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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.

HELYBEN
VAGYUNK!

Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás, gallérral
11 500 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214
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A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő cikkek, 
képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével lehetséges.  
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MEGEGYEZTEK  
A PÁRTOK

Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében Szitka 
Péter polgármester kezdeményezésére április 29-én 
délután az Európai Parlament tagjainak 2019. évi vá-
lasztásán listát állító pártok nyilatkozatot tettek a vá-
lasztási plakátkampány megvalósításáról.

A pártok vállalása sze-
rint a rendezett városkép 
megőrzése érdekében a 
kampányidőszakban el-
készült plakátokat a város 
közigazgatási területén 
belül kizárólag az önkor-
mányzat által erre a cél-
ra telepített hirdetőfelü-
leteken helyezik el. Tehát 
élő növényzetre, szobor-
ra, villanyoszlopra, járdára 
vagy úttestestre a nyilat-
kozatot aláíró pártok pla-

kátot nem ragasztanak ki 
a kampányidőszakban.

NEM LESZ VÁLASZTÁSI PLAKÁTSZENNYEZÉS

FOLYAMATOS A MUNKA 
KAZINCBARCIKA BELVÁROSÁBAN

Jó ütemben halad Kazincbarcika legnagyobb tere, a Fő 
tér felújítása. A csaknem 600 millió forintos beruhá-
zásnak köszönhetően egy modern, minden igényt ki-
elégítő tér szépíti majd a belváros központi részét.  

Gőzerőve l fo ly tatód i k 
a Fő tér felújítása a pol-
gármesteri hivatal, vala-
mint a posta által hatá-
rolt területen. A bontási 
munkálatok nagy része 
befejeződött, hiszen a Jó-
szerencsét úttól egészen 
a Liget útig az Egressy út-
tal párhuzamosan a járda 
kivételével már megtör-
téntek. 
Az új közvilágítási hálózat 
kiépítéséhez szükséges 
vezetékek a helyükre ke-
rültek, így az új közössé-
gi térre tervezett „okos” 
közvi lágítási rendszer 
alapjai már megvannak. 
Ezzel egy időben zajlik a 
támfalak és a lépcsők 
egységes , modern , új 
burkolatának kialakítása 

is. A kivitelező szakembe-
rek az üzletek előtt elké-
szítették azt a betonala-
pot is, amire a burkolatok 
kerülnek majd. A rendez-
vényeken kihelyezett pa-
vilonoknak az új csapa-
dékelvezető rendszernek 
köszönhetően várhatóan 
megoldódik majd a víz- és 
szennyvízelvezetés prob-
lémája is. 
A város legnagyobb ivó-
v í z v e z e t é k- h á l ó z a t á t 
szintén felújítják ezen a 
szakaszon, a munkála-
tokkal párhuzamosan pe-
dig készül a Jószerencsét 
úti buszmegállóhoz veze-
tő lépcső is.
A megújult Fő téren kap 
majd helyet a nagyszín-
pad, s ennek alapját ké-

pező támfal kialakítása is 
most zajlik, melynek kap-
csán az Egressy Béni Mű-
velődési Központ melletti 
tűzcsapot is áthelyezték, 
hogy az idevezető lép-
csők is felépülhessenek. 

Az 1956-os emlékműhöz 
tartozó lépcsősor is meg-
újul, ezért a régi térkö-
veket már felbontották. 
A beruházás végére egy 
modern, európai léptékkel 
is korszerűnek számítő 

Fő térrel gazdagodik majd 
Kazincbarcika belváro-
sa, ahol minden korosz-
tály megtalálhatja a neki 
megfelelő kikapcsolódá-
si, sportolási vagy éppen 
közösségi tevékenységet.

FŐ TÉR REKONSTRUKCIÓ

TISZTA KAZINCBARCIKA.
MEGEGYEZTÜNK!

NEM LESZ VÁLASZTÁSI   
PLAKÁTSZENNYEZÉS.
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65000 NÖV É N Y A 65 ÉV E S VÁ ROSBA

ÚJ VIRÁGOK ÉS 
FÁK BARCIKÁN

K AZI NC BA RC I K A I ÖSSZEVONT ÓVODÁ K

OVIS GÁLA A LEGFIATALABB 
CSILLAGOKÉRT

Jelmezt öltöttek magukra a kazincbarcikai óvodák pe-
dagógusai és gyermekei április 26-án az Egressy Béni 
Művelődési Központ színháztermében. 

A Kazincbarcikai Össze-
vont Óvodák hagyomány 
szerint minden év tava-
szán Ovis Gálát rendez-
nek, ahol a legkisebbek is 

megmutatják tehetségü-
ket a szüleiknek, nagy-
szüleiknek. Idén a szer-
vezők Kazincbarcika 65. 
születésnapjával kötöt-

ték össze a rendezvényt, 
így a szokásos fellépések 
mellett a vendégek egy 
történelmi áttekintést is 
kaphattak a városról, a 
kezdetektől egészen nap-
jainkig a gyermekek és a 
pedagógusok közremű-
ködésével.
A gálát az összevont óvo-
dák pedagógusainak kó-
rusa nyitotta meg, majd 
az esemény főszervezője, 
Kálmán Judit intézmény-
vezető helyettes köszön-
tötte a megjelent szülő-
ket, vendégeket, Klimon 
István alpolgármestert, a 
képviselő-testület tagjait, 
valamint az intézményve-
zetőket.

A nevezetes nap alkalmá-
ból a tagintézmények te-
hetséggondozó műhelyei 
a művészeti nevelés te-
rületéből hoztak produk-
ciókat a közönségnek. A 
kilenc óvodából összesen 
160 gyermek vett részt 

az előadásokban, ahol 
különböző irodalmi, ze-
nés, táncos műsorszámo-
kat mutattak be a kicsik. 
Emellett pedig még dra-
matikus játékok és nép-
táncbemutatók is színesí-
tették a rendezvényt.

SZÍNES VÁROS GYERMEKI SZEMMEL
„Az én városom” címmel 
nyílt kiállítás április 24-én 
az Egressy Béni Művelő-
dési Központban. Az ese-
ményt a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák a vá-
ros 65. születésnapja al-
kalmából rendezett prog-
ramsorozat részeként 
hozták létre.

A rendezvény egy óvo-
dások által előadott dal-
csokorral vette kezdetét, 
amit Szitka Péter polgár-
mester és Klimon István 
alpolgármester köszöntő-

je követett. A polgármes-
ter gratulált a gyermekek 
munkáihoz és örömét fe-
jezte ki, hogy ilyen sok, vá-
rossal kapcsolatos alko-
tás született. Ezután külön 
gratulált a kiállítás központi 
alakjaként szolgáló unikor-
niscsikó alkotóinak, amely 
a körforgalomban lévő 
szobor kicsinyített mása. 
A kiscsikó megálmodója 
Gálik Valentinné, a vizuális 
munkaközösség vezetője, 
életre hívója pedig a Nefe-
lejcs Tagóvoda munkatár-
sa, Broda Zsolt volt.

Tovább folytatódik a „Virágos Kazincbarcika” nagysza-
bású növénytelepítési akció a város 65. születésnapja 
alkalmából. A tereken, az oktatási és a városban mű-
ködő intézmények melletti zöld felületeken összesen 
65 000 egynyári virágot, évelő, lágy szárú, fás szárú 
cserjét és fát ültetnek az év során.

A Barcika Park Nonprofit 
Kft. fóliasátraiban csak-
nem 18 000 tő egynyári vi-
rágot és növényt nevelnek 
jelenleg is a cég munka-
társai, melyek hamarosan 
Kazincbarcika utcáit, te-
reit díszítik majd a „Virágos 
Kazincbarcika” növényte-
lepítési akción belül.
Mintegy 1 500 tő mus-
kátli várja, hogy a kö-
vetkező héten kikerüljön 
településünk villanyosz-

lopaira, további 6 000 tő 
futó és 2 000 álló mus-
kátlit pedig azt ezt köve-
tő hetekben helyeznek 
ki. Az egynyári virágo-
kat a speciálisan kiala-
kított fóliasátorban fo-
lyamatosan gondozzák, 
ahol külön öntöző- és 
fűtőrendszer biztosítja 
fejlődésüket, hogy mire 
kiültetik őket, a lehető 
legszebb díszben pom-
pázzanak majd. 

A virágültetés mellett az 
elmúlt hetekben csaknem 
40 kőrisfa és 70 cserje 
kapott helyet a városban, 
ezek közül hét darab fát 
április 25-én ültettek ki a 
Füzike Tagóvoda melletti 
zöld területre. 
A következő napokban 
emelőkocsi segítségével 
ültetik ki a muskátlikat az 
oszlopokra, de ezeken fe-
lül jut majd belőlük a ké-
sőbbiekben a nagyobb 
parkokba, terekre és Ka-
zincbarcika kör forgal-
maiba is a színesebbnél 
színesebb virágokból, a 
megépült kerékpárút-há-
lózat mellé pedig közel 70 
fát ültetnek.
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V RC K

ISMÉT BAJNOK  
A VEGYÉSZ

A férfi röplabdabajnokság döntője izgalmas párharcot hozott. A Vegyész RC Kazinc-
barcika Pénzügyőr finálé a 4. mérkőzésen a fővárosban dőlt csak el, ahol több mint két-
órás gigászi csata végén nyert 3-2-re a VRCK és 3-1-es összesítéssel megszerezte a 
bajnoki aranyérmet, megvédve ezzel tavalyi elsőségét.

A két csapat nagy iram-
ban és remek hangulatban 
kezde el a csatát. A Pénz-
ügyőr a hajrában jobban 
koncentrált és 25-23-ra 
megnyerte az első sza-
kaszt.
A második felvonásban 
nagyot küzdött a VRCK, 
hogy egyenlítsen. A játsz-
ma közepén egymás hi-
báiból éltek a csapatok, 
de a Barcika megnyugo-
dott és a végjátéknak 22-
20-as előnnyel futott neki. 
Jókay Zoltán együttese 
megpróbált fordítani, de a 
házigazdák ezt már nem 
engedték és végül 25-23-
ra a második szett az övék 
lett.
Az egyenlítés után egy-
re jobban játékba lendült 
a kék-sárga együttes. A 
szakasz közepén egyszer 
még sikerült 3 pontra fel-
jönnie a budapestieknek, 
de a végén a Kazincbarcika 
örülhetett, hiszen 25-20-
ra megnyerte a játszmát.
A negyedik etapban ismét 
a barcikaiak kezdtek job-
ban, de a Pénzügyőr pró-
bált tapadni rájuk. A házi-
gazdák ezt a játszmát is 
hozták 25-23-ra. 
A döntő második meccse 
előtt a Vegyész számá-
ra a 2-0-s vezetés, míg a 
Pénzügyőrnek az egyen-
lítés volt a célja. Az ösz-
szecsapást nagyszerű-
en kezdte a Kazincbarcika. 
A hajrában is a Vegyész 
vezetett 22-20-ra, de a 
Pénzügyőr nem adta fel a 
szettet és 23-23-nál fo-
kozódtak az izgalmak. A 
vendéglátóknál ekkor Viti-
uk került a nyitóhelyre, aki 
két jó szervával, a végén 
egy ásszal zárta le az első 
szakaszt, melyet a PSE 
25-23-ra nyert meg, 

A második szett elején a 
barcikaiak álltak jobban, 
majd 10-9-nél már a ven-
déglátóknál volt az előny. 
A hajrá ismét izgalmasan 
alakult 23-23-nál azonban 
elég volt két rossz megol-
dás a barcikaiak részéről és 
25-23-ra elveszítették a 
szettet. 
A harmadik szettben nem 
volt esélye a Kazincbarci-
kának, hiszen a házigaz-
dák 15-10-re elhúztak, és 
végül játszmát 25-16-ra, 
a mérkőzést pedig 3-0-ra 
nyerték meg. 
A bajnoki döntő harma-
dik összecsapásán Ka-
zincbarcikán remekül nyit-
va gyorsan három ponttal 
meglépett ellenfelétől. A 
vendégek mestere Jókay 
Zoltán 8-4-nél kérte ki 
első idejét, hogy rendet te-
gyen játékosai fejében. A 
későbbiekben azonban to-
vább nőtt Milevék előnye, 
és végül simán hozta a 
hazai alakulat 25-17-re 
az első szettet. A máso-
dik felvonásban is uralta a 
játékot a Vegyész. A hajrá 
ugyan szorosan alakult, de 
a játszma vége 25-23 lett 
a Kazincbarcika javára.
A harmadik szakaszban 
rendre a Pénzügyőr ve-
zetett, később azonban 
nagyobb sebességi fo-
kozatba kapcsolat a Kar-
dos-csapat és 15-15-nél 
egyenlített, majd 17-16-nál 
már náluk volt az előny. A 
hajrához érve már 4 pont 
is volt Páezék előnye, és 
végül, ha nehezen is, de a 
játsz mát 25-23-ra, a mér-
kőzést pedig 3-0-ra nyer-
te a VRCK. 
A negyedik mérkőzést is-
mét a fővárosban rendez-
ték, ahol ebben a szezon-
ban csupán egyszer tudott 

nyerni a Kazincbarcika. 
Az első felvonás marato-
ni küzdelmet és drámai 
csatát hozott, melynek 
Németh Szabolcs két jó 
nyitása vetett véget. 29-
27-re hozta a felvonást a 
VRCK, úgy, hogy a házi-
gazdáknak 4 szettlabdájuk 
is volt. A második szett-
re összekapta magát Jó-
kay Zoltán együttese és 
Kovács Zoltán vezetésé-
vel 25-14-re hozta a szet-
tet. A harmadik etapban 
a Kazincbarcika sziporká-
zott. Szabó, Milev, Juhász 
és Németh is extázisban 
röplabdázott és 25-16-ra 
nyerte ezt a szakaszt Ma-
rek Kardos együttese. 
A negyedik etapban vé-
gig szorosan alakult a csa-
ta. A végjátékban két-
szer is volt meccslabdája, 
vagyis aranyérmet jelen-
tő labdája a Barcikának, de 
ezeket nem tudta érté-
kesíteni. A Pénzügyőr 28-
26-os szett sikerével ki-
harcolta az ötödik játszma 
lehetőségét.
Ebben a szakaszban ala-
posan bekezdett a Ve-
gyész, semmit sem bízott 
a véletlenre a drukkerei tá-
mogatását élvező együt-
tes. A Pénzügyőr nem tu-
dott felzárkózni. Lubos 
Macko sérülése sem za-
varta meg a borsodi ala-
kulatot, amely végül az 
ötödik felvonást 15-9-re, 
a mérkőzést 3-2-re, a 3 
nyert meccsig tartó pár-
harcot pedig 3-1-re nyerte 
meg. A VRCK így ötödször 
lett bajnok és megvédte 
tavalyi bajnoki elsőségét. 
A siker után bajnoki trófeát 
a csapatkapitány emelhet-
te örömittasan a magasba. 
Ezután önfeledt ünneplés 
kezdődött a küzdőtéren.

KBSC

SZOROS 
MÉRKŐZÉS 

A labdarúgó NB II Merkantil Bank Liga 34. fordulójában a 
legutóbb még az NB I-ben szereplő Vasas vendégeként 
lépett pályára a Kazincbarcika. A fővárosi mérkőzésen a 
kék-sárgák közel álltak a döntetlenhez, de végül pont 
nélkül távoztak a fővárosból. 

A piros-kékek lendüle-
tesen kezdték a mérkő-
zést, és már a 6. percben 
megszerezték a veze-
tést. Egy középre emelt 
labdánál bizonytalan-
kodott Fila, Markó rúg-
ta el a kapus mellett a 
labdát, ám a gólszerző 
nem ő, hanem a gólvo-
nal előtt a labdához érő 
„gólkirály jelölt”, Balajti 
Ádám volt. A Vasas a 23. 
percben Birtalan közép-
re adását az asszisztáló 
barcikai védők között Ki-
rály lőtte a hálóba. A gól 
után nagyon igyekezett 
a KBSC, és a vendégerő-
feszítésnek meg is lett az 
eredménye. Tóth futott 
el a baloldalon, középre 
adásánál Kiss tolta oda a 
labdát Olteannak, aki 18-
ról hatalmas gólt rúgott 
a hazai kapuba. 1 perccel 
később Lukács hagyta ki 
a kihagyhatatlant, a této-
vázó Vasas kapus mellett 
nem tudott a hazai háló-
ba találni. 
A második 45 perc meg-
kezdése előtt mindkét 
tréner cserélt. A hazai-

aknál Szilágyi és Hinora, 
míg a Kazincbarcikánál Ka-
nalos lépett pályára. Az 52. 
percben Birtalan ugrott ki, 
úgy tűnt Fótyik is Fila meg-
szerzik a labdát és nem lesz 
az akcióból semmi, de a két 
játékos hibája nyomán az 
angyalföldi játékos lábáról 
a barcikai kapuba gurult a 
labda. A KBSC nem adta fel 
a mérkőzést. Egy vendég-
labdaszerzést követően az 
58. percben Tóth lépett ki 
a lesre játszó hazai védők 
között, ám 16-ról leadott 
lövése nem találta el a ka-
put. A 75. percben Kana-
los baloldali szabadrúgását 
Bősz még védte bravúrral, 
de a kipattanónál Belényesi 
nem hibázott, 3-2-re ala-
kítva a mérkőzés állását. 
A hátralévő időszakban is 
küzdött a Kazincbarcika a 
3. gólért, Gábort is becse-
rélte az utolsó öt percre a 
vendégtréner, de táma-
dásaikban nem volt igazán 
átütőerő. A kék-sárgák így 
a fővárosból is pont nélkül 
távoztak. A KBSC a 3-2-es 
vereség után 47 ponttal a 
11. helyen áll a táblázaton.

OV I-SPORTPÁ LYA

ÚJABB KÉT MULTIFUNKCIONÁLIS PÁLYA ÉPÜL
Idén már minden kazincbarcikai óvoda rendelkezni fog 
multifunkcionális ovi-sportpályával, ugyanis május 13-án 
az Eszterlánc és a Füzike Tagóvodában is megkezdődik az 
építkezés. Várhatóan május végére településünk minden 
intézményében bekapcsolódhatnak a kicsik a népszerű 
Fitt Ovi programba.

A speciális pálya lehetősé-
get ad a gyermekeknek akár 
az egész napos szabadtéri 
sportolásra, mozgásra, ez-
zel együtt a különböző csa-
patjátékok megismerésére, 
a tartós vagy részleges moz-
gássérültek rehabilitációjára, 

valamint lehetővé teszi, hogy 
mindezt biztonságos, kul-
turált, az uniós normáknak 
megfelelő keretek között 
tehessék meg az óvodások.
– Azokban az intézmény-
egységeinkben, melyben 
már működnek a multi-

funkcionális pályák, nagyon 
jók a visszajelzések. Sokan 
kapcsolódtak be a Fitt Ovi 
programba, és mind a fej-
lesztő pedagógusok, mind 
a gyerekek hamar megsze-
rették az új eszközt, amely 
rengeteget segít a mozgás-
fejlesztésben. A kicsik a dél-
előtti szabad levegőn töltött 
időszakban is előszeretet-
tel használják a pályákat – 
árulta el Geletáné Horváth 
Mária, a Kazincbarcikai Ösz-
szevont Óvodák vezetője.

Az újabb két multifunkcioná-
lis pálya az az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány 26 millió 
forintos pályázati forrása 
segítségével valósul meg, 
melyhez Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata 9 millió 
forint önerővel járult hozzá.
– Már, amikor az első ovi 
sportpálya megépült, ak-
kor is az volt a végső cél 
– amelyhez folyamatosan 
kerestük a lehetőséget –, 
hogy rövid időn belül min-
den Kazincbarcikán oviba 

járó gyermek részt vehes-
sen az önkormányzat kez-
deményezésére elindított 
Fitt Ovi programban. A he-
lyi sportági szakemberek 
és pedagógusok részvéte-
lével megvalósuló program 
nagyban elősegíti, hogy a 
gyermekek játékos formá-
ban megtanulják az alap-
vető mozgáskoordináci-
ót segítő gyakorlatokat és 
megszeressék a sportot – 
mondta el Szitka Péter pol-
gármester.

R ITM I KUS G I M NASZTI K A

A DOBOGÓ TETEJÉN
A Kazincbarcika Pollack Mihály Általános Iskola ta-
nulói sikeresen szerepeltek az április 28-ai Ritmikus 
Gimnasztika Diákolimpia országos döntőn Somogy-
jádon.

2. korcsoport, 2. hely: Fodor Kamilla, (Kazinczy), Knit-
tel Lara (Dózsa), Tóth Panna Boglárka (Ádám), Vörös 
Luca (Pollack)
3. korcsoport, 1. hely: Kaulics Viktória (Árpád), Knittel 
Inez (Dózsa), Konkoly Vivien (Árpád), Magda Dalma 
Bianka (Kazinczy), Viszoczky Flóra (Kazinczy)
4. korcsoport, 1 hely: Biriki Vanda (Dózsa), Boda Natá-
lia (Árpád), Molnár Anna Lara (Kazinczy), Tábori Rená-
ta (Kazinczy)

PÁ LYÁZAT C I V I L SZE RV EZETE K N E K É S SPORTEGY E SÜ LETE K N E K

IDÉN IS TÁMOGATJÁK A HELYI CIVILEKET  
ÉS SPORTEGYESÜLETEKET

Kazincbarcika Város Önkormányzata idén is támogatni kívánja a helyi civil szerve-
zeteket. A képviselő-testület április 18-án egységesen támogatva fogadta el az elő-
terjesztést, amely alapján a kazincbarcikai civil szervezetek összesen hatmillió forint 
támogatásra pályázhatnak 2019-ben. 

Az önkormányzat célja to-
vábbra is a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásá-
nak és a lakosság közös-
ségi életének erősítése, az 
esélyegyenlőség megte-
remtése, a település érté-

keinek összegyűjtése és 
ápolása. A pályázatonként 
50 000-250 000 Ft vissza 
nem térintendő támogatást 
leginkább a település szépí-
tését, környezetvédelmi, 
oktatást-nevelést segítő 

tevékenységet, kultúra- és 
hagyományápolással fog-
lalkozó, illetve egyéb kari-
tatív és szociális tevékeny-
séget végző szervezetek 
munkájának segítésére kí-
nálják lehetőségként. 

IDÉN IS PÁLYÁZNAK A CIVILEK

A már gyógyulás útjára 
lépett daganatos megbe-
tegedésen átesett em-
berekkel foglalkozó Tel-
jes Életért Egyesület is 
rendszeresen pályázik a 
város működési támoga-
tására. Mint azt az egye-
sület elnöke, Tokai Edit la-
punknak elmondta, idén 
is örömmel vették a lehe-
tőséget, és biztosan pá-
lyáznak mind programok 
szervezésére, mind mű-
ködési költségre.
–  Az, hogy konkrétan mi 
szerepel majd a pályáza-
tunkban még a közeljö-
vőben dől el, de tapasz-
talataink alapján nagy 
segítséget nyújt a támo-
gatási összeg. Mivel szá-
mos, havi rendszereség-
gel tartott programunk 

van, bizony az egyszer 
használatos orvosi esz-
közöknek a beszerzé-
sében is jelentős hoz-
zájárulás a m ű ködési 
támogatás. Idén például 
a Remény napján, május 
17-én készülünk egy há-
romnapos szakmai ren-
dezvényre, melyhez szin-
tén szükség van hasonló 
jellegű forrásra – árulta el 
az elnök. 
Pelle Anna, az Idővár 
Nyugdíjas Kulturális Klub 
elnöke is bevallotta, hogy 
11 éve alakultak és az el-
múlt kilenc évben az ön-
kormányzat valamennyi 
pályázatán sikeresen vet-
tek részt. 
– Idén hasonlóan az el-
múlt esztendőkhöz mind 
események és progra-

mok szervezésére, mind 
m ű ködési támogatás-
ra szeretnénk benyújtani 
a pályázatunkat. A város 
szociális intézményeivel 
közösen, vagy éppen a 
szegregátumokban tar-
tott kézműves foglalko-
zásaink anyagigényei, il-
letve a működésünkhöz 
szükséges eszközök be-
szerezéséhez elengedhe-
tetlenül szükségünk van 
támogatásra. A nagy-
rőczei baráti nyugdíjas-
szervezettel közös kirán-
dulásainkra is szeretnénk 
pályázni, és számos prog-
ramötletünk van még, így 
örülök, hogy idén is van 
lehetőségünk pályázati 
forrásokra – tette hozzá.
A Sajómenti Népművé-
szeti Egyesület elnöke, 

Gór Mihály is hasonlóan 
vélekedik a pályázati le-
hetőségről: 
– Eddig mint minden év-
ben, így idén is pályázunk 
majd működési támoga-
tásra, ami nagy segítség 
a népművészeti egye-
sületünk számára. Prog-
ramokra, önálló rendez-

vény szervezésére eddig 
még nem volt lehetősé-
günk, de idén talán erre is 
sor kerülhet, hiszen szá-
mos városi rendezvényen 
is jelen leszünk, az ősszel 
pedig még további megle-
petés programokra is szá-
míthatnak tőlünk a nép-
művészet szerelmesei. 

A SPORTPROGRAMOK  
SZERVEZÉSÉT IS TÁMOGATJÁK

A sportélet mindig is elsődleges fontosságú volt a vá-
rosvezetés számára, így szintén 6 millió forinttal támo-
gatja a városban működő sportegyesületek működését 
az önkormányzat. 

A pályázatok benyújtási 
határideje csakúgy, mint 
a civileknél, számukra 
is 2019. május 20., ame-
lyekre a kifejezetten 
működési támogatás 
mellett rendezvények, 
események lebonyolí-
tására is igénybe vehető 
majd a pályázati összeg. 
Mint azt Darai Imre, a 
Barcika Tenisz Klub el-
nökségi tagja lapunknak 
elmondta, várhatóan az 
idén már nem csak mű-
ködési támogatásra pá-
lyáznak.

– Mivel a tenisz megle-
hetősen drága sportág, 
a kapott összegből csak 
költségeink egy részét 
tudjuk fedezni. Idén azon 
is gondolkodtunk, hogy 
kihasználva azt, hogy 
rendezvények szerve-
zésére is pályázhatunk, 
a hagyományosan szep-
temberben megrendezett 
Barcika Kupa korosztá-
lyos teniszverseny ki-
adásaihoz megpróbáljuk 
igénybe venni ezt a támo-
gatási lehetőséget – árul-
ta el Darai Imre. 

Részletes pályázati kiírás és adatlap a kazincbarcika.
hu és a kolorline.hu oldalon található.



HIRDETÉS

8 2019. MÁJUS 3.

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. alatt 
található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes ener-
getikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki szem-
pontból 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 rezsi-
költséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is megál-
lapítottak.

KOLORLAB 
INNOVÁCIÓS KÖZPONT

Irodák kiadók

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

CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

AUGUSZTUS 4.
NEVEZÉS: kolorcity.hu/kolorfutas-versenykiiras-2019

KEDVEZMÉNYES
ELŐNEVEZÉS
JÚNIUS 15-IG!

ÚJRA SZABÓSÁG KAZINCBARCIKÁN A RÉGI 
POLLACK M. ÚTI SZABÓMŰHELY HELYÉN!

ÉRDEKLŐDNI: 06 20 518 2529

a Kassai Thália Színház vendégjátéka
Főbb szerepekben:

MADARÁSZ MÁTÉ, NÁDASDI PÉTER,  
VARGA LÍVIA, LAX JUDIT

jegyár: 2500 Ft

operett

KÁLMÁN IMRE, JULIUS BRAMMER, ALFRED GRÜNWALD:

A MONTMARTRE-I IBOLYA
2019. május 

21.  
(Thália)

(kedd) 
19.00

2019. május  

22.  
(Múzsa)

(szerda) 
19.00

SZÍNHÁZI ÉVAD 
2018/2019 • KAZINCBARCIKA

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Jegyek elővételben online a kolorcity.hu oldalon, valamint az Egressy Béni Művelődési Központ  
és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztáraiban vásárolhatóak.

Információ, tájékoztatás a +36-48/510-220-as telefonszámon.

WWW.KOLORCITY.HU


