló kérelemhez
mellékelni kell az edényzet birtoklására jogosító
megállapodás másolatát,
4. az edényzet cseréjének
feltétele a legutolsó, a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk
másolatának, valamint
az ügyfélazonosítót
tartalmazó számlalevél
másolatának kérelemhez történő csatolása,

5. a kérelem benyújtására
az az ingatlanhasználó
jogosult, ahol az adott
ingatlanban legalább 4 fő
rendelkezik bejelentett
lakóhellyel, melynek a
lakcímnyilvántartásban
történő ellenőrzéséhez
a kérelmező a kérelem
benyújtásával hozzájárul,
6. a kérelmező adatai kezeléséhez a kérelem benyújtásával hozzájárul,
7. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kérelmező vállalja, hogy az
edényzet átvételére
vonatkozó megállapodást a csere alkalmával
aláírja.
A kérelem benyújtásának
határideje:
2019. április 30.

A kérelem benyújtásának
helye és módja:
1. személyesen Kazincbarcikai Polgármesteri
Hivatal Szociális Csoportjánál – 3700 Kazincbarcika, Fő tér 36.,
2. postai úton a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. postai címre
3. elektronikusan a szoc@
kazincbarcika.hu e-mail-címre.
A kérelem letölthető a
www. kazincbarcikai.hu
oldalról, vagy személyesen átvehető a Fő tér 36.
szám alatt ügyfélfogadási
időben, illetve a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Fő tér 4. szám alatti épületének portáján munkaidőben.
A kérelemhez csatolni kell:

1. az edényzet birtoklására
jogosító megállapodás
másolati példányát
2. a legutolsó közszolgáltatási díj befizetését
igazoló csekk másolatát
3. az ügyfél- vagy partner
azonosítót tartalmazó
számlalevél másolatát
A kérelmek elbírálására a
beérkezés sorrendjében
kerül sor. Amennyiben a
befogadható kérelmek
száma eléri a rendelkezésre álló cseredarabok
számát, a kérelmet elutasítjuk.
Az edényzetek cseréjére
várhatóan 2019 tavaszán
kerül sor, mely térítésmentes, és nem jelenti a
közszolgáltatási díj változását!

A társaság már az 1990es évek elejétől gyártja az
egyik leggyakrabban használt műanyag, a poliuretán
egyik alapanyagát, az MDI-t.
Az MDI termelőkapacitása
a világszerte növekvő piaci igényekkel összhangban,
továbbá az üzemben gyártott termék kiemelkedő minősége folytán mára meghaladta a 300 ezer tonna
éves mennyiséget. A termék legfőbb alapanyaga az
anilin, ami szintén a kilencvenes évek elejétől jelen van
a BorsodChem technológiai
létesítményeiben.
Az anilin tárolása, kezelése
és technológiai felhasználása több mint 30 éves tapasztalattal, a ma elérhető
legmagasabb mérnöki tudással és korszerű berendezésekben történik. Mivel
a megnövekedett igény kielégítésére az épülő új üzem
kapacitásával egyező, sőt

azt némileg már meghaladó mennyiségben vasúton
és közúton érkezik a telephelyre az anilin, ezért a
szállítás során fennálló kockázatok megszüntetése érdekében biztonságosabbá
vált egy új, helybeli termelő
üzem építése. További döntő érv volt a fenntarthatóság, a környezet védelmének magas fokú biztosítása,
egyebek mellett a széndioxid-kibocsátás jelentős
csökkentésével. A szállítás
megszüntetése több mint
14 000 tonna üvegházhatású gázkibocsátás csökkentést eredményez.
A vegyi anyag helyi gyártása és felhasználása korszerű, zárt technológiai
rendszerben történik, ezáltal a szállítási kockázatok megszűnnek, valamint
a BorsodChem területén a
jelenlévő anilin mennyisége
a gyártó üzem belépésével

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

minimalizálható, a tárolást
nagyrészt kiváltja a folyamatos gyártás és azonnali
felhasználás.
Ahogy ez a cégnél minden új beruházás előkészítése során történik, ez
esetben is több világszínvonalú technológiai gyártási eljárás részletes vizsgálata után választották ki
a mind környezetvédelmi,
mind biztonságtechnikai
szempontból legjobbat és
legkorszerűbbet. Az egyes
részegységek licencadói a
világ jelenleg vezető vállalatai, Svájcból, Kanadából, és
az USA-ból, melyek technológiái a világon a legszigorúbb európai előírásokat
is maradéktalanul kielégítik.
Az üzem helyszínének kiválasztása során szintén a
környezet terhelésének, a
lakosság veszélyeztetésének kizárása és a legmagasabb biztonsági állapot
elérése volt a fő szempont.
Emiatt a társaság vezetése
úgy döntött, hogy a kerítésen belüli, infrastruktúrával
ellátott technológiai terület
helyett az üzemcsoportot
a 26-os számú főút gyár

SAJÓKAZAI SZÉKHELYÉRE
TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ MUNKATÁRSAT
keres

Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezetői engedély;
• érvényes GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány);
• kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek (3627)
kezelésére vonatkozó OKJ bizonyítvány.
Előny:
• E kategóriás jogosítvány;
• hulladék- és/vagy konténerszállításban szerzett tapasztalat.
Egyéb elvárások:
• megbízhatóság, precíz munkavégzés;
• csapatmunkára való alkalmasság.
Amit kínálunk:
• stabil munkahely;
• alkalmazotti jogviszony;
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés.
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. 04. 30.

teleppel szemközti oldalán,
egy - a szénipar által vis�szahagyott romos létesítményekkel tarkított - hos�szú évek óta használaton
kívüli területen valósítja
meg. A szolgáltatások kiépítése az új telephely egészére mintegy 20 milliárd
forint beruházási költséget
igényel.
Ezzel egy másik, fontos
összetett hatású környezetvédelmi cél is megvalósul, hiszen a régóta más
iparágak által elhagyott,
barnamezős terület rekultivációja is megtörténik.
A beruházási terület kiválasztásakor a lakosság véleményét és kérését is figyelembe vették, így az
anilinüzem a lakott településektől legmesszebb területen épül, felvállalva ezzel
egyebek mellett a használaton kívüli létesítmények
közel egymilliárd forintos
bontási költségét is.
A fejlesztésnek az illetékes
hatóságok általi megítélését
jól fémjelzi, hogy a Magyarország által a BorsodChemnek a megvalósításhoz
nyújtott 45 millió euró állami

támogatás létjogosultságát
és jogszerűségét - különös
tekintettel a projekt regionális fejlesztésre és az EU
környezetvédelmi célkitűzéseire gyakorolt pozitív
hatásaira - az Európai Bizottság is jóváhagyta. Ezen
túlmenően a megvalósítást
a Magyar Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította.
Ezzel a fejlesztéssel a BorsodChem úgy lép ki az idén
immár 70 éves múltra vis�szatekintő meglévő telephelyéről, hogy egy korszerű,
új gyártelep alapjait fekteti
le és azokon a jelenkor legszigorúbb előírásait minden szempontból kielégítő
új termékgyártó technológiákat létesít.
Ez hosszú távon egy olyan
ígéretes fejlődés kezdete,
ami a szűkebb és tágabb
környezetünk fejlődését, a
lakosság jólétének emelkedését, a jövő generációját egyaránt szolgálja, stabilitást, kiszámíthatóságot,
illetve biztos munkahelyeket teremt.
(Forrás: BorsodChem Zrt.)

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

SAJÓKAZAI SZÉKHELYÉRE MUNKAIRÁNYÍTÓ
MUNKATÁRSAT
keres

Főbb feladatok:
• a közfoglalkoztatottak munkájának felügyelete;
• az újrahasznosítható hulladékok osztályozása, azonosítása válogatása és
előkészítése;
• feldolgozásra;
• a gyűjtőkonténerek ellenőrzése;
• a gépek, berendezések meghibásodásainak észlelése;
• a karbantartási igények felmérése.
Szakmai elvárások:
• legalább alapfokú végzettség (középfokú végzettség előny).
Egyéb elvárások:
• megbízhatóság;
• szervezőkészség;
• határozott, magabiztos fellépés.
Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony;
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés.
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. 04. 30.
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KBSC

IDEGENBELI BRAVÚRRAL
RUKKOLTAK ELŐ

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 30. fordulójában Budaörs otthonában lépett pályára a KBSC. A kék-sárgák hátrányból fordítva arattak értékes győzelmet.
A Budaörs ellen nem sok
babér termett az elmúlt
szezonban a Kazincbarcikának, hiszen mindkét
mérkőzésüket elveszítették, ráadásul idegenben 6-2-re kaptak ki. Idén
ősszel aztán megtört a
jég, hiszen Putnokon 4-0ra nyertek Lukácsék. A
mostani találkozó előtt
éppen egy helyezés, és 4
pont választotta el a két
csapatot egymástól, és
ebben a versenyben a Budaörs állt jobban. Az első
játékrészben felváltva veszélyeztették a kapukat a
felek. Filának és Demjénnek is akadt védenivalója.
A félidő hajrájában a házigazdák jutottak vezetéshez. A 41. percben Stieber
ugratta ki ragyogó ütem-

ben Csikit, aki a kapu jobb
alsó sarkába lőtte a labdát. A vezetés birtokában
megnyugodott Márkus Tibor együttese, és a félidő
hátralévő részében megőrizte csekély előnyét.
A második 45 percben a
KBSC nagyon igyekezett,
hogy egyenlítsen. Az 55.
percben a nagy igyekezetnek meg is lett az eredménye. Szabó csapott le
egy elpasszolt labdára, és
a vendégek támadója ki is
használta a hibát, mel�lyel egyenlített a Barcika.
A hátralévő időszakban
mindkét edző igyekezett
frissíteni csapatát, hiszen
a 3 pont megszerzése volt
a cél. Negyedórával a vége
előtt Tóth László, majd
percekkel később Fó-

tyik is eldönthette volna a
mérkőzést, de előbb Demjén védése, majd a barcikai játékos rossz passza
kellett ahhoz, hogy a Budaörs megússza az újabb
kapott gólt. Már mindenki
elkönyvelte, hogy döntetlennel ér véget a találkozó,
amikor jött a slusszpoén.
Tóth Keve ért szerencsétlenül a labdához, ami végül a hazai kapuban kötött
ki. Újabb találatra már nem
maradt idő, így a rövid bajnoki szünet után a Kazincbarcika idegenben 2-1re legyőzte a Budaörsöt
és 44 pontjával a 8. helyen áll a tabellán. Gálhidi
György együttese legközelebb április 7-én 16 óra
30 perctől Putnokon Cegléd együttesét fogadja.

KBSC UTÁNPÓTLÁS

GÓLGAZDAG HÉTVÉGE
U 19 KBSC – Felsőzsolca 2–3 (2-1)

A csapat összeállítása:
Pallós – Szabó, Győr Á.,
Balázs, Csendi – Dósa

(Gyuró), Orosz, Bordás, Pál,
Valeán (Ignácz), Szikora

Góllövő: Bordás, Győr
Kiállítva: Csendi, Orosz
Edző: Kőrösi Gábor

U 17 KBSC – Felsőzsolca 1–2 (0-0)
A csapat összeállítása:
Kulcsár – Virág, Henez,
Réti, Kunvári – Rehor, Szabó (Kapaló), Csernely, Szitai Hojdák (Porcs) – Vaszil
Góllövő: Szitai
Kiállítva: Csernely

Jók: Kunvári, Réti, Virág,
Vaszil
Divinszki József edző: –
A célunk az volt, hogy fegyelmezett játékkal megnehezítsük a vendégek
dolgát, akik jelen pillanat-

ban nagyobb játékerőt
képviselnek. Úgy gondolom, ez részben sikerült is. Ha az ellenfél kapuja előtt koncentráltabbak
vagyunk, meglepetést is
okozhatunk volna.

Ózd – U 15 KBSC 0–5 (0-4)
A csapat összeállítása:
Kozák D. – Goór, Madarász,
Zsigrai, Molnár M. – Szikszai (Orosz), Molnár V.,Kó-

rik, Magyar, Hubay – Lukács G.
Góllövők: Kórik (2), Lukács
(2), Magyar

Harnócz Róbert edző:
– Sikerült érvényesítenünk a papírformát egy
borzalmas talajú pályán.

A csapat összeállítása:
Csanálosi – Kóré (Fedor),
Gulyás, Harencsár, Szű-

Ózd – U 14 KBSC 4–3 (3-2)
rös- Nagy, Mida, Kapaló,
Majoros (Pere) – Salák,
Kalocsai

Góllövő: Kalocsai (3)
Edző:
Kálmán Vilmos

VRCK

MÁR AZ
ELŐDÖNTŐBEN

A héten a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika is bekapcsolódik a 2018/2019. évi bajnokság rájátszásába. A kék-sárgák első helyen zárták az Extra Ligát, így
„erőnyerőként” az elődöntőben kapcsolódnak be a küzdelembe, ahol ellenfelük a Kaposvár csapata lesz.
A Kazincbarcika számára április 5-én pénteken
rajtoló elődöntőben az a
Kaposvár lesz az ellenfél,
amely a negyeddöntőben
a MAFC együttesét győzte
le két mérkőzésen. A somogyi együttes a Vegyész
„régi ismerőse”, hiszen az
elmúlt 20 évben számtalan bajnoki és Magyar
Kupa döntőben játszottak egymás ellen. Bajnoki
elődöntőben a VRCK „újkori történelmében” kétszer találkoztak. Először
a 17 évvel ezelőtti párharc
során, amikor a pályaelőny
a kaposváriaknál volt. Az
első mérkőzést 3-0-ra
nyerték a dunántúliak, de
aztán hazai pályán, majd
idegenben is a Barcika
győzött 3-1-re és 3-0ra. A negyedik mérkőzésre
zsúfolásig megtelt az Irinyi
csarnok és a Kazincbarcika 3-1-es sikere után története első bajnoki döntőjét játszhatta. Ekkor a
kék-sárgák számára a Dunaferr ellen nem jött össze
a bajnoki cím, de egy évvel
később éppen a somogyiak ellen már igen. Az első
találkozót ugyan 3-2-re
elveszítették a borsodiak, de utána két győzelmet szerezve, már náluk
volt az előny. A somogyiak hozták ugyan 3-0-ra
a negyedik találkozót, de
az ötödiken hazai környezetben 3-1-es sikerének
köszönhetően első bajnoki
címét nyerte a Kazincbarcika. A következő szezonban elkerülte egymást a
két csapat a rájátszásban, de a 2004/2005-ös
idény döntőjében ismét
összecsaptak. A barcikaiak hozták is a döntő

első felvonását 3-2-re, ám
ezt követően háromszor is
vereséget szenvedtek a kaposváriaktól.
Egy évvel később sikerült
a visszavágás, ezúttal is a
döntőben. A Vegyész két
3-0-ás győzelemmel érvényesítette a hazai pálya
előnyét, míg Kaposváron
kétszer 3-2-es vereséget
szenvedtek. A mindent eldöntő 5. találkozót azonban
ismét a borsodiak nyertek,
és megszerezték harmadik
bajnoki aranyukat. A 2007es esztendőben ismét a
bajnoki fináléban csaptak
össze a felek, de itt háromszor nyert 3-0-ra a Kaposvár, így a VRCK második lett.
A 2010/2011-es idényben
az elődöntőben másodszor
„futott össze” a két alakulat, és itt háromszor nyert a
somogyi csapat. Egy évvel
később ugyanez volt a párosítás, mely szintén a Kaposvár sikerét hozta. A 2016-os
bajnoki döntőt ismét ez a két
csapat játszhatta, melyen
háromszor nyert a Kaposvár.
2018-ban újra döntőzött a
két csapat. Az első találkozót megnyerte a Kaposvár,
azt követően viszont a Vegyész akarata érvényesült.
Szabó Dávidék hozták a
kaposvári meccset, majd a
következő két hazai csatát,
így 12 év szünet után bajnoki
aranyérmet szereztek. Ebben a szezonban a bajnokságban Kaposváron 3-1-re,
hazai pályán pedig 3-0-ra
nyert a Kazincbarcika. Az április 5-én, pénteken 18 órakor kezdődő párharc tétje a
bajnoki döntőbe jutás, ami
nem lesz könnyű feladat a
rekordbajnok ellen, de Marek Kardos együttese arra
készül, hogy ezt is megoldja.
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FITT BARCIKA

VEGYEN RÉSZT A TAVASZI NYEREMÉNYJÁTÉKBAN!
KÉSZÜLJ A NYÁRRA!

Áprilisban és májusban pontgyűjtő akció indul a Fitt
Barcika programsorozaton belül. A résztvevők az óra
végén egy pontgyűjtő füzetben, az oktató aláírásával igazolhatják, hogy hány órán vettek részt.
Érdemes minél több
edzésen részt venni, hiszen azok, akik május
31-áig összegyűjtenek
20 pontot a füzetben,
garantált
nyereményt
kapnak, melyet az Egressy Béni Művelődési Központ recepcióján
tudnak átvenni. Ezen kívül még három Fitt Barcika ajándékcsomagra is
esélyesek azok a spor-

tos városlakók, akik a kitöltött füzetüket június
6-áig leadják. A nyereményjáték sorsolására
június 7-én kerül sor. A
pontgyűjtő füzeteket a
Fitt Barcika órákon lehet
beszerezni.
Az április 1-jén megújult
órarendben számos közkedvelt régi, és új mozgásforma közül válogathatnak a látogatók.

FITT BARCIKA!
Április 1-től új órarend!

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 823 9790
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!
NAP

IDŐPONT

ÓRATÍPUS

HELYSZÍN

OKTATÓ

Hétfő

18.00-20.00
19.00-20.00

Vízitorna

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

Kick-box/Capoeira aerobik

Kazinczy Ferenc Tagiskola Tornacsarnok

Sipter Imre

Kedd

Szerda

16.30-17.30

*Spinning

Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem

Zwillinger Fanni

19:00-20:00

Latin táncvarázs

Szavják András

11:00-12:00

Jóga 40 felett

Kazinczy Ferenc Tagiskola Tornacsarnok
Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

16.30-17.45

Pilates

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Breitenbach Ildikó

18:00-19:00

Gymstick

Kazinczy Ferenc Tagiskola tornaterem

Czégel Erika

18:00-20:00

Csütörtök

Péntek

Sütő Ágnes

Vízitorna

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

11:00-11:30

Baba ringató

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Csőszné Husonyicza Ágnes

11:30-12:30

Gerinc-és egészségmegörző torna

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Szopkó Roland

15:00-16:00

*Fitt labda óra

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Csákné Csabai Gabriella

16.30-17.30

*Spinning

Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem

Zwillinger Fanni

17:00-18:00

Jóga 40 felett

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Sütő Ágnes

18.30-19.30

Zumba

Pollack Mihály Általános Iskola

Kolobiskó Rita

KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN FUTÓKLUB A POLARRAL 17:30 és 19:00 között.
* A csillaggal jelölt órákra előzetes bejelentkezés szükséges!
Jelentkezés fitt labda órára: csakgabika@gmail.com. Jelentkezés spinning órára: zwillingerfanni@gmail.com

HANGSZERT A KÉZBE!

HANGOLÓDJON A CSALÁDDAL!

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 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 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. Azok,
akik nem tanórák, vagy iskolai program keretében
látogatnák meg a „Hangszert a kézbe!”-sorozatot,
lehetőségük van előzetes
bejelentkezés nélkül, április 13-án szombaton 10.00
órától részt venni a programon.
Részletek a kolorline.hu oldalon.

SZÍNPADI PROGRAMOK

Csónakázó-tó május 1.(szerda)

16.00 Szinetár Dóra
gyermekműsora
17.00 Galambos Lajcsi
18.00 Flash Táncstúdió
18.30 Kasza Tibi
élő koncert
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2019. ÁPRILIS 5.

HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

Coca Cola, Apenta, Xixo, energiaitalok, ásványvizek,
Pepsi Cola, vegyiáru nagy választékban kaphatók!
Linga csokinyúl 60 g:
100 Ft
Linga csokinyúl 35 g:
60 Ft
Kinder tojás 20 g:
215 Ft
Kinder Maxi tojás 100 g:
1 300 Ft
Milka nyúl 100 g:
700 Ft
Horváth sütemény 2 kg több íz: 2 550 Ft
Linzer 800 g több íz:
800 Ft

1 666 Ft/kg
1 714 Ft/kg
10 750 Ft/kg
13 000 Ft/kg
7000 Ft/kg
1275 Ft/kg
1000 Ft/kg

www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993

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

MŰSORAJÁNLÓ
HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE
Április 6–7.
(szombat-vasárnap) (Kolorlive, Híradó)
KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Április 10.
(szerda) 18.00
Április 11.
(csütörtök) 18.00

Vendég: Andrásik Rémó a Hangszeresek Országos Szövetsége
főtitkár
Téma: Hangszert a kézbe – négynapos ingyenes zenei
játszótér nyílik Kazincbarcikán április 9-e és 12-e
között
Vendég: Almási Tamás, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar
filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr, a Színházés Filmművészeti Egyetem tanára
Téma: Újra Kazincbarcikán forgatnak a filmes egyetemisták

KÉK ARANY

VRCK – Kaposvár röplabdamérkőzés felvételről
KBSC – Cegléd NB II-es labdarúgó-mérkőzés felvételről

HÍRADÓ

Alu- és horganyzott
csatornák

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Április 9.
(kedd) 10.00

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

Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

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.

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.

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/

