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Megkezdődött
a város energetikai
koncepciójának kialakítása
KAZINCBARCIKA, A SZÍNES VÁROS BEMUTATJA:

KOLOR KÖLYÖKSZIGET
KICSI GESZTENYE KLUB
ISZKIRI • KIFLI
TURAY IDA SZÍNHÁZ: CSINGILING
és még sokan mások

Jegyek kaphatók június 1-jétől
www.kolorcity.hu
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ELŐRE GONDOLKODNAK

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.

MEGKEZDŐDÖTT A VÁROS ENERGETIKAI
KONCEPCIÓJÁNAK KIALAKÍTÁSA

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik a május 1-jei
ünnepnapon. A hulladékot változatlanul, a
korábbi megszokott rend szerint szállítjuk
el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
2019. május 1-jén (szerdán) az ügyfélszolgálati irodáink és a hulladékudvarok
ZÁRVA tartanak.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Idén negyedik alkalommal ülésezett Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 18-án. A plénum az előre gondolkodás jegyében megkezdte
a város 2022 utáni időszakra szóló energetikai koncepciójának kialakítását, valamint
döntött a kazincbarcikai civil szervezetek és sportegyesületek számára kiírt működési célú pályázatok elfogadásáról.

A környezetvédelem elsődleges szempont
A Városháza tanácstermében a napirendi pontok megtárgyalása előtt
Klement Tibor, a Wanhua csoport környezetvédelmi igazgatója tájékoztatta a lakosságot az
épülő anilinüzemmel kapcsolatos közösségi médiában terjedő félreértésekről, valamint arról, hogy

Kruppa László, korábbi
kereskedelmi igazgató lett
az üzem vezérigazgatója.
A Berente területén kialakítandó termelési lánc
nem is egy, hanem három üzemből áll majd, és
megépítésével csökken
a helyszínen tárolt anilin
mennyisége, ezzel biztonságosabb és környe-

zetbarát lesz a termelés.
A kiépítendő üzemek nem
azonosak a 26-os mellett
jelenleg is zajló és jól látható beruházással, amely
egy High-Performance
Material, nagyobb hozzáadott értéket képviselő,
drága műanyag gyártására szolgáló új csarnok
lesz.

Idén is támogatják a civil és sportszervezeteket
BMH Nonprofit Kft.

A szokásosnál talán némileg rövidebb testületi ülésen a képviselők
egyhangú támogatása mellett a városatyák
döntöttek a helyi civil
szervezetek és sport
egyesületek pályázati úton történő 2019. évi
működési támogatásáról is, melynek keretében 6 millió forintot szán
szétosztani a város a társadalmi szervezetek és
sportegyesületek között.

– Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy az idei
pályázati pénzek szétosztásakor nemcsak működési támogatásra, hanem
események, rendezvények szervezésénél felmerülő költségekre is lehet pályázni, amennyiben
azok a kiírás feltételeinek
megfelelnek. A szokásosnál most egy kicsit korábban kerül sor a pályázatok
kiírására, amire azért volt
szükség, hogy minél ha-

marabb lehívhassák a támogatást azok a szervezetek, akinek nehézséget
jelent előre megfinanszírozni az éves működést;
valamint amennyiben a
nyár folyamán szerveznének nagyobb rendezvényt,
időben kalkulálhassanak
a város által megítélt támogatással, hogy kisebb
legyen a bizonytalanság
– mondta el Szitka Péter
polgármester a pályázatokkal kapcsolatban.

A legoptimálisabb megoldásra
törekszenek
Az ülés végén az Alteo
csoport vezérigazgatója, a Kazinc-Therm Kft.
ügyvezetője, ifj. Chikán Attila tartott prezentációt a város előtt
álló lehetőségekről. Az
energetikai szakember
ismertette a város előtt
álló lehetőségeket és reményét fejezte ki, hogy
a várossal fennálló évtizedes múltra visszatekintő közös munka tovább folytatódhat.
– A legfontosabbnak azt
tartom, hogy a város vezetése felelősen és előre
gondolkodva megkezdte a munkát a 2022 utáni
időszakkal kapcsolatos
energetikai koncepció
kialakításról, hiszen ekkor jár le a Kazinc-Therm
Kft. hosszú távú szerződése a várossal. Jelenleg
ők a távhőszolgáltatást
kiszolgáló hőerőmű üzemeltetői, és már most
szeretnénk, ha a testület tisztában lenne azzal,
milyen lehetőségei vannak a városnak, hogyan
tudjuk az ellátás bizton-

ságát garantálni, legyen
szó akár a távhő-, akár a
melegvíz-szolgáltatásról.
Emiatt kértük meg az Alteo-csoport képviselőit,
hogy mutassák be elképzeléseiket a nagy nyilvánosság előtt is – árulta
el a polgármester az ülés
után.
A több mint 20 kis erőművet üzemeltető cégcsoport vezetője szerint a
legoptimálisabb megoldás mind fenntarthatóság, üzembiztonság és
pénzügyi szempontból
a jelenlegi gázturbinás, a
kor követelményeinek tökéletesen megfelelő hőerőmű fenntartása, amelyet a cégcsoport a város
részéről történő további
forrásbevonás nélkül is
megvalósíthatónak tartanak, abban az esetben,
ha a város stratégiai partnerségi megállapodást
köt a céggel. Mint fogalmazott: „az energetikai szektorban különösen fontos, hosszú távú
együttműködést preferálják.”
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A ZENE, MINT
EVOLÚCIÓS ELŐNY

Czutor Zoltán, a Belmondo zenekar frontembere nem csak több hangszeren játszó
zenész vagy szövegíró. Az egykori Nyers-énekes mindemellett az Artisjusnál a zenészeket képviseli, színházzal, versírással vagy éppen filmezéssel is foglalkozik. Ha
pedig az élet úgy hozza, tanár is egyben, hiszen a „Hangszert a kézbe!” programsorozat keretén belül például gyerekekkel is foglalkozik.
Zoli, mit gondolsz, elmúltak a buta zenék? Hogy is
volt ez anno a Puma cipővel, meg a cicanadrággal a
kezdetek kezdetén? (Utalás Czutor első zenekarának, a Nyersnek az első
lemezére)
Hát igen, a Nyers indulásakor jó kis botrány keveredett ebből, amit
alapvetően azért a Metal
Hammer gerjesztett. Az
első lemez megjelenésekor ránk szálltak, hogy mi
utáljuk a vidéki metálosokat. Mi meg csak néztünk,
hogy mi az, hogy mi utáljuk a vidéki metálosokat?
Mi is egy szegedi lakóte-

lepről jöttünk, mi magunk
is vidéki rockerek voltunk,
nem nagyon értettük ezt
az egészet…Tudták, hogy
ezzel lehet nekünk ártani,
és nagyon sokat ártottak
is a zenekarnak akkoriban.
Ennek ellenére aztán végül a Nyers egész szép
karriert futott be, öt lemezt adtatok ki, miért lett
vége annnak a zenekarnak és kezdtél bele a Belmondóba?
Igazából nehéz ezt szétválasztani, mert ugyan
a Nyers végül 2005-ben
oszlott fel, de az első Belmondo-lemez háromnegyedét még velük demóztuk föl, úgy volt,
hogy az lesz a következő
Nyers-album. De akkor
valahogy megelégeltem ezt a belustult, belegyöpösödött közeget
és a zenekart is. Igazság szerint nagyon beragadtak a tagok ott
akkoriban, én meg
úgy éreztem,

hogy miután évekig vonszoltam magammal zenekart, ez már csak nekem
fontos, én viszem a vállamon az egészet. Elegem
lett. Végül megcsináltam
friss, új, aktívabb zenészekkel a Belmondót és
úgy gondoltam, nem lett
volna tisztességes Nyers
néven kiadni, még akkor
sem, ha én voltam a kettőben közös pont.
Miben volt más a Belmondo, mint a 15 év után végül feloszlott Nyers? Hogy
fogadta a közönség az új
formációt?
Ami igazán furcsa volt nekem az az, hogy a közönség mennyire „ideológiai
alapon” hallgat zenét, mert
a Nyersnél mindegy volt,
hogy mit csináltunk, azt
elfogadták és szerették,
a Belmondóval ezt már
sokkal kevésbé sikerült
megcsinálni. Pedig mind a
két zenekarnál ugyanúgy
én írtam a zenét, szöveget, de a Belmondonál már
nem fogadták el annyira,
amit csináltunk. Mondván, hogy ez nem a Nyers.
Kezdetben mindenki azt
mondta, hogy a Nyers jó
volt, a Belmondo meg
nem, de szerencsére ez már egy jó ideje
nincs.
Öt gyermek édesapjaként azért gondolom
megterhelő lehet az állandó bulizás, fellépés,
hogy bírod a tempót?
Nekem egy van, de azzal
sem bírok…
Szerintem egy gyerek a
legnehezebb. Mert azzal
mindig foglalkozni kell, fo-

lyamatos figyelmet igényel. Ha már van kettő az
már mindjárt könnyebb,
mert elvannak egymással, de a három a minimálisan ideális szerintem. Nagyon jó a nagy család, én
ott rontottam el, hogy idén
már ötvenéves leszek és
szembesülök azzal, hogy
a legkisebb gyermekem
hároméves, egy ennyi
idős embernek pedig már
nem való ilyen kisgyerek.
27 éve nem tudtam egy jót
aludni, és ez az utóbbi három-négy évben ez már
jóval komolyabb tehertétel, mint korábban volt.

Ennek ellenére, folyamatosan foglalkozol gyerekekkel, épp az imént
tartottál egy előadást
a „Hangszert a kézbe!”
programsorozat részeként „miért zenélünk?”
címmel…
Ezen a két éve tartó programsorozaton a kezdetektől fogva részt veszek,
de nekem ettől teljesen
függetlenül is voltak rendhagyó énekóráim, amiket
vagy egyedül, vagy zenekarral tartottam. Itt ezen
a rendezvényen inkább
picit zenés, de alapvetően inkább beszélgetős
előadást tartunk, amiken
azért általában nagyobb
gyerekekkel szoktunk
beszélgetni a témáról. ltt
Kazincbarcikán ugyan kisebb gyerekek voltak,
de sikerült egy nagyon jó
társaságot kifogni. Nagyon okosak, értelmesek
és jól felkészült iskolások
voltak, és remekül el lehetett velük arról beszélgetni, hogy miért is zenélünk
valójában.
Tényleg, miért zenélünk?
Alapvetően arról szól,
hogy az életünknek és
úgy általában a génjeink-

nek milyen sok köze van
a zenéhez, mi a funkciója a zenének. Én ugyanis biológia-kémia szakos tanárként végeztem
Szegeden és a legtöbb
dolgot, ahogy a zenélést
is hajlamos vagyok ilyen
evolúciós szempontból
megvizsgálni. Az ember
génjeiben pedig bele van
vésve a zenére, énekre, táncra, ritmusra való
igény. Az egyetlen univerzális kulturális tevékenység a zene. Vannak olyan
kultúrák, amikben nincs
művészet, írás vagy akár
színek sem és ilyen szempontból egyedül a zene az,
ami földrajzi helytől, időtől
és kortól függetlenül minden társadalomban van és
volt.
És mi ennek az oka?
A zenei hangok megkülönböztetésének képessége szorosan kapcsolódik az információátadás
hatékonyságához, tehát
mindenképpen evolúciós előnyt jelent más fajokkal szemben. Míg a ritmus, ha fogalmazhatok
úgy, egy sokkal kegyetlenebb dologhoz kapcsolódik. A ritmus-és ütemérzék a közelharc alapja.
Jól megfigyelhető, hogy
azokban a társadalmakban és népcsoportoknál,
amelyek a zenében fejlettebbek és kifinomult eszközöket használnak ennek
művelésére, a harcban és
a háborúzásban is sokkal sikeresebbek. Amikor
pedig nincs éles helyzet,
vagy konfliktus, ezeket a
készségeket akkor is életben kell tartani. Ez lehet az
egyetlen magyarázata
annak, hogy az egyetlen
univerzális kulturális tevékenység és gyakorlat több
tízezer éve nem más, mint
a zene.
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SZENIOR SZABADEGYETEM

DIPLOMÁS SZENIOROK

Utolsó előadásához érkezett a Szenior Szabadegyetem
2018/2019-es tanéve április 18-án a Mezey István Művészeti Központban. Az elektronikai hulladékok értékéről szóló prezentáció után diplomaosztón vehették
át okleveleiket a végző hallgatók.
A rendezvényt Papp Mónika, a Szikra Alapítvány
elnöke nyitotta meg, megköszönve minden kedves
hallgatónak az egész éves
részvételét, majd ezt követően a Kazincbarcikai
Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai
adták elő Kerek Gábor Közeledő Tavaszi Dal című
művét.
Az általános iskolások
műsora után dr. Nagy Sándor, a Miskolci Egyetem
Nyersanyagelőkészítési
és Környezeti Eljárástechnikai Intézet igazgatója
tartott előadást az elekt-

ronikai hulladékokban rejlő
lehetőségekről.
Az intézet munkásságának bemutatását követően szó esett a hulladékfel-

dolgozási statisztikákról,
kiderült, hogy hová is kerülnek az elektronikai hulladékok miután a tulajdonosuk megválik tőlük,
illetve hazánk hogyan teljesít az ilyen cikkek újrahasznosításának területén.
Ezután Szitka Péter polgármester, Klimon Ist-

TÉRSÉG

MEDDIG TANUL AZ EMBER?

Az MTA Miskolci Területi Bizottságának Társadalom- és Humántudományi
Gerontológia Munkabizottsága, a Harmadik Kor
Egyeteme Miskolc Alapítvány, a Miskolci Egyetem
BTK MFI Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoportja, valamint a Szikra Alapítvány „Emberközpontú
tudományt-emberközelbe
visszük” mottóval kihelyezett munkabizottsági ülést
tartott Vadnán, a Göőz Pál
Művelődési Házban, április 17-én. „Akit szülőföldjének erkölcsi normái vezéreltek” – avagy a tanulás
szerepe az ember életében
címmel megtartott elő
adás annak a kezdeményezésnek a folytatása,
mely tavaly fogalmazódott
meg a gerontológiai munkabizottságban. A gerontológiai bizottság döntően az emberrel, ezen belül
az időskorúakkal, illetve a
nemzedékek kapcsolatával foglalkozik. A cél az volt,

hogy a tudományt belopják a mindennapokba és
társítsák a gyakorlattal.
A napokban megtartott
rendezvény előadója prof.
dr. Patkó Gyula profes�szor emeritus, okleveles
gépészmérnök, egyetemi
tanár, a Miskolci Egyetem
egykori rektora volt. Ezt
megelőzően a megjelenteket a házigazda intézmény
vezetője, Marinné Tóth
Krisztina fogadta, majd a
helyi óvodások és az Őszirózsa Nyugdíjas Klub Énekkarának műsorát követően
Bencze Péter, Vadna polgármestere köszöntötte
a résztvevőket. A rendezvényen szép számú hallgatóság volt jelen, hiszen
az eseményen részt vettek a környező települések,
- Kazincbarcika, Sajókaza,
Kurityán – képviselői, valamint a professzor miskolci
tisztelői is. A falu első embere részletesen, a múltból
elindulva a jövő felé vezető úton bemutatta telepü-

lését a vendégeknek. Ezt
követően dr. Dobos László, a Társadalom – és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság titkára
ismertette dr. Patkó Gyula
életútját. Az érdekfeszítő
beszámoló két szálon futott, egyrészt a tanítás-tanulás tudománytörténetét
vizsgálta meg, kitérve az
oktatás területén az ókortól kezdődően a napjainkban gyakorolt intézményi
formákra. Másrészt saját életpályáján keresztül szemléltette, hogy egy
kis őrségi faluból elindulva, önnön erejéből miként
küzdötte fel magát pályája csúcsára, az egyetemi
rektori székig. Érzékeltette
mindazokat az értékeket,
melyeket attól az összetartó közösségtől kapott,
melyben felnőtt, melyek
sorsának alakításában motiválták. A mintegy 50 perces előadás végén a feltett
kérdések nyomán kötetlen
beszélgetés alakult ki.

ván alpolgármester és dr.
Dobos László, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány elnökének
társaságában ünnepélyes keretek közt átadták
a végzős hallgatóknak a
szabadegyetemen való
részvételt tanúsító okleveleket. A városvezetők
megköszönték a hallga-

tóknak, hogy időt és energiát nem sajnálva, végigjárták a tanév előadásait
és remélik, hogy mind a 76
diplomában részesült hallgató jól érezte magát a
tanév során. Jövőre pedig
várnak vissza mindenkit
sok szeretettel a Szenior
Szabadegyetem következő szemeszterére.

HÚSVÉT
RUDABÁNYÁN

Rudabányán a helyi iskolások, óvodások és a
lakosság által készített,
mintegy 540, különböző technikával készült
tojással díszítették a
város főterén felállított
vadcseresznyefát, április 15-én. A következő
napon a húsvétra hangolódva a helyi RozmaFotó: Deáki Adrienn

ring Asszonykórus adott
elő egy énekcsokrot, majd
a Gvadányi József Általános Iskola képviseletében
két gyermek húsvéti idézetekkel köszöntötte az
ünnepet. A Bóbita Óvoda apróságainak műsorát
követően további jelképes
tojásdíszítéssel zárult az
esemény.
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VRCK

VÁRATLAN VERESÉG

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 33. fordulójában Monor együttesét fogadta a
Kazincbarcika. A putnoki találkozón a kék-sárgák vereséget szenvedtek a forduló
előtt utolsó helyen álló Pest megyei csapattól.

KBSC UTÁNPÓTLÁS

EGY GYŐZELEM,
EGY VERESÉG
U 19 KBSC – Tállya 10-0 (4-0)

A zalaegerszegi vereség
után hazai pályán javításra
készült a KBSC. A Monor
elleni találkozó előzetesen
nem ígérkezett nehéznek,
hiszen ősszel idegenben
2-1-re nyertek a kék-sárgák, ám a barcikaiak számára intő jel volt, hogy a
Monor 3-3-as döntetlent
játszott a feljutásra aspiráló Gyirmót ellen. A vendéglátók a várakozásoknak megfelelően kezdtek,
hiszen már a 7. percben
Toma került helyzetbe,
de a vendégkapus hárított. A folytatásban azonban a vendégegyüttes is
igyekezett a gólszerzéssel, melynek a 19. percben
meg is lett az eredménye.
Egy kapu előtti kavarodásnál többen is gólt lőhettek
volna, és végül a monoriak ki is harcoltak egy bün-

tetőt. A tizenegyest Bori
végezte el, Fila jó irányba
mozdult, de nem tudott
védeni. A kék-fehérek vezető gólja után gyorsan
jött a második. A középkezdésénél ugyanis labdát veszített a Barcika és
Farkas használta ki, hogy
„ajándéklabdát” kapott,
és kettőre növelte a vendégek előnyét. A szünetig
annak ellenére sem változott az állás, hogy a KBSC
többet támadott.
A szünetben kettőt is
cserélt Gálhidi György.
A hazaiak vezetőedzője
Olteant és Sergiut is a pályára küldte, ám a hazai rohamok elmaradtak. Sőt az
50. percben jött az újabb
hidegzuhany, amikor Hunya szabadrúgásból vette be Fila kapuját és már
3-0-ra vezetett a Monor.

Hiába cserélt a hazai tréner
és hozta be Gábort a KBSC
támadásaiból hiányzott az
átütőerő és a Monor őrizte
előnyét. Bő negyedórával a
vége előtt Heilnek kellett
elhagynia a játékteret sérülés miatt, mivel a Kazincbarcikának már nem volt
több cserelehetősége, így
emberhátrányba került. A
hajrában a hazaiaktól Lukács, míg a vendégek részéről Hunya hagyott ki
helyzetet, de az eredmény
már nem változott.
A forduló előtt utolsó helyen álló Monor 3-0-ra
győzött Putnokon, mely a
hétvége legnagyobb meglepetése volt. A Kazincbarcika a veresége után
47 ponttal a 9. helyen áll és
április 28-án vasárnap öt
órától a Vasassal mérkőzik
a fővárosban.

KOLORFUTÁS

NE MARADJON LE RÓLA!

Április harmincadikáig tart a második kedvezményes nevezési időszaka az idei
Kolorfutásnak, melyet augusztus 4-én rendeznek meg a Kolorfesztivál 7.0 keretén
belül.
Akik szeretnék igénybe
venni a kedvezményes nevezési lehetőséget azok
– többek között – a negyedmaratonra 6000, a
félmaratonra 8000 forintos áron nevezhetnek, míg
május elsejétől mindkét
nevezés ára ezer forinttal
lesz majd drágább. Természetesen nem csak ezeken a távokon változnak az
árak, nevezési árak és további hasznos információk
a www.kolorcity.hu oldalon
találhatóak meg.
A szervezők a minőség javítása érdekében a tavalyi versenyből megtartották a jó ötleteket, de idén
több újdonságot vezetnek

be: új futóútvonalat alakítottak ki; más helyszínen
lesz a versenyközpont; az
50 feletti résztvevőknek
létrehoztak egy kategóriát; az indulók a rajtzónát
többször is érinteni fogják,
és az útvonalon meglepetések várnak rájuk; egyéni maratoni távra is lehet
majd nevezni; valamint
egy neves futó előadását
is meghallgathatják a látogatók.
Marad az egyszerű és
könnyen használható online nevezési felület, a több
mérőpont, az online letölthető célfotó és az esti koncert. A rendkívüli színes
futóeseményből az idén

sem hiányozhat a Junior
Kolorfutás, ahol az ovi- és
sulimaratonon ismét teret
biztosítanak a gyerekeknek, hogy részesei lehessenek egy feledhetetlen
élményt nyújtó, nagyszabású versenynek. A miniés negyedmaraton mellett
azokra is gondoltak, akik
komoly versenyzési szándékkal állnak majd a rajtvonalhoz és mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a dobogó legfelső
fokára álljanak. Ők egy hitelesített, versenybírókkal felügyelt félmaratoni és
maratoni távon mérhetik
össze erejüket versenytársaikkal.

Részletek és nevezés a https://kolorcity.hu/kolorfutas-versenykiiras-2019

A csapat összeállítása: Pallós (Gyuró) – Szabó (Magyar), Válint (Győr), Balázs, Pál (Lingura) – Csendi –
Dósa, Orosz, Szikora, Bordás – Ignácz
Góllövők: Bordás (4), Ignácz (2), Lingura (2), Győr, Orosz
Kőrösi Gábor edző: – Nem túl magas színvonalú mérkőzésen, magabiztos győzelmet arattunk.
U 17 KBSC – Tállya 3-4 (2-1)
A csapat összeállítása: Bartók – Henez, Kunvári (Harzsó), Réti, Rehor, Virág, – Szitai (Kapaló), Taskó, Balogh
(Porcs), Csernely (Szabó P.), – Vaszil (Hojdák)
Góllövők: Balog, Vaszil, Taskó
Divinszki József edző: – Őszintének kell lenni, ma nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk, egyénileg és
csapatként egyaránt enervált, lassú és ötlettelen volt
a játékunk.
Az U 14, U15 nem lépett pályára.
II. VIZAMO EDELÉNYI KASTÉLYSZIGET KÖRÖK

A FUTÁST
NÉPSZERŰSÍTETTÉK

Gyönyörű idő fogadta az Edelényi Futók
Egyesülete által, az
Edelényi Kastélysziget
támogatásával megrendezett II. VIZAMO
Edelényi Kastélysziget Körök futóverseny
résztvevőit, április 20án. A megmérettetésre
öt kategóriában lehetett nevezni: a Borsodi
Lottózó gyermekfutam,
10 éves gyerekeknek
szólt, melynek távja 1
kör, azaz 1,4 km volt.
Ugyanezt a távolságot teljesítették a 1014 évesek. A felnőttek
a Viaterm Tüzép 5 kör
(7 km), Kígyó Gyógyszertár 10 kör (14 km),
illetve Natur Zitrone 15
kör (kb. 21 km) egyéni női és férfi abszolút kategóriái közül választhattak. A verseny
célját a sportkultúra,
ezen belül a futás minél
szélesebb körben való
népszerűsítésében, va-

lamint korosztályonként
az amatőr és profi sportolók versenyzési lehetőségének biztosításában jelölték meg.
Az erőpróba népszerűségét mutatja, hogy közel 350 futó indult a versenytávok valamelyikén.
Ebből 267 felnőtt és 80
gyermek teljesítette a
kastélysziget köröket.
Érdekesség, hogy a 76
különböző településről
érkezett versenyzők között voltak szlovák futók,
illetve a helyszínen nevezett egy finn sportoló is.
A verseny ideje alatt a
Kastélyszigeten kosztümös tárlatvezetéssel
egybekötött, játékos feladatokkal kedveskedtek a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt. Az
esemény zárásaként a
kastély mozitermében Simonyi Balázs Ultra című
dokumentumfilmjét tekinthették meg az érdeklődők.
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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:

Csónakázó-tó május 1.(szerda)
SZÍNPADI PROGRAMOK
16.00 Szinetár Dóra
gyermekműsora
17.00 Galambos Lajcsi
18.00 Flash Táncstúdió
18.30 Kasza Tibi
élő koncert

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.

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.
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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/

Ingyenes számítógépes tanfolyam Kazincbarcikán

65 éves korig

Alapvető funkciók, üzenetküldés, tájékozódás az interneten, szöveg szerkesztése
Jelentkezési határidő: május 3.

Részletek és jelentkezési lehetőség ügyfélszolgálatunkon!

Langwest Nyelvi Központ

www.langwest.hu

20/432-2445

E-000109/2014
IMPRESSZUM

‚-

Varosi

Gyermeknap
2019. május 26. (vasárnap)

Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ udvara

10.00 Játszótéri kalandtúra
Indulás: Csónakázó-tó
Érkezés: Völgypark
Előzetes regisztráció szükséges:
sportszervezes@barcikaart.hu

Színpadi programok:
15.00
16.00
17.15
17.30

Kazincbarcikai Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola műsora
Magyar Népmese Színház:
Világszép nádszál kisasszony
Kazincbarcikai Összevont Óvodák
óvodásainak előadása

Gryllus Vilmos
Kísérő programok:

Játszóház a Gyermekek Háza-Kézművesház munkatársaival
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és Tűzoltóság bemutatója
Arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, bohóc-buli
Lovaglás; Ugrálóvár; Kisállat-simogató; Vendéglátás

A program támogatója:
Kazincbarcika Város Önkormányzata
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalan!
www.kolorcity.hu
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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

