
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2017. 04. 14. • III. ÉVF. 14. SZÁM

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

3.

Új padokkal és esőbeállókkal 
gazdagodott a Csónakázó-tó

JÖN
A NYUSZI!

RÚZSA MAGDI  •  MAGNA CUM LAUDE 
HERCZKU ÁGNES  •  CSÍK ZENEKAR
MÁTÉ PÉTER EMLÉKZENEKAR  •  HALOTT PÉNZ
WELLHELLO  •  DENIZ  •  MAJKA & CURTIS

KAZINCBARCIKA
ÉS TÉRSÉGE 

www.kolorcity.hu

AUGUSZTUS 1–20. 
+ AFTER HÉTVÉGE



2 32017. ÁPRILIS 14. KOLOR 7  •  III. / 14.

Jézus keresztútját járták be a Császta-szőlőhegyen
Az Edelényi Hegyek Közös-
sége a Római Katolikus Egy-
házzal közösen április 8-án 
IX. alkalommal tartotta meg 
a húsvéti ünnepek előtt a 
Császta-szőlőhegyen a ke-
resztútjárást. Idén is sokan 
járták be Jézus keresztút-
ját, melynek segítségével 
a keresztény hívek Jézus 
szenvedésein és keresztre 
feszítésének eseményein 
elmélkedtek. 
 A katolikus liturgiában ki-
emelt szerepe van a hús-

véti ünnepkörnek, Jézus 
kereszthalálának és menny-
bemenetelének. A kereszt-
út eredetileg az a körülbelül 
fél kilométeres útvonal Je-
ruzsálemben, amelyet Jé-
zus végigjárt a kereszttel 
a Golgotáig. A hagyomány 
szerint a szent körúton már 
a föltámadás utáni napok-
ban végigmentek néhányan. 
Később emlékkápolnákat 
is létesítettek az útvonal 
főbb helyszínein. A feren-
ces atyák vezetésével már 

a tizennegyedik századtól 
zarándokok látogatták, bár 
azok az állomások nem vol-
tak teljesen azonosak a ma-
iakkal. Európában elsőként 
olasz területeken imádkoz-
ták a stációkat. A tizennégy 
stációs forma Betlehem-
ben 1518-tól honosodott 
meg. Az Itália apostolának 
nevezett Port Maurizio-i 
Szent Lénárd népmisszió-
jának köszönhetően kon-
tinensünkön a tizennyol-
cadik században terjedt el 

a tizennégy állomásos for-
ma. Az állomások számát, 
a keresztút felállításának 
helyét, körülményeit és az 

ájtatosság módját XII. Ke-
lemen pápa szabályozta és 
egységesítette 1731-ben ki-
adott rendeletében.

TÉRSÉG

A BÓDVA-VÖLGY ÉRTÉKE
Az edelényi könyvtárban 
újabb fejezettel zárult a 
Bódva-völgyének értékeit 
bemutató rendezvénysoro-
zat. Ezúttal az 1848-49-es 
forradalom - és szabadság-
harcról tartott összefogla-
lót Habodás Pál, a program 
vezetője. Hangsúlyozta, 
hogy bár a Bódva-völgye 
nem játszott kiemelkedő 
szerepet a szabadságharc 
idején, mégis akadtak a tér-
séghez kötődő bátor férfiak 
és nők, akik részt vettek a 
harcokban, illetve elszán-
tan támogatták a szabad-
ságharc ügyét. A különböző 

forrásmunkákból összeál-
lított előadásban összesen 
hetvenkét, a harcokban 
résztvevő, vagy azt segí-
tő személy rövid életútját 
ismerték meg az érdeklő-
dők. Egyebek mellett a kör-
nyékről származó Jekelfa-
lussy rokonság több tagja 
hozott áldozatot hazájáért. 
Lehetőségeikhez mérten a 

nők is kivették részüket a 
küzdelemből. Érdekes tör-
ténet Szinyei Merse Félix-
né, született Jekelfalussy 
Valéria históriája. A hölgy 
minden ezüst holmiját és 
ékszereit a szabadságharc 
céljaira ajánlotta fel, majd 
közreműködött az eperjesi 
hadikórház megszervezé-
sében. Világos után 50 kan-
csuka-ütésre ítélték, s hogy 
ezt elkerülje, gyermekei-
vel a múcsonyi rokonoknál 
húzta meg magát. A neves 
festő, Szinyei Merse Pál így 
került gyermekkorában egy 
időre Múcsonyba.

KÉSZÜLŐDÉS A KÖLTÉSZET NAPJÁRA
Minden évben április 11-én, 
József Attila születésnapján 
ünnepeljük a magyar költé-
szet napját. Önmagában ez 
is jeles nap a hazai literatúrát 
szeretők, művelők számára. 
Azonban idén kettős ünnepe 
van a honi lírának, hiszen ez 
évre esik másik nagyszerű 
költőnk, írónk, Arany János 
születésének bicentenáriumi 
évfordulója. Ez alkalomból 
április 8-án a sajószentpé-
teri Lévay József Könyvtár 
munkatársai az Arany Já-
nostól József Attiláig tartó 
irodalmi korszak szerzőinek 
munkásságával ismertették 
meg a résztvevőket. 
Érdekes volt felfedezni, hogy 
a különböző irodalomtörté-

neti munkákban, lexikonok-
ban miként szerepelnek ezek 
az alkotók. Hiszen ahány ké-
zikönyv, annyi szerkesztés, 
felfogás, szemlélet és meg-
közelítés uralkodik. Az ösz-
szejövetel a stílusirányzato-
kon át nyújtott rátekintést az 
olvasónak a nevezett idő-
szakra. Az alkotói érából ki-
ragadott költők Kiss József, 
Reviczky Gyula, Komjáthy 
Jenő, Vajda János, Kozma 
Andor, Czóbel Minka, Hel-
tai Jenő, Erdős Renée, Ady 
Endre, Babits Mihály, Kosz-
tolányi Dezső, Juhász Gyula, 
Tóth Árpád, Füst Milán, Szabó 
Lőrinc, Kassák Lajos, Illyés 
Gyula, József Attila, Radnóti 
Miklós, Kaffka Margit voltak.

Vadnán, a Göőz Pál Műve-
lődési Házban, ugyancsak 
április 8-án, hagyomá-
nyosan, ötödik alkalommal 
rendeztek költészetnapi 
gálaműsort. A rendezvé-
nyen az óvodáskorú gyer-
mekektől a nyugdíjas kor-
osztályig képviseltették 
magukat a szavalók. Ver-
sek hangzottak el Weö-
res Sándortól, József At-
tilától, Arany Jánostól, 
Nemes-Nagy Ágnestől, 
Radnóti Miklóstól, Tompa 
Mihálytól és Tollas Tibortól. 
A fellépők előadását okle-
véllel jutalmazták. A pro-
dukciókat megzenésített 
versekből álló bejátszások 
színesítették.

TÁNCHÁZ ÉS JÁTSZÓHÁZ  
A HÚSVÉT JEGYÉBEN

A Sajószentpéteri Kultu-
rális és Sportközpont si-
keresen vett részt a Nem-
zeti Kulturális Alap Halmos 
Béla Program Ideiglenes 
Kollégiuma által kiírt pá-
lyázatán, amelynek ke-
retében az intézmény tíz 
táncházi előadást ütemez-
het be 2016 szeptembere 
és 2017 júniusa között. A 
szervezők ezeket a prog-
ramokat elsősorban a már 
meglevő helyi műsorokhoz 
igazítják. A következő al-
kalommal a húsvétvárás 

jegyében játszóházzal egy-
bekötve tartanak tánchá-
zat, ahol az érdeklődők 
találkozhatnak a Tücsökma-
dár néptáncegyüttessel. A 
tánclépéseket mesterüktől, 
Körmöndi Tamástól leshetik 
el, a muzsikát pedig Hódi Klá-
ra és zenekara szolgáltatja. 
Akik kedvet kapnak és to-
vább szeretnék fejleszteni 
tánctudásukat, május 1-jén, 
a Gyermeknapon, vagy a jú-
niusi Sajószentpéteri Város-
napok alkalmával gyarapít-
hatják ismereteiket. 

JÁTSZVA TANULNI
A szegedi társaság, a SO-
LEIL – az egészség iskolá-
ja – nem kevesebbet vál-
lalt, mint az egészséges 
életmód közvetítését, ok-
tatását az óvodáskortól a 
felnőtt korosztályig.  Kép-
zések, szakmai előadá-
sok sokaságát szervezik, a 
Látványszínház gyermek-
előadásaival pedig rend-
szeresen járják az országot.  
Így jutottak el április 6-án 
Dédestapolcsányba, ahol a 
Kiss Benjámin Művelődé-
si Otthonban Oszi Nyuszi 
kalandjaival szórakoztat-
ták az apró közönséget. Az 
interaktív, gyermekek be-
vonásával tartott produk-
ció lényege a húsvéti szo-

kások bemutatásán túl a 
környezet – és egészség-
tudatos gondolkodásmód 
kialakítása volt a kicsik-
ben. A két színész ked-
ves jelmezekben, kézzel 
festett díszletek között, 
betétdalokkal tarkított 
előadása több, a termé-
szetvédelemhez kapcso-
lódó aktuális problémát 
érintett, játszva tanította 
a gyerekeket, sok hasznos 
információval gazdagítva 
tudásukat.

ÁTA DÁS E LŐTT

KÉPVISELŐI BEJÁRÁS 
AZ INKUBÁTORHÁZBAN
Bejáráson te-
kintették meg 
az átadás előtt 
álló új inkubá-
torházat a ka-
z i n c b a r c i k a i 
ö n k o r m á n y -
zati képviselők 
április 3-án.
A z e se m é -
nyen a város-
atyákat az önkormány-
z a t  ké pv i s e l e té b e n 
Juhász-Nagy Judit, a Ka-
zincbarcikai Polgármes-
teri Hivatal tanácsadója 
és Hegedűs-Medgyesi 
Anett a Városüzemelte-
tési és Fejlesztési Osz-
tályának vezetője kala-
uzolta a létesítményben. 
A bejárás célja az volt, 
hogy a grémium tagjai 
megismerjék azt az épü-
letet, amellyel az önkor-
mányzat azokat a kezdő, 
éppen most születő, új 
tevékenységet folyta-
tó vállalkozásokat, gaz-
dasági társaságokat kí-
vánja segíteni, amelyek 
Kazincbarcikán akarnak 
megtelepedni.
Az épület – melyen már 
az utolsó simításokat 
végzik – megtekinté-
sét követően több kép-
viselőt is kérdeztünk ta-
pasztalataikról. Elsőként 

Pétervári Györgyöt, akinek 
körzetében található a lé-
tesítmény. Az önkormány-
zati képviselő érdeklődé-
sünkre elmondta, örömére 
szolgál, hogy az épület 
megújulhatott, hiszen az 
elmúlt években folyamatos 
problémát jelentett annak 
őrzése és karbantartása.
– Közel egy éve adta át az 
önkormányzat a területet 
a kivitelezőnek. Ez alatt a 
12 hónap alatt az épület és 
a környéke is - előnyére - 
hatalmasat változott. Kü-
lön öröm, hogy egy másik 
iskola hasznosítása történt 
meg ezzel a felújítással, 
mely így az Újvárosi Álta-
lános Iskola helyén létrejött 
Mezey István Művésze-
ti Központhoz hasonlóan 
reprezentatív és impozáns 
épülete lesz Kazincbarci-
kának, és biztos vagyok 
benne, hogy szintén jól 
szolgálja majd a várost – 

mondta Péter-
vári György.
Hasonlóan fo-
galmazott Knopp 
Richárd önkor-
mányzati képvi-
selő is.
- Kiemelten fon-
tos, hogy Barcika 
szívében megú-
jult ez az épület, 

hiszen jártában-keltében 
mindenki láthatta, milyen 
állapotban volt a felújítás 
megkezdése előtt. Nagyon 
tetszett, amit itt láttam, 
annak pedig, hogy ezt az 
újjászületést a város ön-
kormányzati képviselő-
jeként élhetem meg külön 
örülök. Óriási dolog Kazinc-
barcika életében, hogy ilyen 
impozáns, és a 21. század 
igényeinek megfelelő épü-
letben fogadhatjuk majd az 
ideérkező befektetőket – 
mondta Knopp Richárd.
Kazincbarcika új inkubátor-
házának kialakítása a több 
mint másfél milliárd forin-
tos összköltségű Svájci 
Hozzájárulási Program jó-
voltából megvalósuló „Ka-
zincbarcika és vonzáskör-
zete munkahelyteremtő 
fejlesztése” projekt egyik 
alprogramjaként, mintegy 
nettó 730 millió forintból 
valósul meg.

C SÓNA K ÁZÓ -TÓ

Új padokkal és eső
beállókkal gazdagodott
Közösségi munka kere-
tében helyeztek ki négy 
esőbeállót és négy pa-
dot április 8-án délelőtt a 
Csónakázó-tónál a helyi 
horgászok. A csapat a tó 
környékén területrende-
zést is végzett, valamint 
a víz felületén lévő szeny-
nyeződéseket és algákat is 
eltávolította.

BERUHÁZÁS

Folytatódnak a 
járdafelújítások
Több százmillió forintból folytatódik a járdák felújítása 
Kazincbarcikán. A teljes egészében önkormányzati for-
rásból megvalósuló beruházás során azok a szakaszok 
újulhatnak meg, melyeket a lakosság, az önkormányzati 
képviselők és a városháza munkatársai jeleztek.

Bruttó 105 millió forintot 
költ a város járdáinak fel-
újítására május 31-éig Ka-
zincbarcika Város Önkor-
mányzata. 
– Tavaly sikeresen lefoly-
tatott közbeszerzési eljá-
rást követően valamennyi 
önkormányzati képvi-
selővel megtörtént a kör-
zetek bejárása, a felújítá-
si igények számbavétele, 
majd a nyertes vállalko-
zóval a felújítandó szaka-
szok pontos felmérése, a 
műszaki tartalom meg-
fogalmazása, beárazása. 
Az elmúlt évben észlelt 
és lejelentett igények túl-
nyomó része belefért a ta-
valyi keretösszegbe. A fel-
újítások ősz végén meg is 
kezdődtek, és a téli szünet 
után, az elmúlt hetekben 
újult erővel kezdtek neki 
a szakemberek – tájékoz-
tatott Hegedűs-Medgye-
si Anett, a Kazincbarci-
kai Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Fej-
lesztési Osztályának ve-
zetője.
A kivitelezési munkálatok 
az Iskola közben, az Ifjú-
munkás téren, az Építők 
útján, a Vasút úton, a Paál 
László úton, a Dobó téren, 
a Derkovits Gyula téren, 
az Árpád fejedelem téren, 
a Csalogány utcában, az 
Egressy úton, az Alsóvá-
rosi körúton, a Tavasz és a 
Kikelet közben, valamint 

a Mikszáth Kálmán úton 
már folyamatban vannak, 
nagy részük már csak az 
aszfaltozásra vár, melyek 
1-2 héten belül be is feje-
ződnek.
A következő hetekben 
újabb szakaszokon kezdi 
meg a kivitelező a munká-
kat. Ilyen a Május 1. út, Má-
nyoki Ádám utca, Liliom 
utca, Gyöngyvirág utca, 
Csontváry utca, Veres Pé-
ter utca, Jószerencsét út, 
Csokonai utca, Alsóvárosi 
Körúti Tagóvoda melletti 
járda, Liget park kísérőjár-
dái, Vasvári Pál téren, Thö-
köly Imre téren, Szemere 
Bertalan téren, Patak ut-
cán, Kazinczy Ferenc té-
ren, Deák Ferenc téren, 
Mátyás király utca 4-10., 
20-26., 73-75. előtt, Hrisz-
to Botev téren, valamint a 
Fő téren a bíróság épüle-
te mögött és a Fő tér 6-11. 
előtt egészen a Jószeren-
csét útig, melyből a Fő téri 
szakaszok térkövezéssel 
újulnak meg.
Kétezer-tizenhétben az 
önkormányzat tovább 
folytatja a város járdáinak 
felújítását, melyre az ez évi 
költségvetésben bruttó 80 
millió forintot különítettek 
el. Az igények összeírása, 
felmérése már folyamat-
ban is van a polgármeste-
ri hivatal illetékes kollégái 
és az önkormányzati kép-
viselők jóvoltából.
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TERMELŐI PIAC

VÁSÁRRAL KÉSZÜLTEK 
A HÚSVÉTRA
Első alkalommal ren-
dezett Húsvéti Terme-
lői Vásárt a Don Bosco 
Sportközpont. Az ese-
ményen 23 termelő mu-
tatkozott be a létesít-
mény parkolójában. A 
rendezvény Kazincbar-
cika Város Önkormány-
zata támogatásával va-
lósult meg. Szitka Péter, 
polgármester megnyitó 
beszédében örömét fe-

jezte ki, hogy a település 
újabb színvonalas prog-
rammal gazdagodott. 
Az egész napos programot 
népzenei és néptáncmű-
sorok színesítették, tárlat 
nyílt a sportközpontban 
húsvéti tojásokból, de volt 
többek között tojásfestő 
és húsvéti játszóház, és 
egészségügyi előadás, lo-
vagoltatás, sétakocsizás 
és állatsimogató is.

AJÁNLÓ
A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány bemutatja:

A FELELŐSSÉG A MIÉNK! - közösségi programsorozat a gyermekekért
ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI 
TRÉNING 
pedagógusok részére

Időpont: 04. 18-04. 22.
Helyszín: Fónagyság

LAO AMICI 
ADDIGTOLÓGIAI 
ALAPÍTVÁNY: 
Én drogozom, mi 
felépülünk
című előadása

Időpont: 04. 28. 17.00
Helyszín: Egressy Béni 
Művelődési Központ 
színházterme
A program díjtalan. 

VISSZA AZ ISKOLAPADBA
A Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság 
iskolarendőreinek 
programja különböző 
bűnmegelőzési 
témakörben 
(drogprevenció, 
közlekedésbiztonság,
az internet veszélyei).

Várjuk a szülők 
jelentkezését az 
iskolákban elhelyezett 
jelentkezési lapon.

DR.ZACHER GÁBOR: 
Mindennapi függőségeink 
című előadása

Időpont: 05.31.  
délelőtt: középiskolások, 
17.00-tól felnőttek részére
Helyszín: Egressy Béni 
Művelődési Központ 
színházterme
A program díjtalan.

KLOBUSITZKY GYÖRGY:
A drogfogyasztásról más 
szemmel 
című előadása általános 
iskolás diákok részére

Időpont: 06. 07.
Helyszín: Egressy Béni 
Művelődési Központ 
színházterme

INTERAKTÍV BŰNMEG-
ELŐZÉSI PROGRAM

Időpont: 06. 01.
Helyszín: Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium
A programban a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium 
tanulói vesznek részt.

A KAZINCBARCIKAI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
CSALÁDI NAPJA

Időpont: 06. 24. 14.00-18.00
Helyszín: Völgy park

H Í R PORTÁ L

KOLORLINE - Friss, lendületes, színes
Kazincbarcika és a környező 
települések legfrissebb hí-
reit, programjait gyűjti ösz-
sze a kolorline.hu portál. Az 
opont.hu átalakulásával egy 
olyan dinamikus oldal került 
létrehozásra, ahol a közked-
velt képgalériák, hírek, vide-

ók egyszerűen, kiváló minő-
ségben, bármilyen eszközön 
könnyedén elér-
hetőek, meg-
oszthatóak. Kö-
vessen minket, 
és naprakész le-
het a városban 

és a térségben zajló ese-
mények kapcsán: legyen 

szó fejlesztésről, politiká-
ról, tudományról, kultúráról, 

sportról!
Sze r ke s s ze 
Ön a Kolorlive 
menüpontot!
Ha kacérko-
dik az újság-

írással, hírszerkesztéssel, 
vagy csak éppen látott, hal-
lott valami érdekeset, eset-
leg különös helyen járt, osz-
sza meg velünk!
Várjuk élménybeszámoló-
ját, fotóit a szerkesztoseg@
barcikaart.hu címre.

GY E R M E K E K H ÁZA-K ÉZM Ű V E SH ÁZ

RENDHAGYÓ 
JÁTSZÓHÁZ

Húsvéti játszóházzal vár-
ták a Gyermekek Háza – 
Kézművesház dolgozói a 
kicsiket és szüleiket április 
9-én a Mezey István Mű-
vészeti Központban. 
Évek óta hagyomány, hogy 
minden évben a húsvét 
vasárnapot megelőző va-
sárnapon játszóházzal ké-
szülnek a Gyermekek Há-
za-Kézművesház dolgozói. 
Idén összesen tíz műhely-
ben készítettek többek kö-
zött gömöri vagy moder-

nebb technikával készült 
csillámos tojásokat, asztali 
díszeket, vagy egyéb de-
korációkat az alkotó kedvű 
érdeklődők. 
– A mai nap érdekessége, 
hogy a Sajómenti Népmű-
vészeti Egyesület is csat-
lakozott a programhoz, így 
mesterségbemutatókat is 
megtekintettek az ideláto-
gatók – emelte ki Ursutzné 
Blága Krisztina, a Gyerme-
kek-Háza Kézművesház 
vezetője.

GASZTRONÓMIA

- Nagyon nem szeretek főzni, s ezt nem csak mondom, hanem valóban így is van. 
Ennek ellenére mégis sokat veszem a fakanalat a kezembe, mert a család megkí-
vánja, hogy főtt étel kerüljön az asztalra. Általában nincs időm kuktáskodni, s nem-
csak azért, mert elfoglalt ember vagyok, hanem azért sem, mert inkább álmodo-
zom helyette. Ha viszont úgy döntök, hogy mégis nekiállok, remekül megy, hogy 
leégetett ételek készítsek. Ennek eredményeként a család kedvenc menüje pont a 
fokhagymás oldalas hagymás tört burgonyával. Erre vagyok specializálódva, mert  
szerintünk mindkét étel úgy jó, ha jól oda van égetve. 

Egy recept, egy sztori
Varga Beáta, a Barcika Art Kft. szolgáltatásvezetője

FOKHAGYMÁS  
SÜLT OLDALAS  

Hozzávalók: 1,2 kg sertésoldalas, 8 gerezd fokhagyma, 
só, bors ízlés, szerint, sertészsír a sütéshez
Elkészítése: A húst a csontok között tetszés szerinti 
darabokra vágjuk. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. A 
fokhagymát ledaráljuk és bedörzsöljük vele a húsokat. 
Sütőben 1,5 óra alatt alacsony hőfokon puhára, majd 
még 10 percig magasabb hőfokon pirosra sütjük.

GASZTRO

A vörösbor áldásos hatásai
A bor hazánk nemzeti jelké-
peinek egyike, s manapság a 
mértékletes borfogyasztás, 
a kardiovaszkuláris beteg-
ségek elleni védelem miatt 
ismét előtérbe került.
Az ideális napi mennyiség 
férfiaknál 200-300 ml, míg 
nők esetében 100-200 ml. 
Az említett mennyiséget fo-
gyasztók között a szív- és 
érrendszeri betegségek ki-
alakulásának kockázata fele 
akkorára csökkenhet, va-
lamint a várható élettarta-
muk akár 11 évvel hosszabb 
is lehet, mint a vörösbort nem 
fogyasztóké. A vörösborban 
számos jótékony hatású ve-
gyület található, s leginkább 

közismert a magas antioxi-
dáns tartalma. 

Az ital jellemző antioxidánsai 
a polifenolok, melyek a vö-
rösborban sokkal nagyobb 
számban vannak jelen, mint 
fehér társaikban. 
A szabadgyökök oxidáló ha-
tása miatt a szervezet leg-
kisebb építőelemei, a sejtek 
sérülnek leginkább, így ez a 
folyamat különböző beteg-
ségek kialakulásához vezet. 
Ezek a környezetből szár-
mazó, nagy reakcióképes-
ségű molekulák a test bár-
mely anyagát károsíthatják. 
A vörösborban található jóté-
kony vegyületek, a polifeno-

lok azonban segítenek szer-
vezetednek felvenni velük a 
harcot. Kalcium- és magné-
ziumtartalmának köszönhe-
tően nem csupán az ízületek, 
hanem a csontok állapotán 
is segít. Nem lehet véletlen, 
hogy az italból már gyógyha-
tású tabletta is készült, hogy 
az alkoholt mellőzve bárki 
élvezhesse a pozitív hatá-
sokat.
A Mezey Művész Kávézó új-
donsága, hogy kínálatában az 
egri Petrény-pincészet bo-
rai is megjelentek. A verpe-
léti központú birtokot családi 
tradíciók mentén 2001-ben 
alapították az Egri Borvidé-
ken. Jelenleg körülbelül 100 

hektáron gazdálkodnak, 
melynek nagy része új tele-
pítésű, kis terhelésű, kivá-
ló fekvésű és jó talajon lévő 
ültetvény. A Mezey Művész 

Kávézóban természetesen 
nemcsak kiváló vörösboro-
kat, hanem fehér-, illetve ro-
zéborokat is fogyaszthatnak 
a vendégek.

Rovatunk támogatója:
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TV + INTERNET + TELEFON 
AKCIÓS AJÁNLATUNK RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE 2 ÉV HŰSÉGGEL 

 

ASTRO-M csomag: 4.499 Ft  
80 DigitálisTV (12 HD) műsor 

35 AnalógTV műsor 
MINI Internet csomag 

Telefon, HBO, Filmbox, 6XL… opció 
 

 

ASTRO-XL csomag: 5.999 Ft  
134 DigitálisTV (40 HD) műsor 

49 AnalógTV műsor 
MAXI Internet csomag 

Telefon, HBO, Filmbox, 6XL… opció 
 

155 DigitálisTV és 12 különböző összeállítású csomag közül válogathat. 
 

Tökéletes kép és hangminőség, TV műsor rögzítési lehetőség, EPG… 
 

Csatornakiosztás: www.parisat.hu/AKCIÓK   Részletek az Ügyfélszolgálaton. 
Ajánlatunk 2 év együttes hűségidő vállalása esetén érvényes 2017.03.01-től visszavonásig. 
A fenti csomagdíj új Ügyfél esetében 3 hónapig, régi Ügyfél esetében 1 hónapig érvényes, 

utána: ASTRO-M csomag: 5.999 Ft/hó, ASTRO-XL csomag: 9.999 Ft/hó.  
Ajánlott Internetünk sebességei: 20/2, 50/5, 70/7, 100/10 Mbit/s, amelyből garantált 5/0,5, 12,5/1,25, 17,5/1,75, 25/2,5 Mbit/s.   

 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. Telefon: (48)512-448, (48)886-200   
E-mail: parisat@parisat.hu, Web: www.parisat.hu 

Mobil csak szerződéskötéshez: 20/53-72-550 

 
 

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az Egressy Béni Művelődési 

Központ, a Mezey István Művészeti 
Központ és a Tourinform iroda, 
az alábbi napokon ZÁRVA lesz.

Mezey István Művészeti Központ  2017.04.14. péntek: 

2017.04.15. szombat: 

2017.04.16. vasárnap: 

2017.04.17. hétfő: 

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

ÜNNEPI 
ZÁRVA TARTÁS

A barcika art nem „zárva-nyitva tartás” 
hanem „zárva tartás” alatta a mondat 
végére nem kell a kettőspont

szabo_suzuki_vitara_Kolor7_2017.04.pdf   1   2017. 04. 10.   16:41

TOM PA M I H Á LY R E FOR M ÁTUS Á LTA LÁ NOS ISKOLA

Tehetségfejlesztő konferencia 
A Tompa Mihály Reformá-
tus Általános Iskola adott 
otthont április 7-én és 8-án 
a Kelet-Magyarországi Te-
hetségfejlesztő Konferen-
ciának. A szakemberek az 
ország több pontjáról: Ta-
táról, Pécsről, Szegedről, 
Győrből, Székesfehér-
várról, Budapestről, vala-
mint Kazincbarcikáról és 
környékéről érkeztek, s 
meghívást kapott Prof. F. 
J. Mönks, az ECHA örökös 
elnöke, dr. Csermely Péter, 
az ECHA jelenlegi elnöke, 
illetve dr. Balogh László, a 
Magyar Tehetséggondozó 
Társaság és a MATEHETSZ 
elnöke is.  
A konferencián elsősorban 
a tehetséggondozásról, az 
együttműködésről, vala-
mint a tehetségfejlesztés-
ről volt szó, s a meghívott 
több mint 200 vendég e 
témák keretében több mint 
tíz előadást hallgatott meg. 

Prezentációt tartott többek 
között dr. Csermely Péter 
professzor, akadémikus, az 
ECHA elnöke „Tehetség-
gondozási együttműködés 
és trendek az EU-ban és 
más kontinenseken”, Prof. 
F.J. Mönks, ECHA (europe-
an Council for High Ability) 
örökös elnöke a „Betts-fé-
le Autonóm Tanuló Modell”, 
valamint dr. Polonkai Mária, 
a Magyar Tehetséggondo-
zó Társaság alelnöke, a ”Te-
hetségek Magyarországa 
Projekt szakmai tartalma” 
címmel.
A rendezvény ünnepélyes 
megnyitóján elsőként Suga 
Lászlóné, az intézmény igaz-
gatója köszöntötte a meg-
jelenteket, s beszédében 
kiemelte: nagy izgalommal 
készültek erre az alkalomra, 
s bízik benne, hogy az intéz-
mény falai közé érkezők sok 
élménnyel térnek majd haza.  
Ezt követően a nyitóáhitatot 

Csomós József püspök tar-
totta, majd Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselő sza-
vai után Szitka Péter, Kazinc-
barcika város polgármeste-
re osztotta meg ünnepélyes 
gondolatait: - Nagyon fontos 
a fiatal tehetségek felfedezé-
se, nevelése, s szívből örülök, 
valamint városvezetőként 
büszkeséggel tölt el, hogy e 
konferenciának Kazincbarci-
ka ad otthont. A konferenci-
át Ábrám Tibor, a Zsinat vi-
lági alelnöke, a Tiszáninneni 
Egyházkerület főgondnoka 
nyitotta meg, majd elsőként 
Dr. Csermely Péter előadását 
hallgatták meg a vendégek.  

I NTE R N ET FI E STA

ELISMERŐ OKLEVELET 
KAPTAK 
A kazincbarcikai Egressy 
Béni Városi Könyvtár a 
2017. évi Internet Fiesta 
országos rendezvény-
sorozat keretében meg-
hirdetett és lebonyolított 
programjai alapján az In-
formatikai és Könyvtári 
Szövetség elismerő okle-
velét vehette át.

TÁ R LAT

Egy barátságból kifolyólag
„Össz-kép” – egy barát-
ságból kifolyólag címmel 
nyílt tárlat április 6-án a 
Mezey István Művészeti 
Központ emeleti kiállító-
termében. A kiállítás Ko-
vács Gabriella és Telekes 
Balázs művésztanárok 
munkáit vonultatja föl. A 
megnyitón Fignár Zoltán 
mondott köszöntőt, aki 
beszédében méltatta az 
alkotókat. Az esemény 
végén Klimon István, Ka-

zincbarcika alpolgármestere 
köszöntötte a művészeket. 

A tárlat május 19-éig tekint-
hető meg.

DIGITÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM 

Rendhagyó témanap 
a Surányiban
Környezetvédelmi digi-
tális témanapot rendeztek 
április 4-én, a Surányi isko-
lában. A program keretében 
a diákok változatos, temati-
kus foglalkozásokon vettek 
részt, valamint fizika-, föld-
rajz- és informatikaórákon 
dolgozták fel a környezet-
védelem témakörét digitális, 
kooperatív módszerekkel. A 
témanap csúcspontjaként 
délelőtt egy nem minden-
napi műtárgyat, egy digitá-
lis napórát is felavattak az 
iskolában.
Mint kiderült az óra azért di-
gitális és azért napóra, mert 
az iskola tetejére felszerelt 
napkollektor segítségével, 
a nap energiáját a készülék 
felhasználja
 A digitális témanap cél-
ja az volt, hogy népszerű-
sítse a digitális pedagógia 
módszertanát, valamint, 
hogy a digitális kompeten-
ciafejlesztés az informati-
kaórán túl kiterjedjen más 

tantárgyakra is. Vattay Jó-
zsef, az Ózdi Szakképzé-
si Centrum Surányi Endre 
Gimnáziumának, Szakkép-
ző Iskolának és Kollégiumá-
nak igazgatója elmondta: a 
témaheteket központilag 
egy évvel ezelőtt rendezték 
meg, és a programsorozat-
hoz a Surányi idén másod-
szor csatlakozott. 
Az egész napos program a 
napenergia felhasználását 
bemutató tabló avatásá-
val és eredményhirdetés-
sel zárult.
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FIATALOK 
GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti 
a Bercsényi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 2 db önkormányzati 
tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

Cím Alapterület 
(m2)

Szoba- 
szám

Komfort-
fokozat

Lakbér és külön 
szolgáltatási díj 
összesen (Ft/hó)

Előtakarékosság 
mértéke (Ft/hó)

Bercsényi út 
14. fsz. 2. 38 1 össz- 

komfortos 12 184,- 28 000,-

Bercsényi út 
14. 2/1. 38 1 össz- 

komfortos 12 184,- 28 000,-

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet illetve bővebb 
felvilágosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában, 3700 Kazincbarcika, 
Munkácsy tér 1. szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2017. április 24. (hétfő) 12:00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Váradi Gyöngyi 
Telefon: 48/799-235, vagy 30/278-3743

HIRDETMÉNY LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA

HIRDETMÉNY

HIRDETÉSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kazincbarcika Város Önkormányzata és a kazincbarcikai Városszépítő Egyesület meghirdeti a 
„Kazincbarcika legszebb konyhakertje 2017” pályázatot, amelynek fő célja, hogy minél többen 
műveljenek konyhakertet városunkban. A pályázat célja továbbá, hogy visszaadja a konyha-
kertek megbecsülését; a kertművelés hagyományainak megőrzésére, fenntartásának fon-
tosságára pedig ráirányítsa a figyelmet. 

Pályázók köre 
Kazincbarcika város közigazgatási területéhez tartozó ingatlanokon lévő kertek; balkonon, er-
kélyen, konyhaablakban kialakított mini konyhakertek tulajdonosai és használói. 

Pályázati kategóriák 
1. kategória: zártkerti konyhakert. 
2. kategória: családi ház konyhakertje. 
3. kategória: balkonon, erkélyen, konyhaablakban kialakított mini konyhakert. 

Pályázat benyújtása, elbírálása 
A pályázatra jelentkezni az erre rendszeresített - melléklet szerinti - jelentkezési lapon lehet, 
amely letölthető a www.kazincbarcika.hu weboldalról, illetve személyesen átvehető a Kazinc-
barcikai Polgármesteri Hivatal (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) portáján. 

A hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat 2017. április 28. napján (pénteken) 12.00 óráig 
- személyesen a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 207. sz. irodájába; vagy 
- postai úton a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. postacímre; vagy 
- e-mailben a hivatal@kazincbarcika.hu e-mail-címre kell eljuttatni. 

A postai úton benyújtott jelentkezési lap borítékján, vagy e-mailben történő jelentkezés ese-
tén az e-mail tárgyában fel kell tüntetni: „Kazincbarcika legszebb konyhakertje 2017” pályázat.

A pályázat elbírálására a Kazincbarcika Legszebb Konyhakertje Bizottság jogosult. A bizottság 
tagjai: 
1. Kazincbarcika város alpolgármestere, 
2. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályának munkatársa,
3. a Városszépítő Egyesület elnöke, 
4. a Városszépítő Egyesület egy tagja, 
5. a Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakmai vezetője. 

A pályázók kertjeit 2017. május 31-ig egy alkalommal, továbbá 2017. augusztus 31-ig szin-
tén egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, helyszíni szemlén tekinti meg a bizottság. 
A bizottság a helyszíni szemlék után tesz javaslatot kategóriánként a győztes konyhakertekre. 

Pályázat díjazása
Minden pályázó oklevelet kap. A kategóriánkénti győztesek a „Kazincbarcika legszebb konyha-
kertje 2017” feliratú oklevél mellett bruttó 20 000 Ft összegű egyszeri díjazásban részesülnek. 

A pályázat ünnepélyes díjátadójára 2017 októberében, a kazincbarcikai önkéntesek hetén kerül sor.

„KAZINCBARCIKA LEGSZEBB 
KONYHAKERTJE 2017” TISZTELT EBTARTÓK!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) 
bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást 
végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott 
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állat tulajdonosa, tartója és 
más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és 
tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. 

A 2017. évi ebösszeírás céljából kérem a Kazincbarcika város közigazgatási területén tartott 
négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” 
töltsék ki, és legkésőbb 2017. december 15. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az 
Önkormányzati Rendészethez eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 3700 Kazincbarcika, 
Fő tér 4. szám alatti, valamint az Önkormányzati Rendészet 3700 Kazincbarcika, Rákóczi 
tér 4. szám alatti ügyfélszolgálatán, illetve letölthető a www.kazincbarcika.hu weboldalról a 
Polgármesteri Hivatal / Nyomtatványok/ Ebösszeíró adatlap 2017 menüpontból.

A kitöltéssel kapcsolatban a 06-48/512-392-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást 
hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 12.00 óráig.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. 

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
- személyesen vagy postai úton az Önkormányzati Rendészet 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 
4. címre,
- elektronikusan az ebrendeszet@kazincbarcika.hu e-mail-címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. december 15.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 
állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról 
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30 000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a 
polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrzik.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok 
az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot 
írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
- személyesen vagy postai úton az Önkormányzati Rendészet 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 
4. címre,
- elektronikusan az ebrendeszet@kazincbarcika.hu e-mail-címre megküldve.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 
2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve 
tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még 
nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál 
megjelöltetni.

Együttműködését köszönöm!

Dr. Szuromi Krisztina jegyző megbízásából
Vincze Csaba önkormányzati rendészetvezető

Hétfő: 
Kedd: 

Szerda: 
Csütörtök: 

Péntek: 

Hétfő: 
Kedd: 

Szerda: 
Csütörtök: 

Péntek: 
Szombat: 

14:00-18:00
10:00-18:00
14:00-18:00
10:00-18:00
14:00-18:00

09:00-18:00
09:00-18:00
09:00-18:00
09:00-18:00
09:00-18:00
09:00-14:00

2017.04.14. péntek: 

2017.04.15. szombat: 

2017.04.16. vasárnap: 

2017.04.17. hétfő: 

ÚTLEZÁRÁS
A május 1-jei (hétfői) Csónakázó-tónál tartott majális 

miatt útlezárás lesz Kazincbarcikán, az alábbiak szerint:

- május 1-jén (hétfő) 6.00 órától 23.00 óráig a homokbánya
irányából és a volt Jókai iskola irányából a Csónakázó-tó melletti
útszakaszokon.

KÉRJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET!

Behajtásiengedély-igényét április 27-én 12.00 óráig 
jelezheti a 06-20/823-9953-as telefonszámon vagy 

a szilasiancsa@gmail.com e-mail-címen.

Behajtásiengedély-igényét

MAJÁLIS
2017. május 1. (hétfő)
Kazincbarcika, Csónakázó-tó

SZÍNPADI PROGRAMOK

16.00 „Elfeledett mézescsók” 

      - Kovácsovics Fruzsina 
        interaktív gyermekkoncertje

16.45 Flash Táncstúdió

17.15  Matyi és a Hegedűs

18.00 PETER SRAMEK

19.00 CSOBOT ADÉL

19.30 Az ÉV EMBERE 2016 díjátadó

20.00 CARAMEL élő koncert

Közreműködik a Kazincbarcikai 

Ifjúsági Mazsorett Együttes. 

15.00 – 16.30
Sakkszimultán Károlyfalvi Zoltán FIDE-mesterjelölttel
15.00 – 19.00
ModellMix Kazincbarcikai Modellező Egyesület bemutatója,
Izsó Miklós Képzőművészeti Kör interaktív rajzórája, 
Fotókuckó – a Kamera Fotókör kreatív prezentációja
16.00 – 18.00
Sportsziget a KBSC játékosaival
16.00 – 19.00 
Kézműves játszóház

EGÉSZ NAP: KOLORPONT, VIDÁMPARK, VENDÉGLÁTÁS
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalan! www.kolorcity.hu

KÍSÉRŐPROGRAMOK

BARCIKAI BALÁZS FECÓ
’VÁLTOZNAK AZ ÉVSZAKOK’
ZONGORAKONCERT
KAZINCBARCIKA, 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

(Fő tér 5.)

2017. május 5.
(péntek) 19.00

ELŐVÉTELES  
JEGYAKCIÓ  

ÁPRILIS 1-TŐL! 

A belépő ára:
3499 Ft

Kapható az Egressy Béni  
Művelődési Központban  

(Fő tér 5.) és a Mezey István  
Művészeti Központban  

(Rákóczi tér 9.)

HIRDETÉS

Színes, vidám programokkal várták a kazincbarcikai általános iskolák április 
3-a és 7-e között a leendő elsősöket. 
A rendezvények egyik célja, hogy megismertesse a gyermekekkel, milyen az 
élet az iskolapadban, s mely pedagógusokkal találkoznak majd minden nap, 
a másik pedig az, hogy a szülők tájékozódjanak az intézmények adta lehe-
tőségekről. 
A programsorozat első állomásának a székhelyiskola, a Pollack Mihály Álta-
lános Iskola adott otthont, majd a sort a Kazinczy Ferenc Tagiskola, a Dózsa 
György Tagiskola, az Ádám Jenő Tagiskola folytatta, s végül az Árpád Fejede-
lem Tagiskola zárta. 

ISKOLANYITOGATÓ

Vidáman az iskolába
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2017. AUGUSZTUS 5. (SZOMBAT) 9.00

NEVEZÉSI DÍJAK MINIMARATON 
5 km | szint 30 m

NEGYEDMARATON 
10,5 km | szint 59 m 

FÉLMARATON
21 km | szint 118 m

Április 22-ig 2500 Ft 3500 Ft 5000 Ft

Diákoknak 2000 Ft 3000 Ft 4500 Ft

Április 23. — július 22. 3000 Ft 4000 Ft 6000 Ft

Diákoknak 2500 Ft 3500 Ft 5000 Ft

Helyszíni nevezés 3500 Ft 4500 Ft 6500 Ft

Diákoknak 3000 Ft 4000 Ft 5500 Ft

Nevezés: Online felületen (www.odinsport.eu) július 22-én 16 óráig.

A verseny napján a helyszínen 8.30-ig. KolorFutás

KOLORFESZTIVÁL

KKSE

SIKERES HÉTVÉGÉT ZÁRTAK
Remek hétvégét tudhattak magukénak a Kazincbarcikai 
Kézilabda Sport Egyesület (KKSE) kézilabdacsapatai. A höl-
gyek és a férfiak is idegenben győzték le soros riválisukat.

A Kazincbarcika megyei első osztályban szereplő női együt-
tese Diósgyőri KSE ellen remekül kezdett. Az idegenbeli 
találkozó első félidejében már tetemes, 11 gólos előnyt har-
coltak ki Ponyi Szabináék, méghozzá úgy, hogy csupán öt 
gólt engedélyeztek ellenfelüknek. A második játékrészben 
is jól védekezett a Barcika és végül 29-17-re győzött, és 4 
fordulóval a vége előtt 6 pont előnnyel vezet a Tiszaújvá-
ros előtt a bajnokságban. A KKSE április 15-én szombaton 
délben Szerencs együttesét fogadja.

A kazincbarcikai NB II-es férfiegyüttes is kitett magáért, hi-
szen Kovács László tanítványai hosszú idő után idegenben 
is győzni tudtak. Az Eger U23-as csapata elleni mérkőzés 
első 30 percében hat találattal vezettek a borsodiak, és 
a második félidőben még két góllal tovább tudták növelni 
előnyüket, így 33-25-re győztek. A KKSE így továbbra is a 
középmezőnyben a 6. helyen áll 20 ponttal. Legközelebb 
április 22-én a Balmazújváros U23-as csapatát látják ven-
dégül Koscsó Ádámék, délután 4 órától. 

KBSC

Maradt a hat pont előny
Azzal, hogy a Tiszaújváros pontot rabolt a közvetlen üldö-
ző Jászberénytől, a KBSC Tállyán szerzett egy pontja kife-
jezetten értékesnek bizonyult. A hétvégi ellenfél az MTK 
fiókcsapat lesz, amely ellen ősszel gólnélküli döntetlenre 
végeztek a kék-sárgák, ezúttal azonban jó lenne három-
mal gyarapítani az eddig megszerzett pontok számát a 
bajnoki hajrára.

– Az első félidőben nem ját-
szottunk jól – összegezte 
tömören véleményét Kole-
szár György szakmai igaz-
gató, amikor a Tállya elleni 
meccsről faggattuk. - Két 
pontrúgásból kaptunk gólt, 
a szerencsénk az volt, hogy 
még az első játékrészben 
sikerült szépítenünk, így 
valamelyest nyílttá tettük 
a találkozót. A második fél-
időre aztán javult a játé-
kunk, mezőnyfölénybe ke-
rültünk, a találkozó utolsó 
részében pedig a győzelem 

megszerzésére is esélyünk 
mutatkozott.
A borsodi rangadón meg-
szerzett egy pont több 
szempontból is értékes. 
Egy rendkívül jó erőkből álló 
Tállya ellen sikerült elérni, 
aki a közvetlen riválisok el-
len is több pontot rabolt. Rá-
adásul a Tiszaújváros a Jász-
berény otthonából csent el 
egy pontot, ami azt jelenti, 
hogy a bajnokság hajrájára 
megmaradt a kék-sárgák 
hat pontos előnye a jászsá-
giakkal szemben.

– Egy kicsit megint előrébb 
vagyunk, de tényleg csak 
egy picivel. Nehéz mérkő-
zések jönnek: az MTK egy 
kifejezetten masszív csa-
pat, amelyik játssza a focit, 
de megyünk még az ES-
MTK-hoz, Hajdúböször-
ménybe és Jászberény-
be is. Az élcsapatok elleni 
meccseket talán nem kell 
ecsetelnem, miért nehezek, 
a kiesés ellen küzdők, vagy 
a tabella második felében 
helyet foglalók pedig min-
dig kettőzött erővel szállnak 
harcba a listavezető ellen – 
fogalmazott a szakmai igaz-
gató.

Megváltozott a meccs idő-
pontja! Vasárnap helyett 
pénteken 16.30-kor lépnek 
pályára a csapatok!

FUTSAL

KÉTSZER ÁLLTAK TALPRA AZ ÖRDÖGÖK
A féri futsal NB II Keleti cso-
portjának felső-házi ráját-
szásában idegenben szere-
pelt a Kazincbarcikai Ördögök 
SE. A borsodiak a 6. fordu-
lóban Berettyóújfaluban ját-
szottak döntetlent.
Az idegenbeli siker után ez-
úttal is vendégként kísérel-
te meg pontjai szaporítását 
a Barcika. Az MVFC Berety-
tyóújfalu II ellen a hazai ta-
lálkozón 7-3-ra nyertek Ir-
hásék, így minden reményük 
megvolt arra, hogy ismét le-
győzzék riválisukat. A mér-
kőzés elején a hetedik perc-
ben azonban meglepetésre a 

házigazdák kerültek előnybe 
a 17 éves Nagy Sándor Ta-
más találatával. A bekapott 
gól után rákapcsoltak a bor-

sodiak, és Irhás révén még 
az első fél idő utolsó percében 
sikerült az egyenlítés. A má-

sodik játékrész egyenlő erők 
küzdelmét hozta, itt is ott is 
adódtak lehetőségek, ám a 
hazaiak szerezték meg má-
sodszor is a vezetést a 27. 
percben Szabó Péter talála-
tával. A válasz azonban ez-
úttal nem késett az Ördö-
gök gólzsákja, Fekete Viktor 
volt eredményes. A hátralé-
vő időszakban újabb gól már 
nem esett, így idegenben egy 
pontot szerzett a Kazincbar-
cika. A borsodi együttes a 
harmadik helyen áll a bajnok-
ságban, és legközelebb április 
24-én hétfőn este hét órától 
Gödöllő csapatát fogadja. 

ASZTALITENISZ

Regionális verseny a Kazinczyban

Regionális asztalite-
nisz-versenyt ren-
dezett április 8-án 
a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség, 
és a Magyar Aszta-
litenisz Szövet-
ség a Kazinczy 
Ferenc Torna-
c s a r nok ba n . 
Az eseményre 
az észak-ma-
gya ro r s z á -
gi régió hat 
városából 
érkeztek 
v e r -
s e ny -
z ő k , 

akik divizionáló mérkőzé-
seket követően kerültek a 

döntőbe.
Dobi Zoltán, a Magyar 
Speciális Olimpia Szö-

vetség asztalitenisz 
szakágvezető-

je elmondta, 
az esemény 
célja az 
volt, hogy 
az értelmi-
leg sérült 

versenyzők 
sportolás köz-

ben szerez-
hessenek új él-
ményeket, ami 
akár mentális 
állapotukra is 
pozitív hatás-
sal lehet.

PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Április 22. (szombat) 13.00
 › EGRESSY BÉNI NEMZETKÖZI SZAVALÓVERSENY

Helyszín: Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskola

Április 22. (szombat) 16.00 
 › MEGEMLÉKEZÉS, KOSZORÚZÁS EGRESSY BÉNI 
SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Helyszín: Kazincbarcika–Alsói Református Egyházközség 
templomkertje (3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 37.)

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA  
ÉS KIÁLLÍTÁS; KABARCI-K TÁRLATA

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, Munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2. , 
Tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini István tér 4.

Április 14. (péntek) 16.30
Pete András Stadion

 › KSBC-MTK BUDAPEST 
TARTALÉK NB III-as 
labdarúgó-mérkőzés

Április 15. (szombat) 11.00 és 13.00
KSK

 › KBSC-TÁLLYA  
U-19-es és U17-es bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés

EDELÉNY 
Április 22. (szombat) 14.00, BORSODI TÁJHÁZ (Borsodi út 155.)

 › TÁJHÁZAK NAPJA
az Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár és a Borsodi Tájház Kemencés 
Baráti Köre szervezésében
Fellépők: Edelényi Császta Néptánc Együttes csoportjai,  
BRASSDANCE zenekar
Kirakodó vásár, helyi kézművesek termékeiből, és kemencében frissen 
sütött kenyér kóstolása.

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Tel. : 06-48/310-116, 06-20/512-9873

Április 20. (csütörtök) 16.00
 › ÚJ! KÉZMŰVES MŰHELY 
FELNŐTTEKNEK

Május 5-éig 
 › KÉZMŰVES BÉRLET*

iskolai csoportoknak

A szakkörökre, műhelyekbe való jelentkezés folyamatos. 
A *-gal jelölt programokra előre bejelentett csoportokat tudunk fogadni. 
Érdeklődni: 06-48/310-116,  
06-20/512-9873

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Tel./fax : (+36)(48) 311 583

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–17.00

Egyéb szolgáltatások:

Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic

Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

ÖNKORMÁNYZAT

Kazincbarcika képviselő-testülete tavaly egy régi hagyományt felújítva 
megalapította a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet, hogy elisme-
résben részesítse azokat a lakóközösségeket, lakóingatlan-tulajdonoso-
kat és -használókat, akik kiemelkedően sokat tesznek a város szépítése 
érdekében. 

Pályázók köre

A település közigazgatási területén lévő 
- lakóközösségek, 
- lakóingatlanok tulajdonosai,
- lakóingatlanok használói.

Kinek adományozható a cím?

1.) Akinek ingatlana, családi háza, társasháza, lépcsőháza, az ingatlan előtti 
járdaszakasz, az ott lévő növényzet, továbbá az ingatlanon található épü-
let, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a 
környezetéhez.
2.) Ami/aki a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, és amennyiben 
vonatkozik rá, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező köz-
szolgáltatást igénybe veszi.
3.) Aminek/akinek az ingatlana jogerős építési engedély alapján épült, és 
jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az elismerés formája: 
- lakóingatlan tulajdonosa vagy használója esetében 100 000 Ft egyszeri 
díjazás, a lakóközösségek esetében a lakóközösséghez tartozó lakásonként 
10 000 Ft egyszeri díjazás;
- egy „Tiszta udvar, rendes ház 2017 év” feliratú, 20x30 cm-es nagyságú, 
falra szerelhető fém tábla, melyet az épület közterület felé eső homlokza-
tára kell rögzíteni.

Fontos! Aki az elismerő címet elnyerte, az elnyerést követő öt évben nem 
vehet részt a pályázaton az elismerő címet már elnyert ingatlannal!

Pályázat benyújtása

Pályázni az erre rendszeresített jelentkezési lapon lehet, amely letölthető 
a www.kazincbarcika.hu weboldalról, illetve személyesen átvehető a Ka-
zincbarcikai Polgármesteri Hivatal (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) portáján.

A pályázatokat - azaz a hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat - 
2017. május 10-én (szerdán) 16.00 óráig postai úton vagy személyesen kell 
visszajuttatni az alábbi címre: Kazincbarcika Város Polgármestere, 3700 
Kazincbarcika, Fő tér 4. A borítékra írják rá: „Tiszta udvar, rendes ház 2017 
év” pályázat.

A pályázat elbírálása

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet évente legfeljebb tíz pályázó 
nyerheti el, melyből ötöt lakóingatlanok tulajdonosai vagy használói közül, 
ötöt a lakóközösségek közül választ ki a Tiszta Udvar, Rendes Ház Bizottság. 

A bizottság tagjai: a polgármester, a képviselő-testület állandó bizottsága-
inak elnökei, a városi főépítész, egy kert- és tájépítészeti tervező, a Barcika 
Park Nonprofit Kft. szakmai vezetője, a polgármesteri hivatal városüzemel-
tetési és fejlesztési osztályának vezetője.

A bizottság helyszíni szemle után tesz javaslatot az elismerő cím adomá-
nyozására, amelyről a képviselő-testület dönt a 2017. június 22-ei mun-
katerv szerinti ülésén.

A nyertes pályázók írásban kapnak értesítést. Az elnyert címek 2017. au-
gusztus 20-án ünnepélyes keretek között lesznek átadva.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ 2017 ÉV”

http://www.kazincbarcika.hu
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Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

Alu- és horganyzott csatornák

Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítés-

oszlop, palák, gipszkarton, 

profilok, csavarok.

CSEMPE AZONNAL AZONNAL

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

Creaton, Terrán, Tondach 
cserepek.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST 
IS VÁLLALUNK!
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Szűcs Krisztina, Zele Tímea.
Tördelés, design: 
Augusztin Nándor, Ursutz László

Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, 
Pollack Mihály u. 32.-34.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
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.

A Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársat keres
KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakörbe.
A leendő munkatárs feladatai:
· Gépjármű elszámolások készítése (műszakórák, munkaórák, üzemanyag),
· Városüzemeltetési feladatok számlázásához adatok, anyagkimutatások kigyűjtése, 

rendszerezése,
· Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó pályázatok-, kérelmek-, időszakos 

beszámolók elkészítése,
· Statisztikák, kimutatások készítése adatszolgáltatásokhoz,
· Ügyintézési feladatok ellátása,
· Nyilvántartások vezetése, adatok kigyűjtése és rendszerbe foglalása.

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
· Érettségi,
· Felelősségtudat, megbízhatóság,
· Precizitás, pontos munkavégzés,
· Microsoft Office-programok magabiztos 

felhasználói szintű ismerete,
· Jó kommunikációs és kifejezőkészség, 

mind szóban, mind írásban,
· Önálló munkavégzésre való képesség,
· Rugalmasság,
· Jó együttműködési készség,
· Jó problémamegoldó képesség,
· Rendszerező képesség,
· Gyakorlati gondolkodás,
· Gyors döntési képesség,
· Határozottság.

A jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz 
csatolásával, és bérigény megjelölésével 

a titkarsag@barcikapark.hu e-mail-címre várjuk.

Amit ajánlunk:
·   Stabil háttér,
·   Felelősségteljes, 
   változatos munkakör,
·   Próbaidőt követően határozatlan idejű, 

teljes munkaidős foglalkoztatás.

Jelentkezési határidő: 2017.04.28.

Munkavégzés helye:
Barcika Park Nonprofit Kft.
3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.

Amit ajánlunk:
·   Stabil háttér,
·   Felelősségteljes, 
   változatos munkakör,
·   Próbaidőt követően 
   határozatlan idejű, teljes 

munkaidős foglalkoztatás.   

Hölgyeim és Uraim!

Nőnap a Gavallér Virág üzletekben.

 

Gavallér Virág  -  a minőség garanciája!

A buszvégállomásnál felújított 
üzletünkben is várjuk kedves vásárlóinkat.

Vágott és cserepes 
virágok a legnagyobb 

választékban.
Kaspók, elegáns 

kiegészítők.

Akciós vágott és cserepes 
virágok, egynyári palánták, 

muskátlik és egyébb 
kiegészítőkkel várjuk 
kedves vásárlóinkat.

Üzleteink:
Kazincbarcika Végállomásnál (Tel.: 06-20/222-6728)
Kazincbarcika temetővel szemben (Tel.: 06-20/222-6726)
Barcika Tesco (Tel.: 06-20/557-2947)
Ózd Tesco (Tel.: 06-20/534-5759)
Edelény piac (Tel.: 06-20/222-6716)

Gavallér Virág-a minőség garanciája

Húsvét közeledtével a legnagyobb választék 
a Gavallér Virág üzletekben.

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

   
XIXO üdítő 250 ml: 

Hell energiaital 250 ml:   

Lays chips 110 g több íz: 

Cheetos chips 70 g 2 íz:

Tide mosópor 6 kg:

85 Ft 

129 Ft

260 Ft

120 Ft

2000 Ft            

340 Ft/l

516 Ft/l

2363 Ft/kg

1714 Ft/kg

333 Ft/kg

XIXO dobozos szóda 250 ml: 40 Ft!!! 160 Ft/l

SÜTEMÉNYEK 
nagy választékban!

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

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

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

Kazincbarcikai 
Sportközpont 

(3700 Kazincbarcika, 
Akácfa u. 2.)

A futók számára az Akácfa út felőli 
kaput 6.00-22.00 óra között 

az ünnepek alatt is nyitva tarjuk.

Kazincbarcikai 
Sportközpont 

Tornacsarnoka 
(3700 Kazincbarcika, 

Lini István tér 4.)

2017.04.13.: 14.00-22.00
2017.04.14.: ZÁRVA 
2017.04.15.: ZÁRVA 
2017.04.16.: ZÁRVA 
2017.04.17.: ZÁRVA

2017.04.18.: 14.00-22.00
2017.04.19.: 6.00-22.00 

2017.04.14.-04.23:
ZÁRVA

2017.04.24.:
6.00-18.00 

Kazincbarcikai 
Fedett Uszoda 
(3700 Kazincbarcika, 

Hadak útja 3.)

2017.04.14.: ZÁRVA  

2017.04.15.: ZÁRVA 

2017.04.16.: ZÁRVA 

2017.04.17.: ZÁRVA

2017.04.18.: 6.00-22.00 
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