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TÉRSÉG

„HANGSZERT A KÉZBE”

EGY HÉTIG KAZINCBARCIKA A ZENE VÁROSA

A TEHETSÉG SOKSZÍNŰSÉGE

„Az iskola dolga, hogy
megtaníttassa velünk,
hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat…”- olvasható
a Szent-Györgyi Alberttől
származó idézet a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola honlapján. Ennek a mottónak
igyekszik maradéktalanul
megfelelni az intézmény
kollektívája. Elhivatottságukat mi sem bizonyítja
jobban, minthogy idén harmadik alkalommal nyerték el az „Akkreditált kiváló tehetségpont” címet
a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanácstól.
Az iskola első ízben 2010ben pályázott a Tehetségpont elnyerésére, a
mostanit néhány nappal
ezelőtt kapták meg a februári minősítés eredményeként. Ez évben öt te-

hetségterületen tudták
megmérettetni magukat:
nyelvi, testi-kinesztetikus, logikai-matematikai,
térbeli vizuális és természeti tehetség területen
akkreditáltak. A tanulók
célirányos fejlesztését
tulajdonképpen az iskolába kerülésük pillanatától megkezdik, hiszen az
óvodában a B-A-Z Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézmény Sajószentpéteri
Telephelye által kiállított
tehetségútlevél irányt
mutat a pedagógusoknak
a tehetséggondozó munka szervezésében. Ezen az
úton halad a felsős diákok
készség szerinti oktatása is, mely nem csupán a
szakköröket érinti, a tanórákon ugyancsak előtérbe
helyezik a tehetséggondozást. Különös figyelmet
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Kazincbarcika a házigazdája a 28. országjáró „Hangszert
a kézbe” interaktív kiállításnak, amely április 9-től 13-ig
várja a zeneszerető városlakókat. A könnyűzeneoktatási sorozat az Egressy Béni Művelődési Központban
tekinthető meg, ahol több mint 120 hangszerből álló
tárlat is található.

fordítanak a kompetencia alapú tárgyakra, mint a
matematika, a magyar és
az idegen nyelv. Ezeken a
területeken az oktatás nívócsoportokban történik,
a gyermekek minél hatékonyabb megsegítése érdekében. Az összes többi
tantárgynál, melyek oktatása nem nívócsoportban zajlik, szintén odafigyelnek a pedagógusok,
hogy az egyéni bánásmó-

dot, vagy sajátos nevelést
igénylő gyerekek külön
feladatot kapjanak, differenciálják őket. A tehetséggondozásban a tanórai
kereteken túllépve igyekeznek a gyermekeket
egyéb lehetőségek felé
terelni. A diákok látókörének szélesítése érdekében
például számos partneri
kapcsolatot létesítenek.
Kiváló az együttműködés
többek között az Északer-

dő Zrt.-vel, a Pedagógiai
Szakszolgálattal, az ÉRV
Zrt.-vel, illetve az MSZC
Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziumával. A
produktív munka elősegítésére a pedagógusok
szakmai napokon, műhelygyakorlatokon, tanfolyamokon vesznek részt.
Sikerük titkát a szakmaiság, az elhivatottság és a
partneri kapcsolatok hármasában látják.

HIRDETÉS

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.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

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.

Munkavégzés helye: Sajókaza

Jelentkezés határideje: 2019. 04. 30.

Jelentkezés határideje: 2019. 04. 30.

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

A programot 2017 óta több
mint 70 ezren látogatták
meg országszerte, idén
áprilisban pedig végre a
kazincbarcikaiak is bepillantást nyerhetnek a zene
világába. Hétköznap keddtől péntekig, 8.30-tól este
6 óráig, szombaton pedig
délelőtt 10 órától délután
4 óráig van lehetőség a
program megtekintésére.
Az esemény megnyitóján Bajnai Zsolt, az NKA
Hangfoglaló Kön�nyűzene Támogató
Program Kollégiumának vezetője, köszöntötte a
vendégeket.
Elmondta, hogy
mennyire örül a
hatalmas érdekl ődésnek , majd
vissz aem léke zet t
a program ötletének
megszületésére. Mesélt
tapasztalatairól, miszerint a mai gyerekek nem
tudnak olyan egyszerűen
hozzájutni a hangszerekhez, így sokan úgy élik le
egész életüket, hogy nem
próbálták ki magukat a

zenében. Legfőbb céljuk,
hogy ezen változtassanak.
Klimon István alpolgármester nyitóbeszédében
fejezte ki háláját a szervezőknek, amiért elhozták a
„Hangszert a kézbe!”-sorozatot Kazincbarcikára is.
Reméli, hogy a programnak köszönhetően lesznek
olyan fiatalok, akik kedvet

kapnak a zenéléshez, ami
egy gyönyörű és rendkívül hasznos lételemmé tud
válni az ember életében.
Ezzel egyetértett Szitka Péter polgármester is,

aki az elsők között
próbálta ki a hangszereket.
A rendezvény
két külön részből áll: a kiállítóteremben 127
hangszert, illetve hangtechnikai
eszközt próbálhatnak ki az érdeklődők.
Az elismert szakemberek
közreműködésével, kézbe vehető és kipróbálható eszközökkel népzenei,
klasszikus zenei, gitáros, basszusgitáros, dobos, billentyűs, énekes
és elektronikus zenei té-

mákba vezetik be a vendégeket.
A másik részben 24 rendhagyó énekórán mutatják be a különböző zenei műfajokban használt
hangszerek fejlődésének
történetét, az irányzatok
és a stílusok kialakulását
és sokszínűségét, egyben betekintést engedve

ezzel a zenész élettér és
életmód nagyszerűségébe.
A zenélés több statisztika
szerint is segíti a fiatalokat a tanulásban, fejleszti a
problémamegoldóképességet, illetve rendkívül jó a
hatással van a szocializációra, közösségi élet kialakítására is.
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AHÁNY EMBER, ANNYIFÉLE
CSODÁLATOS VILÁG

Az autizmus világnapja alkalmából április 2-án Kazincbarcika közterületi szobrai
és néhány intézmény is kék színbe öltözött. A Csillagfürt Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kezdeményezésére április 3-án, Kazincbarcika Város
Önkormányzatának támogatásával szerveztek sétát a belvárosban. Az érzékenyítő megmozdulással arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy minden ember más és
más, de a különbözőségek és az akadályozottság ellenére is mindenkiben ott rejlik
az érték, az egyediség, mely megfelelő hozzáállással és támogatással kiaknázható.
A Ragyogj kéken kampány apropóján járt szerkesztőségünkben Hódosné Tatár Ildikó Eszter, a Csillagfürt EGYMI Kazincbarcikai Tagintézményének vezetője, akinek
rendkívüli szeretete a gyerekek és a kollégái iránt mélyen meghatott.
egy tágabb térre. Ebben
a város vezetése partner és egyeztetés folyik
a tankerületi központtal,
mert a rudabányai telephelyünkkel együtt már 74
tanulónk van, akiknek a
számított értéke – hiszen
egy autista, vagy középsúlyos gyerek 3 főnek
számít – 190 fő körül van.
Ez már egy 8 évfolyamos
általános iskolai létszámot takar. Mindamellett
utazó gyógypedagógiai
hálózatot is működtetünk,
ahol 170 fő integráltan oktatott, sajátos nevelési
igényű (SNI) tanulót látnak el a gyógypedagógusaink. A Helyi tantervünk
az oktatásért felelős miniszter által az iskolatípusra kiadott kerettantervek és a SNI-tanulók
iskolai oktatásának irányelvében foglaltak figyelembevételével készült
el. Speciális tankönyvek
és eszközök segítségével
oktatjuk, fejlesztjük tanítványainkat.
Hogyan nyerhetnek felvételt a gyerekek az intézménybe?
A B.-A.-Z. Megyei Szakértői Bizottság, illetve az
országos szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülnek hozzánk a tanulók. Benne
vagyunk az erre a célra
léthozott intézményi listában. Sajnos, helyhiány
miatt nem tudunk minden
hozzánk jelentkező gyer-

meket felvenni. Reméljük,
ezt a problémát hamarosan tudjuk orvosolni.
Van arra lehetőség, hogy
16 évesnél idősebb fiatalokat benn tartsanak a
rendszerben?
Igen, ez a pozitív diszkrimináció. A törvény értelmében 23 éves korig
kitolható a tankötelezettség. A székhelyintézményünkben lehetőség van
rá, hogy szakiskolában
tanuljanak tovább a diákok, vagy készségfejlesztő iskola keretein belül akár a középsúlyos
fogyatékos gyerekeket
is egyszerűbb szakmára
oktassunk. Ezek a fiatalok nagy hatékonysággal
rászoktathatók az önálló
életvezetésre, keresőképessé válhatnak, ezáltal
nem támaszkodnak csupán a szülői háttérre a későbbiekben.
Különböző fogyatékossági szintekről beszélünk,
de mondjuk, egy autista
gyerek mennyire mozdítható ki az ő sajátos világából?
Erre rögtön tudok példát mondani. Egy elsős, nem beszélő, autista
kisfiú, akinél felborultak
az éjszakák és nappalok,
gond volt az étkezésével, s bizony az édesanya
is nehezen tudta kezelni a helyzetet. A fejlesztése során kiderült, hogy
igenis nagyon jó képes-

Fotó: Ditti

A Csillagfürt EGYMI az
idei tanév elejétől látja el
az akadályozott gyermekek fejlesztését – oktatását. Beavatná az olvasókat az intézmény
működésének mindennapjaiba?
Tavaly szeptember 1-jén
kaptunk új nevet, de az
idei tanévben már 50 éves
múltra tekint vissza iskolánk, a kazincbarcikai
tankerületben. A székhelyintézményünk Ózdon
van és hivatalosan Csillagfürt Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást
Végző Iskola, Kollégium
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működünk. Ez
rendkívül színes palettája az oktatásnak. Kazincbarcikán az enyhe értelmi fogyatékos, tehát a
tanulásban akadályozott
gyerekeket; a középsúlyos, vagyis az értelmileg
akadályozott tanulókat; a
súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekeket is
neveljük. Van egy autista
csoportunk is, ahol az autizmus területén is szakképzett gyógypedagógus
végzi a fejlesztő munkát.
Ebben a tanévben még
nincs új helyünk, jelenleg a
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolában
vagyunk egy nagyon szűk
területen elhelyezve..
A gyerekek igényeihez
mérten szükségünk lenne

ség van a háttérben. Jól
koncentrált, megfelelően
felépített tematikával sikerült önálló tevékenységekre szoktatnunk. Nem
beszélő gyerekek is nagyon szépen beindíthatók a beszéd területén.
Szigorú napirend betartásával, nagy hatásfokkal elérhető, hogy pozitív
irányba tudjuk terelni a
fejlődésüket. Ők másként
látják a világot, olyan ez,
mint amikor a társaságban mindenki tudja a társasjáték szabályait, csak
ők nem, de azért ugyanúgy elvárjuk tőlük, hogy
ismerjék és betartsák a
szabályokat. Számos dolog van, ami a külső szemlélő számára érthetetlen
a viselkedésükben. A mi
feladatunk, hogy segítsük a társadalomba való
beilleszkedésüket. Nagyon gyakori hiba, hogy a
szülők a gyerekek helyett
megcsinálják a dolgokat,
sőt, helyettük beszélnek. De ezzel nem tesznek jót, mert a gyerekek
nem kényszerülnek rá az
önálló tevékenységekre.
Sok esetben a szülőket

is nevelnünk, segítenünk
kell, mert néha ők ugyanúgy ragaszkodnak a megszokotthoz. Nehezebben
fogadják el a szakember
tanácsát. Akkor mosódik
el ez a határvonal, amikor
látják a munkánk eredményességét gyermekük
fejlődésében.
Mit jelent Önnek, hogy
olyan szép számú résztvevője volt a minapi sétának?
Autista csoportunk vezetőjének, Editkének régi
álma volt, hogy a városunkban is felhívjuk a figyelmet az autizmusra.
Végtelen boldogság töltött el a nagy érdeklődés
láttán. Külön öröm a számomra, hogy a város vezetősége révén Kazincbarcika is csatlakozott
ehhez a világméretű rendezvényhez. Bevallom,
a séta végcélja szimbolikus tartalommal bírt, arra
akartunk utalni, hogy bár
különbözőek vagyunk, figyeljünk egymásra, az
akadályozott emberekre,
hisz ahány ember, annyiféle csodálatos világ van.
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65 000 NÖVÉNY A 65 ÉVES VÁROSBA

MEGÚJUL AZ IVÓVÍZVEZETÉK

Kazincbarcika Város Önkormányzata megbízásából a
Fő tér – a leendő Dísz tér – építése során várhatóan
július végére a város legnagyobb ivóvízvezeték-hálózata is megújul. A minőségi ivóvízellátás miatt szükségessé vált az elhasználódott, több mint negyvenéves,
Egressy Béni út alatt futó, 412 méter hosszú városi fő
nyomóvezeték cseréje is.
A tervek szerint május
elején induló belvárost és
környékét ellátó DN 400as vezeték cseréje több
fát is érint, köztük olyanokat, amelyek még nem
érkeztek vágásérett korba, ám helyükre még az
idén új, eltérő élettartamú
fákat ültetnek a rekonstrukció végeztével.
A „Virágos Kazincbarcika”
akció keretében továbbra
is folyamatosan figyelik és
vizsgálják a régi fák állapotát, hiszen az elöregedés miatt ezeknek a növényeknek a nagy része
már veszélyessé vált: az
elmúlt hetekben az Egressy úton és az Árpád

Fejedelem Tagiskola előtt
is leszakadt egy vastag ág, melyek szerencsére nem okoztak kárt.
A balesetek megelőzése érdekében az ilyen fák
vissza- vagy kivágása
szükségessé vált.
A legnagyobb problémát
az jelenti, hogy a város
alapításakor egy adott
közterületen, többnyire egy időben ugyanolyan fákat ültettek és
ezek most egyszerre értek vágásérett korba. A
vágásérettség a közhiedelemmel ellentétben
nem azt jelenti, hogy halott a fa, hanem azt, hogy
az intenzív növekedését

befejezte, és a fatörzsben már kialakult a fafajra jellemző geszt-szíjács
arány. Fajtától függően a
vágásérett kort meghaladó túltartott fák minősége rohamosan romlik, és
könnyen biológiai kártevők vagy viharkárok áldozataivá válhatnak.
Az év során nem csupán
a felújított kerékpárutak
mentén és a tereken pótolják a növényeket, hiszen az egész város a 65.
születésnap alkalmából a
tervek szerint összesen
65 000 egynyári és évelő
virággal, lágy és fás szárú
cserjével, valamint fával
lesz gazdagabb.
A növénytelepítési akció keretében április 9-én
újabb kőrisfákat ültettek
ki a Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársai a
Jószerencsét út melletti zöld területre, az egyik
szupermarket elé.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NAPJA

A távhő
szolgáltatásról

Idén április 12-én ünnepeljük a távhőszolgáltatás napját.
Az esemény célja, hogy a nagyközönség megismerje a
távhőellátás társadalmi, gazdasági és környezeti előnyeit, ezzel is népszerűsítve a szolgáltatást.
A távhőszolgáltatás a városi hőellátás ideális megoldása. Számtalan előnye
van, amelyek közül kiemelendő környezetkímélő jellege, és az azt igénybe vevő
fogyasztóknak nyújtott kényelem.
Kazincbarcikán 1965 közepe
óta elérhető a távhőszolgáltatás. Az egykor egyedi
tüzelésű épületeket a hetvenes években kötötték rá
a távhőhálózatra, miközben
a panelépítési program keretében épült házakat már
eleve úgy tervezték, hogy
automatikusan bekapcsolódjanak a rendszerbe. A teljes távhővezetékrendszer
hossza a városban 26 838

méter, de mivel ezek között
számos olyan rendszer van,
amely nemcsak a távfűtést,
hanem a melegvízszolgáltatást is ellátja, ezért a csövek hossza összesen 70 700
méter. A 2002-ben üzembe
állított városi fűtőerőmű, 146
távmenedzselt hőközponton keresztül, mintegy 8 250
fogyasztó otthonát látja el
meleggel, és az 58 megawatt
kapacitásának eddigi legnagyobb megterhelésére a tavaly előtti télen került sor, de
akkor is csak 41 megawattot
tett ki a teljes fogyasztás,
tehát elképzelhetetlen az,
hogy kapacitáshiány miatt
ne kerülhessenek új belépők
a rendszerbe.

DOCNOMADS

DOKUMENTUMFILMESEK
KAZINCBARCIKÁN

Kazincbarcikán forgat a DocNomads nemzetközi csapata, akik taxisok által elmesélt anekdotákat és történeteket dolgoznak fel a világ minden tájáról. A Kékessi
Attila dokumentumfilm-rendező által vezetett tanulók
kétéves mesterképzés keretei között forgatnak a városban.
Az Erasmus-program keretén belül zajló kétéves,
nemzetközi mesterképzésen olyan szakembereket képeznek ki a dokumentumfilm-készítés
mesterségére, akik már
rendelkeznek valamilyen
kapcsolódó területen diplomával és szeretnének
professzionálisan is ezzel
foglalkozni.
A magyar Színművészeti
Főiskola mellett Portugáliában és Belgiumban zajlik az oktatás, amelyen a
világ bármely tájáról év-

folyamonként 24 hallgató
vehet részt, és olyan integrált oktatást kaphatnak, amelyben a filmes
technikák mellett kiemelt
hangsúlyt kap a kreatív és
művészeti oldala a dokumentumfilm-készítésnek.
Kékesi Attila nem első alkalommal hozta Kazincbarcikára csapatát, immár
hetedszer járnak városunkban a nemzetközi
csapat tagjai, akik ezúttal négyfős csoportokban
forgatnak különböző témákban rövidfilmeket.

Mint azt Bíró Bálint, a
nemzetközi hallgatókból
álló csapat egyik magyar
tagja lapunknak elmondta, igazán üdítő színfolt
Kazincbarcikára jönni,
és szinte minden külföldi
hallgatótársuknak beindult a fantáziája a várost
látván, különösen Budapest után volt meglepő az
emberek segítőkészségessége és a helyi milliő.
Bálint csapata a taxizásról
forgat, de van olyan csapat, amelyik a Vegyész
röplabdacsapatáról készít
filmet, főszerepben Carlossal, a csapat venezuelai tagjával. Mint mondta,
szinte mindenki azonnal
talált magának témát, többek között készül film az
idén 45 éves súlyemelő

klubról, az gobelinezőkről,
vagy a horgászokról is. Egy
csapat pedig a BC-tekepályát szemelte ki magának,

mint helyszínt, amelyet
egy kutya szemszögéből
próbálnak majd megmutatni a nagyvilágnak.
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TISZTELT ÜGYFELEINK!

HELYBEN
VAGYUNK!

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

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

0 Ft Bekötési díj.

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

A Barcika Szolg Kft.
ügyfélszolgálata az ünnepek
alatt az alábbiak szerint tart nyitva:

• április 18-án (csütörtök):
(pénztári nyitvatartás:

8.00-14.00
8.00 – 13.30);

• április 19-én (péntek) és
április 22-én (hétfő)

zárva;

• április 23-án (kedd):

7.00-19.00.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN
A BARCIKA SZOLG KFT.!
kazincbarcika
i

KEDVES LÁTOGATÓK!

Általános karbantartás és vízcsere
miatt a Kazincbarcikai Fedett Uszoda nyitvatartása

április 14. és 23. között szünetel.
Az uszoda április 24-én, reggel 6 órától újra várja a látogatókat.
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.
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KÉZMŰVES H ÉTVÉGE

KIÁLLÍTÁS

Az Európai Művészet és Kézművesség Napjaihoz csatlakozva idén is megszervezte a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák V. Országos Hétvégéjét április
5-e és 7-e között.

„Szín-Te-Minden” címmel kiállítás nyílt a Gyermekek
Háza-Kézművesházban április 4-én. A tárlat az Ózdi
Szakképzési Centrum Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziumban tanulók munkáit
mutatja be.

CSIPKÉS SZOMBAT
A MEZEYBEN

Az alkotóházak, műhelygalériák, valamint nyitott
műhelyek feladata, hogy
e hétvége folyamán olyan
egyedi programokkal jelentkezzenek, amelyekben a helyi vagy területi
kézművesség hagyományai és értékei jelennek
meg.
A Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete mindezzel szeretné ráirányítani a figyelmet
az alkotóházak és műhe-

lyek létére, tevékenységére, valamint szeretnék
megmutatni, hogy milyen
fontosak a tradicionális
kézművesség továbbörökítő helyei, valamint az ott
dolgozó mesterek, akik a
megörökölt tudásukat továbbadják, képviselik és
megújítják.
Ezen a három napon – április 5-7 - országszerte
kinyitnak az alkotóházak
és műhelyek, ahol a gyermekek és felnőttek meg-

ismerkedhetnek a népi
kézművesség különböző
területeivel.
Ennek apropóján, Kazincbarcikán április 6-án
déle lőtt a Kazincbarcikai Csipkeműhely Galéria
tagjai tartottak csipkebemutatót a Mezey István
Művészeti Központban.
Az eseményen Neszáde
liné Kállai Mária népi iparművész, a Népművészet
Mestere „A gömöri csipkekészítés hagyománya a
XX. század elejétől napjainkig” címmel tartott
előadást a csipkekészítés
rejtelmeiről, ahol az érdeklődők maguk is kipróbálhatták ezt a lassan feledésbe merülő technikát.

Bemutatkoztak
a deákos diákok

A művészeti képzésben
résztvevő tanulók alkotásaikkal hagyományosan, minden évben bemutatkoznak a közönség
előtt.
– A számítógépes grafikától kezdve az alkalmazott művészeteken
keresztül, vízfestékkel,
temperával, ceruzával,
szénnel készült alkotások tekinthetők meg
egészen május végéig a
Gyermekek Házában –
árulta el Lehotai Erzsébet
az intézmény gyakorlatioktatás-vezetője.
A tárlatot Pétervári
György önkormányzati
képviselő nyitotta meg,
aki kiemelte, hogy a kiállítás több jubileumhoz
is kapcsolódik: – Kazincbarcika idén ünnepli vá-

rossá nyilvánításának 65.
évfordulóját, az iskolában
pedig 20 éves a művészeti
képzés.
A képviselő elismerően
szólt az iskolában folyó
magasszintű oktató és nevelő munkáról, majd hozzátette, bízik abban, hogy
a fiatalok akár egy-egy
ismert festő, vagy képzőművész nyomdokaiba
lépnek majd.

SZENIOR SZABADEGYETEM

TÁRSASJÁTÉKKAL A SZELLEMI
ÉS A LELKI EGÉSZSÉGÉRT

A Szenior Szabadegyetem április negyedikei előadásán
Huszka Éva tartott tájékoztatást a szépkorúaknak a
társasjátékok kiemelkedően pozitív hatásairól az idős
korban. A nap végén a hallgatóság tagjainak még néhány játék kipróbálására is lehetőségük volt.
Papp Mónika, a Szikra
Alapítvány elnöke a csütörtök délutáni előadás
előtti bevezetőjében elmondta, hogy mennyire
fontosnak tartja, „hogy
ebben a szép tavaszi időben is összegyűljenek itt
a kazincbarcikai szépkorúak, hiszen a mai előadás
során is olyan gondolatok
hangzanak majd el, melyek rendkívül sokat tud-

nak hozzátenni az ember
életéhez.”
H uszka Éva geronto-andragógus személyes tapasztalatairól számolt be a közönségnek,
és elmondta, hogy 2012es nyugdíjba vonulása
előtt rendkívül gyorsan
változó és mozgalmas
élete volt, így a hirtelen váltás őt is nehezen
érintette. Nem volt egy-

szerű pótolni az életében tátongó ürességeket, és mivel nem találta
a helyét, ezért elkezdett
új dolgokat kipróbálni.
Így jutott el a társasjátékokhoz, ami eleinte csak
kártyapartikkal indult, viszont már ezek is sokat
lendítettek a hirtelen felszabadult idő kitöltésén.
Ezt követően kezdődött
a prezentáció, melynek
kezdetén egy gyors tájékoztatást kaphattak az
érdeklődők arról, hogy
milyen a magyar lakosság
időskori lelki, illetve szellemi állapota. Az átlag

életkor egyre magasabb,
viszont az időskori életminőség, ahogy ezek az
emberek töltik napjaikat,
eltérő lehet. A demencia sajnos sokaknak okoz
problémát egy bizonyos
kor felett, de ezen elég
egyszerű, viszonylag hétköznapi módokon is lehet
segíteni.
„A társasjátékok rendkívül jó hatással vannak a
szellemi képességekre és
miközben az ember játszik velük, úgy tud szórakozni, hogy észrevétlenül fejlődik, illetve tanul
is egyszerre. A gond itt

csak az, hogy az idős korosztálynál egyre ritkább
ezeknek a játékoknak a
gyakorisága. Sok esetben
fenntartással fogadják a
gondolatát a versengésnek, de vannak, akiknél a
lehetőségek sem adottak
hozzá.”
Az előadó ezekben a témákban próbált meg felvilágosítást nyújtani a
saját tapasztalatainak
megosztásával, illetve
néhány játék bemutatásával ösztönözni próbálta
a hallgatóságot arra, hogy
maguk is vágjanak bele
hasonló kalandokba.
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TÚRASZEZON

ITT A TAVASZ, IRÁNY A TERMÉSZET!

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.

7. nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a kérelmező vállalja, hogy
az edényzet átvételére vonatkozó megállapodást a csere alkalmával aláírja.

Az edényzetek cseréjének feltételei:
1. a kérelem benyújtására kizárólag Kazincbarcika város közigazgatási területén, családi házas övezetben lévő ingatlanok
esetében van lehetőség,

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A kérelem benyújtásának helye
és módja:

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,

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 idő-

ben, 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!

Túrázni, új tájegységeket megismerni jó. Talán ilyenkor
tavasszal a legalkalmasabb az időpont erre: már megszűntek a reggeli talajmenti fagyok, egyre melegebbek
a nappalok, s zöld ruhát ölt a természet. Ki ne vágyna
ilyenkor szabadba, hogy ne csak lelkileg, hanem testileg is feltöltődjön a lenge, balzsamos tavaszi időjárásban. Nekik szeretnénk pár hasznos tanáccsal segíteni a
balesetmentes kikapcsolódás érdekében.
Az első és legfontosabb
alapelv, hogy tiszteljük a
természetet és becsüljük
meg azt az erdőt, amelyben éppen túrázunk. Így
soha ne hangoskodjunk,
ne dobjuk el a szemetünket, ne ártsunk az élőlényeknek, és ne rongáljuk
meg a mások által létrehozott erdei objektumokat.
Fontos, hogy a hátizsákunkban mindig legyen
megfelelő mennyiségű
folyadék (ez nyáron 2
l víz!, télen 1-1,5 l tea),
táplálék (szendvicsek,
csokoládé, szőlőcukor,
gyümölcs), kötszer, fertőtlenítőszer, ragtapasz
és gyógyszerek.

Az erdőbe sose induljunk
el térkép és maximális
akkumulátortöltöttségű
telefon nélkül, melynek
energiaszintjét a túra
közben internethasználattal vagy egyéb funkciókkal ne merítsük le.
A szabadban végzett tevékenységünket az aktuális időjárás-jelentés
ismeretében tervezzük
meg úgy, hogy villámlás esetén vissza tudjunk
vonulni egy közeli épületbe vagy egy teljesen zárt,
felül is fémmel borított
gépjárműbe.
Öltözködésnél szintén figyeljünk az időjárásra: ne
felejtsük el, hogy a természetben, erdős terü-

leteken mindig hűvösebb
van pár fokkal, mint a városban, valamint esősebb
időben a talaj is nehezebben szárad fel. Ezért célszerű mindig valamilyen
vízhatlan, csúszásgátlós
túracipőt felhúzni, továbbá vastagabb ruhát is magunkkal vinni.
Oda kell figyelnünk arra,
hogy hogyan öltözünk és
milyen lábbelit húzunk fel,
ez nagyon fontos: mindig csúszásgátló cipőben
közlekedjünk.

REJTVÉNY

Tisztelt Ügyfeleink!

SKANDINÁV

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás
rendje nem változik a húsvéti ünnepek alatt.
A hulladékot munkaszüneti napokon, azaz
nagypénteken és húsvéthétfőn változatlanul,
a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és
zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel
6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Az alábbi skandináv rejtvény az idei augusztus 1-jétől 20-áig tartó 7. Kolorcity
Fesztivál táncos produkciójához kapcsolódik.
Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk!
A helyes megoldásokkal „65 éves Kazincbarcika” bögrét, nyakpántot és hűtőmágnest nyerhet.

Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
2019. április 19. péntek (nagypéntek)
ZÁRVA
2019. április 22. hétfő (húsvéthétfő)
ZÁRVA

Beküldési határidő: április 19.

Hulladékudvarok nyitvatartása:
2019. április 19 - 20. péntek - szombat
ZÁRVA
2019. április 22. hétfő
ZÁRVA

CÍMÜNK:
3700 Kazincbarcika,
Jószerencsét út 1/A.
E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu
A nyereménnyel kapcsolatos
részleteket a Kolorhét
szerkesztőségével a 06-20/479-4351es telefonszámon lehet megbeszélni.

BMH Nonprofit Kft.

Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Máté Istvánné

KAZINCBARCIKA, A SZÍNES VÁROS BEMUTATJA:

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

Zivatar idején lehetőség
szerint kerüljük a kiemelkedő tárgyak (oszlop, torony, fák, elektromos
távvezeték), barlangbejáratok, nyitott térségek,
illetve vízfelületek közelségét. Magashegyi túránál keressünk törmelékes
kőzettel borított helyet
magunknak, üljünk le, zárjuk össze lábainkat és tegyük a fülünkre a kezünket (ezzel csökkentjük a
halláskárosodás veszélyét).

Az enyhe időben gyakran találkozhatunk a szabadban méhekkel és darazsakkal. A rovarokat
vonzzák a szabadon hagyott ételek, cukros folyadékok, ezért a szabadban mindig csomagoljuk
vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket. Ha
valaki tudja magáról vagy
hozzátartozójáról, hogy
allergiás valamelyik rovarméregre, mindig hordja magával elsősegélykészletét.
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VRCK

HAZAI SIKEREKKEL
INDULT AZ ELŐDÖNTŐ

Megkezdte szereplését a férfi röplabdabajnokság rájátszásában a Vegyész Röplabda
Club Kazincbarcika. A Kaposvár elleni párharc során mindkét együttes érvényesítette
a hazai pálya előnyét.
A tavalyi bajnoki döntő
visszavágójaként már az
eldöntőben „összefutott”
a Kaposvár és a Vegyész.
A párharc első kazincbarcikai felvonása volt a két
együttes 4. mérkőzése idén
egymás ellen. Az előző találkozókat rendre Milevék
nyerték úgy, hogy csupán
egy játszmát veszítettek.
Ennek megfelelően már az
első szett elején meglépett a hazai gárda. Demeter György időkérésekkel
próbálkozott, de ez sem segített. Állandósult a barcikaiak 4 pontos vezetése. Marek Kardos csapata végül
könnyedén hozta 25-18-ra
az első játszmát.
A második szakaszban villámrajtot vettek a kék-sárgák. A vendégtréner 125-nél unta meg csapata
gyenge teljesítményét, de
az időkérés ezúttal sem
segített. A házigazdáknál
több jó egyéni teljesítmény
is akadt, Németh, Macko
és Szabó ellenállhatatlanul
röplabdázott. A házigazdák 20-9-es vezetésénél
már érződött, hogy ezt az
etapot kiütéssel megnyeri
a barcikai alakulat. A szett
vége 25-10-es VRCK siker
lett.
A harmadik játszmában
mindent megpróbált a Kaposvár, először vezetett a
mérkőzésen, de jelentősen
nem tudott elhúzni. Szoro-

san alakult ez a felvonás, hol
a somogyiak, hol a Vegyész
vezetett 2 ponttal. A hajrához érve 21-20-as hazai
előnynél kért időt a vendégek edzője, hogy csapata
visszavegye a vezetést. A
végjátékban azonban több
hibát is elkövettek a kaposváriak, és a játszmát 2521-re veszítették el, így a
Kazincbarcika 3-0-s sikerrel
indította a bajnoki elődöntő
párharcát.
A folytatásban Kaposváron
a somogyiak arra készültek,
hogy az elődöntő első mérkőzésén elkövetett hibákat
kijavítják. A találkozó első
játszmájában ennek megfelelően egy teljesen más
felfogásban röplabdázó Kaposvárt láthattak a nézők.
Az elején fej-fej mellett haladtak a felek, aztán viszont
a Demeter-csapat lépett el
3 ponttal. A játszma hajrájában még szettlabdákat
is hárított a Kazincbarcika.
Macko és Szabó is ászt nyitott, de ez sem volt elég,
és a somogyiak 25-23-ra
hozták az első felvonást. A
második szakaszban apait-anyait beleadott az első
mérkőzésen halovány teljesítményt nyújtó dunántúli
csapat. A Vegyész igyekezett tartani a lépést a hazaiakkal, de Marek Kardosnak
15-9-es kaposvári előnynél már a második idejét is
ki kellett kérnie. A vendég-
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mester keverte a kártyákat, sokat cserélt, de ez sem
segített. Nagy Péter mellett
Cameron és Bozóki is villogott és egyre jobban ellépett a vendéglátó. A szett
vége 25-18 lett.
A harmadik játszmában a
meccsben maradás volt a
tét a Kazincbarcika számára, és a szerencsével
sem hadilábon álló hazaiak az elején 6-3-ra vezettek. A VRCK edzője ekkor
időt kért, hogy rendezze a
sorokat. A Barcikánál Szabó próbált lendületet adni
csapatának, amely sokat
hibázott, többet, mint az
elődöntő első mérkőzésén.
Páez két remek nyitásával
zárkózott fel 1 pontra a Vegyész, és Demeter György
rögtön időt is kért, de 1313-nál a vendégek egyenlítettek. Izgalmasan alakult
a szett, 19-17-es kaposvári
előnynél újból Kardos kért
időt, hogy felrázza fiait. A
Vegyész a hajrához érve izgalmassá tette a szettet,
feljöttek 23-22-re, de a
végjátékban a kék-sárgák
több fegyelmezetlenséget
is elkövettek, így a játszmát 25-22-re, a mérkőzést
3-0-ra nyerte a Kaposvár. A
bajnoki elődöntő állása így 2
mérkőzés után 1-1. A harmadik találkozóra lapzártánk után április 11-én kerül
sor este 8 órától a Don Bosco Sportközpontban.

KBSC UTÁNPÓTLÁS

FELEMÁS
MÉRLEG
U 19 KBSC – Tiszaújváros 3–0 (1-0)

A csapat összeállítása: Gyuró – Szabó, Győr Á., Balázs,
Valeán – Válint – Dósa, Szikora, Magyar – Bordás
Góllövők: Balázs, Magyar, Bordás
Kőrösi Gábor edző: – A nehéz körülmények ellenére
fegyelmezetten és eredményesen játszottunk. Gratulálok a csapatnak!
U 17 KBSC – Tiszaújváros 1–0 (1-0)
A csapat összeállítása: Bartók – Pál, Henez, Réti, Rehor,
Virág, – Harzsó (Kulcsár), Szitai, Taskó, Szabó P., (Kapaló) – Vaszil (Balog)
Góllövő: Szabó P.
Jók: Bartók, Réti, Virág, Henez, Szitai
Divinszki József edző: – Hetek óta szervezett és kiegyensúlyozott játékot produkálunk, de ez eredményességben nem mutatkozott meg. Ezen a mérkőzésen
is nagyon keményen és sokat dolgoztak a játékosok
a siker érdekében. Játékban két célunk volt: a mi térfelünkön az ellenfél labda birtoklásánál jól szűkítsük a
területeket, illetve labdaszerzésből gyors támadásokat
tudjunk vezetni. Ennek ellenére is el kell ismerni, hogy
a mérkőzés nagy részében az ellenfél dominált és nekik is meg voltak a gólszerzési lehetőségeik. További
mérkőzésekre jó alap lehet ez a siker.
U 15 Tiszaújváros – KBSC 3–0 (2-0)
A csapat összeállítása:
Kozák D. – Goór, Madarász, Zsigrai, Réti – Molnár V.
Szikszai, Magyar, Molnár M.(Tóth), Hubay (Orosz) –
Lukács
Harnócz Róbert edző: – Ezzel a mentalitással esélyünk
sem volt a pontszerzésre.
U 14 Tiszaújváros – KBSC 7–1 (4 – 0)
A csapat összeállítása:
Csanálosi – Kóré, Gulyás, Turai (Pere), Harencsár,
Mida, Balogi (Győrfi), Kapaló (Kovács R.), Kalocsai,
Nagy, Majoros(Fedor)
Góllövő: Kalocsai
Kálmán Vilmos edző: – A fizikailag lényegesen erősebb
ellenfelünk megérdemelten nyert, de hibáinkkal mi is
erősen hozzásegítettük őket győzelmükhöz.

KEDVEZMÉNYES
ELŐNEVEZÉS
ÁPRILIS 30-IG!
NEVEZÉS: kolorcity.hu/kolorfutas-versenykiiras-2019
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KKSE

KBSC

A barcikai kézisek közül mind a női, mind a férfi együttes
hazai pályán szerepelt az NB II Északkeleti csoportjának
fordulójában. A hölgyek 3 góllal veszítettek, míg a férfiak
6 góllal nyertek.

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 31. fordulójában a Ceglédet fogadta a KBSC. A
kék-sárgák idegenbeli sikerük után ezúttal Putnokon is győzni tudtak.

EGY GYŐZELEM
ÉS EGY VERESÉG

A KKSE női csapata a Hajdúböszörmény ellen csatázott. A barcikai lányok az
első félidő végére 4 gólos
hátrányba kerültek. A második játékrészben hiába
játszottak gólerősen a hazaiak, a védekezésbeli hibák
miatt nem tudtak jelentősen
felzárkózni, és végül 33-30ra kikaptak. A női együttes
így a 9 ponttal a 8. helyen áll
és legközelebb április 28-án
vasárnap délután 2 órától a
Kölcsey DSE Nyíregyházát
látja vendégül.
A KKSE férfi együttese
fordulatos mérkőzést játszott a tabellán a forduló
előtt második helyen álló

salgótarjániakkal. Koscsó Ádámék 30 perc játék
után 12-6-os hátrányban
voltak, így helyzetük nem
volt könnyű. A házigazdák
azonban egy fantasztikus
második félidőt produkálva
nemcsak ledolgozták hátrányukat, hanem a maguk
javára fordították az állást.
A hajrában már csak a gólkülönbség volt kérdéses és
a hatgólos hátrányt, hatgólos előnnyé alakították
a barcikai fiúk. A 28-22-es
győzelem után a KKSE 23
ponttal a 4. helyen áll és
legközelebb április 27-én
szombaton délután 4 órától Hajdúnánáson szerepel.

ÚJABB SIKERREL TOVÁBBRA
IS KÖZÉPMEZŐNYBEN

A Budaörs elleni idegenbeli siker erőt adott a KBSC-nek, hiszen a Pest megyei csapatot vendégként
korábban még nem győzték le. A ceglédiek számára
létfontosságú volt a pontszerzés, hiszen a forduló
előtt a kiesést jelentő 18.
helyen álltak 25 ponttal.
A Kazincbarcika nyugodtan futballozhatott, hiszen
30 forduló alatt már an�nyi pontot gyűjtött, mint
tavaly a szezon végén.
Gálhidi György csapata
azonban semmit sem bízott a véletlenre, és egy
formás támadás végén
már 10. percben megszerezte a vezetést. Lukács
küzdött meg a labdáért az

HIRDETÉS

A Barcika Park Nonprofit Kft. temetői
munkás munkatársat keres

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:
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 30.

ellenfél térfelének közepén,
remekül hozta játékba Tomát, aki középre passzolt,
és az üresen álló Szabó egy
lépésről vágta a labdát a hálóba. A bekapott gól után az
alföldiek nem igazán tudtak
veszélyes helyzetet kialakítani, ha mégis, akkor Somodi
a helyén volt. A félidő hajrájában, a 40. percben Lukács
csapott le egy labdára, és a
kimozduló vendégkapus
mellett a hosszú sarokba
lőtt. A KBSC így az első félidő végén 2-0-ra vezetett.
A második játékrészben nagyon igyekezett a Cegléd,
hogy szépítsen, de a remek
napot kifogó Somodi eszén
a vendégeknek nem sikerült túljárni. A 68. percben

eldöntötte a mérkőzést a
kék-sárga együttes. Kiss
jobb oldalról elvégzett szabadrúgását Lukács fejelte
előrevetődve a vendéghálóba, megszerezve ezzel
csapata harmadik, saját
maga második gólját. A kazincbarcikaiak házi gólkirályának ez volt a 13. gólja
ebben a szezonban. A hátralévő időszakban újabb gól
már nem esett, így a Kazincbarcika magabiztosan nyert
és otthon tartotta a három
pontot. A KBSC 47 ponttal
a 8. helyen áll a bajnokságban. Gálhidi György együttese április 14-én vasárnap
délután öt órától a listavezető Zalaegerszeg otthonában
szerepel.

PROGRAMAJÁNLÓ

SPARTAN RACE
ELINDULT A NEVEZÉS

Az idei harmadik versenyhétvégén, a Kazincbarcika Beastre és
Sprintre április 4-én, a Spartan Kids versenyre pedig április 8-án
indult a regisztráció. A jótékonysági futamra és a 12 órás Hurricane Heatre későbbi időpontban lehet majd regisztrálni.
Természetesen nem kell azonnal regisztrálni, a kibővített kapacitásnak köszönhetően feltehetően még egy ideig nem
kell attól félni, hogy elfogynak a
helyek valamelyik távra.
Mint arról már beszámoltunk
október 5-én a Csónakázó-tónál rendezik meg a Spartan
Beats futamokat, másnap pedig a Sprint futamban indulókat
várják. A szervezők a jelentkezők számát az elsődleges tervek szerint 3000 főben maximalizálnák.
Mindkét a közkedvelt néven
kids futamokkal készülnek a
rendezők a legkisebbeknek és
a fiatal korosztálynak. Októ-

ber 6-án a népszerű sporteseményt egy jótékonysági futás
is színesíti, ahol az összegyűlt
nevezési díj csaknem 50 százalékát egy helyi intézménynek,
vagy alapítványnak ajánlja fel
a Spartan Race utazó cirkusza.
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HIRDETÉS

EGYEDI ÖLTÖNY, ZAKÓ,
SPORTZAKÓ, MELLÉNY, NADRÁG
KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA

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
Horváth sütemény 2 kg több íz: 2 550 Ft
Linzer 800 g több íz:
800 Ft
Házi sertészsír 500 g:
350 Ft
Coccolino öblítő 925 ml:
540 Ft

1 666 Ft/kg
1 714 Ft/kg
10 750 Ft/kg
1275 Ft/kg
1 000 Ft/kg
700 Ft/kg
583 Ft/l

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

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

ELÉRHETŐSÉG:

MONGYIK JÓZSEF

KAZINCBARCIKA, POLLACK ÚT 37.
(A RÉGI SZABÓMŰHELY HELYÉN)

TELEFON: 06 20 518 2529

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

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

I. emelet

m2

Irodák

53,59

Irodák

57,66

II. emelet

m2

Irodák

53,87

Irodák

53,82

Irodák

53,78

Irodák

55,44

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

