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A 780 TOJÁS „FÁJA”
Rangos évfordulót ünne-
pelnek idén a vadnai lako-
sok. A település első írásos 
említése 1237-ben, 780 év-
vel ezelőtt, Bors ispán vég-
rendeletében bukkant fel 
először. Vadna község kép-
viselő-testülete a helyt-
állás és megmaradás tisz-
teletére a 2017. esztendőt 
a „falu alapításának emlé-
kévévé” nyilvánította. Az 

egész éves programsoro-
zat e jeles jubileum jegyé-
ben zajlik. Április 15-én, a 
húsvéti fesztiválon a fa-
luház előtt feldíszítették a 
község tojásfáját, melyen 
azt a 780 db, különböző 
technikával díszített tojást 
helyezték el, amit a lakos-
ság gyűjtött össze a nagy 
alkalomra. Aznap a gye-
rekek a Göőz Pál Művelő-

dési Házban a Csipet Manó 
Bábszínház előadásán szó-
rakoztak, majd boldogan 
láttak hozzá a csokinyuszi- 
keresésnek. Hatalmas él-
ményt jelentett az élő nyu-
lakkal való ismerkedés is. A 
kreatív, vállalkozó kedvűek 
pedig az asztal- és ajtódí-
szek elkészítését gyako-
rolhatták. (www.ipopam.
com/tag/vadna)

TÉRSÉG

FÖLD NAPJA
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Világszerte évről évre különféle eseményekkel hívják 
fel a figyelmet bolygónk megóvására április 22-én a Föld 
napja alkalmából, melyet több mint 170 országban tarta-
nak, köztük 1990 óta Magyarországon is. 

Az első Föld napján, 1970. 
április 22-én Denis Hayes 
amerikai egyetemista kez-
deményezésére több millió 
amerikai emelte fel a sza-
vát a természetért. Ennek 
okán az USA-ban fontos 
változások indultak el, s 
szigorú törvények szület-
tek többek között a levegő 
és a vizek védelmére. Ezt 
követően, 1989-ben meg-

alakult a Föld Napja Nem-
zetközi Hírközpont, s 1990 
óta minden évben erre a 
napra adja ki a washing-
toni Worldwatch Institute 
éves jelentését a világ kör-
nyezeti állapotáról „A világ 
helyzete” címmel.
Magyarországon a Föld 
Napja Alapítványt környe-
zetvédők 1990-ben ala-
pították meg, s egy hír-

központot is létrehoztak 
az első magyar Föld nap-
ja eseményeinek koordi-
nálására. Ezen a napon fát 
ültetnek, rajzpályázatot 
hirdetnek, környezeti ve-
télkedőt, patak- és faluta-
karítást szerveznek civil 
szervezetek, helyi önkor-
mányzatok és iskolák.
A címlapfotót Schág Éva, 
a NASA kutatómérnöke 
bocsátotta rendelkezé-
sünkre. A felvételt az LNO 
nevezetű űrszonda készí-
tette 2015-ben. A képen a 
Hold felszíne látszik, amint 
a Föld felkel a háttérben.

JÓL TELJESÍTETTEK A GYEREKEK
A költészet napja alkalmából 
szavalóversenyt rendeztek 
a térség iskoláiban. 
Dédestapolcsányban a 
Vers maraton című progra-
mon a Lajos Árpád Általános 
Iskola alsósai mérettették 
meg magukat a Kiss Ben-
jámin Művelődési Házban. 
A telt házas, nagy érdek-
lődéssel kísért versenyen 
a gyerekek az életkoruk-
nak megfelelő versekkel 
és prózai darabokkal sze-
repeltek. Az előadásokat 
zeneművekkel egészítet-
ték ki. A zsűri kategórián-
ként és korosztályonként 
értékelte a produkciókat. 
Ennek megfelelően az első 
osztályosok vers kategóri-
ájában első helyezést ért el 
Szűcs Áron Noel; a másodi-
kosok között Varga István 

és Gyenes Marcell teljesített 
kiemelkedően; a harmadi-
kos korcsoportúaknál Sza-
bó Réka Bíborka lett az első; 

a negyedikes tanulóknál 
Fónagy-Ács Áron nyert. A 
prózamondók közül Gyöngy 
Áron lett az első. A zsűri kü-
löndíját Anga Áron kapta. 
Rudabányán a Gvadányi 
József Városi Művelődési 

Házban a helyi általános is-
kola 35 tanulója vett részt. 
A tanulók itt két kategóri-
ában – 5-6. és 7-8. osztály 
– szerepeltek. Az előadott 
versek a legjelentősebb 
magyar költők művei közül 
kerültek ki a 19. századtól 
napjainkig. A rendezvény 
fő szervezője Nagy Gyulá-
né tanárnő volt. A verseny-
zők izgatottan várták a zsű-
ri döntését, amit Sóváriné 
Sárog Éva iskolaigazgató is-
mertetett, az alábbiak sze-
rint: az 5-6. osztályos ka-
tegóriában Bartus Jázmin, 
míg a 7-8. osztályosok közül 
Szajkó Tessza lett az első. 
Valamennyi résztvevő em-
léklapot kapott, az első 6-6 
helyezett pedig az oklevél 
mellé könyvjutalomban is 
részesült.

ÓVODÁSOK KULTURÁLIS 
BEMUTATÓJA

A Sajószentpéteri Kul-
turális és Sportközpont 
adott otthont április 12-
én az óvodások gálamű-
sorának. Évekre vissza-
tekintő hagyomány már, 
hogy a kicsik minden év 
áprilisában bemutatkoz-
nak a tágabb publikum 
előtt. Az előadáson a Sa-
jószentpéteri Központi 
Napközi Otthonos Óvo-
da, a Semmelweis Utcai 
Tagóvoda, a Móra Ferenc 
Utcai Tagóvoda, a Varbói 
Napközi Otthonos Óvo-

da, és a Berentei Tündér-
kert Óvoda 138 gyermeke 
lépett színpadra. Az ap-
róságok a szavalatokon 
túl táncos, mesés játékkal 
szórakoztatták a megje-
lenteket. 
A jó hangulatú műsort kö-
vetően a város polgármes-
tere, Dr. Faragó Péter, va-
lamint a Sajószentpéteri 
Központi Napközi Ottho-
nos Óvoda intézményve-
zetője minden szereplőnek 
emléklapot és ajándékot 
adott át. 

RAJZVERSENY A 
KODÁLYBAN

Első alkalommal adott 
otthont a Kazincbarci-
kai Kodály Zoltán Alapfo-
kú Művészeti Iskola a Bor-
sod- Abaúj-Zemplén megyei 
rajzverseny tankerületi for-
dulójának április 8-án. A fel-
menőrendszerű válogatón 
öt helyi és négy vidéki isko-
la ötven tanulója érkezett a 
megmérettetésre. Az 5-8. 
osztályos tanulók nyolc 
kategóriában csendéletet, 
portrét, illusztrációt készí-
tettek grafikus és színes 
megoldásban. A versenyzők 
színvonalas rajzi megoldása-
it háromtagú szakmai zsűri 
értékelte. Somodi-Hornyák 
Szilárd művésztanár, kép-
zőművész, Kovács Gabriella 
művésztanár, képzőművész 

és Garanczné Nagy Ildikó 
vizuális kultúra szakta-
nácsadó. A megnyitón 
Horváth Gergely oktatási 
referens, a Pedagógiai és 
Oktatási Hivatal munka-
társa ismertette a részt-
vevőkkel a verseny me-
netét és rangosságát. A 
kazincbarcikai tankerületi 
fordulóban első három he-
lyezést elért diákok verse-
nyezhetnek májusban Mis-
kolcon, a megyei döntőben. 

A DOM Á N Y

HÚSVÉTI SEGÍTSÉG A 
HAJLÉKTALANOKNAK
Élelmiszer-adományt vitt 
nagyszombat délelőttjén 
Riespler Pál önkormányzati 
képviselő a kazincbarcikai 
hajléktalan-ellátó intéz-
ménybe.
A jótékonysági akció már 
hagyomány, a képviselő 
évek óta így segíti ünne-
pek előtt a fedél nélkül élő-

ket. Az adomány többek 
között sonkát, tojást, tor-
mát és több kiló kalácsot 
tartalmazott. Riespler Pál 
az adomány kapcsán el-
mondta: fontosnak tartja a 
rászorulók segítését, meg-
mutatni másoknak, hogy 
adni valóban jobb, mint 
kapni.

BERUHÁZÁS

FEJLESZTIK A CSÓNAKÁZÓ-TÓ KÖRNYÉKÉT
Teljesen megújul idén a Csó-
nakázó-tóhoz vezető be-
kötőút és járda, valamint a 
hozzá kapcsolódó közvilá-
gítási rendszer. 
Szitka Péter polgármester 
elmondta, a fejlesztés ré-
szeként a bekötőút mellett 
új közvilágítást alakítanak ki. 
A munka során az út mind-
két oldalán új kábeleket fek-
tetnek le, kicserélik a kan-
delábereket, melyekre ledes 
lámpatesteket szerelnek fel. 
- A kivitelezés már elkez-
dődött, a befejezés végső 

időpontja a kivitelezőnek 
április 20-a - fogalmazott a 
polgármester.
Nemcsak a világítás, maga 
az út és a hozzá kapcsoló-
dó területek is megújulnak 
idén. 
Kazincbarcika önkormány-
zata több ütemben újít-
ja meg a Csónakázó-tavat 
és környékét. Szitka Péter 
érdeklődésünkre azt is el-
mondta, az első ütem mun-
kálatai mintegy bruttó 25 
millió forintból valósulnak 
meg. 

- Az út felújítása során az 
útpálya-szerkezetnek a 
teljes kátyúzása, újraasz-
faltozása, a betonparko-
lóknak a feltörése és az 
aszfaltozása, a kiemelt 
szegélyköveknek a cse-
réje, a gyalogos járdák-
nak a teljes körű felújítá-
sa, újraaszfaltozása fog 
megtörténni. Itt jelenleg a 
közbeszerzési eljárás zaj-
lik - részletezte Hege-
dűs-Medgyesy Anett, a 

Kazincbarcikai Polgármes-
teri Hivatal Városüzemel-
tetési és Fejlesztési Osztá-
lyának vezetője.
Az osztályvezető hozzá-
tette, a terület környé-
kének fejlesztését az ön-
kormányzat a következő 
időszakban kiemelten ke-
zeli. Elsőként a közvilágítás 
fejlesztése folytatódhat a 
tó körül, illetve a Jubileu-
mi parkban. Ezeknek már 
a tervei is elkészültek, és 

a közbeszerzést még idén 
megindítaná a hivatal. 
A komplex rehabilitációhoz 
pedig a közeljövőben egy 
tanulmánytervet is ké-
szítenek a tervezők, hogy 
a lakosság igényeit a ko-
rábbinál is jobban tudja ki-
szolgálni a terület. A szak-
emberek a tervezésnél azt 
is figyelembe veszik majd, 
hogy tavaly óta a Kolor-
fesztiválnak is a Csónaká-
zó-tó a fő helyszíne.

FÓRUM

A CIVILEKKEL EGYEZTETETT 
A VÁROSVEZETÉS
Civil fórumot tartottak április 18-án a polgármesteri hivatal nagytanácskozójában. A 
rendezvényre a város minden bíróság által bejegyzett; illetve aktív, támogatásban ré-
szesülő, de be nem jegyzett civil szervezetét várta az önkormányzat.

A fórumon előbb Szitka Pé-
ter, Kazincbarcika polgár-
mestere, majd Klimon István 
alpolgármester köszöntötte 
a megjelenteket. A város-
vezetők elmondták: a ren-
dezvény célja az, hogy a civil 
szervezetek munkáját a ko-
rábbiaknál is jobban tudják 
segíteni.
A háromórás tanácskozás 
végén Szitka Péter úgy fo-
galmazott: bár olyan in-
tézkedést nem lehet hoz-
ni, amely mindenkinek 
egyformán jó, azonban a 
problémákat meghallgatva 
igyekeznek úgy módosíta-
ni a civil rendeletet, hogy az 
mindenkinek elfogadható 
legyen.
- Kazincbarcika nagyon 
gazdag civil élettel ren-

delkezik. Számtalan olyan 
szereplő van, akik szabad-
idejüket, rendelkezésre álló 
forrásaikat feláldozzák azért, 
hogy ez az élet a városban 
pezseg jen. Ezekhez nagy-
részt a város is hozzájárul 
a civil pályázat formájában. 
Az elmúlt években azonban 
a szervezetek és az önkor-
mányzat lehetőségei, illetve 
igényei változtak, és ezeket 
szerettük volna ezen a fóru-
mon összefogni - tette hozzá 
a városvezető.
Kiemelte, a tanácskozáson 
elhangzott felvetések, javas-
latok hasznosnak bizonyul-
tak, és ezeket igyekeznek 
beépíteni a 2017-es civil pá-
lyázatba annak érdekében, 
hogy még kiegyensúlyozot-
tabban, szervezettebben és 

egymással minél nagyobb 
összhangban működjenek 
a helyi civilek.
- Az látszik, hogy Kazinc-
barcikán sok civil szerve-
zet működik több-keve-
sebb programmal. Ezeket a 
jelenleginél szervezettebb 
formába kell önteni, illetve 
meg kell oldani a finanszí-
rozási kérdést is, hiszen 
látszik, hogy ezen szer-
vezetek anyagi forrása 
szűkös. Örömmel láttam, 
hogy a civil szervezetek 
továbbra is tettre készek, 
és megfelelő támogatás-
sal továbbra is ténykednek 
majd a városban - mondta 
Domonkos Ferenc, aki az 
Ideál Népfőiskola Egyesü-
let elnökeként fejtette ki 
véleményét.
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K AZI NC BA RC I K A I ÖSSZEVONT ÓVODÁ K 

OVISOK GÁLÁJA
A Kazincbarcikai Össze-
vont Óvodák hosszú évek 
óta minden évben húsvét 
előtt rendezi meg az ovi-
sok gáláját, melynek célja 
évről évre nem más, mint 
az, hogy a legkisebbek 
is megmutathassák te-
hetségüket a szülőknek, 
nagyszülőknek, valamint 
egymásnak.

Az összes tagóvodá-
ból érkező csöppségek 
hosszas felkészülést kö-
vetően április 12-én az 
Egressy Béni Művelő-
dési Központban adták 
elő többek között tánc-, 
zene- és verstudásukat.
Horváthné Geleta Mária, a 
Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák vezetője elárul-
ta: az óvodai nevelésnek 
nagyon kiemelt területe 

a művészeti nevelés, ezért 
szívből örül annak, hogy e 
rendezvényük, mindig óri-
ási sikert arat.
A nagyjából kétórás ren-
dezvény végén a Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskola tánc tanszak diákjai-
nak táncbemutatóját köve-
tően a nebulók az óvó né-
nikkel együtt leshették el a 
profiktól a néptánc alaplé-
péseit.

XIII. KAMARAZENEI TALÁLKOZÓ

REGIONÁLIS SZINTRE LÉPNÉNEK
Ti zen ha r mad i k a l ka-
lommal rendezték meg 
a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Zene-és Mű-

vészeti Iskolák Kama-
ra z e ne i ta l á l ko z ój át 
április 11-én a Kazincbar-
cikai Kodály Zoltán Alap-

fokú Művészeti Iskolá-
ban.
Az eseményen Kerek Gá-
bor, az intézmény igazga-
tója köszöntötte a meg-
jelenteket. A programot 
kétévente tartják meg, 
melyet huszonhat évvel 
ezelőtt az iskola egykori 
igazgatója, Hámori György 
hívott életre.
A találkozón tizenkét mű-
vészeti intézményből, így 
Dédestapolcsányból, Fel-
sőzsolcáról, Miskolcról, 
Ózdról, Sátoraljaújhelyről, 

Bodroghalomról, Mádról, 
Szerencsről, Tiszaújváros-
ból, illetve természetesen 
a Kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Alapfokú Művésze-
ti Iskolából és tagintézmé-
nyeiből több mint száz nö-
vendék mutatkozott be a 
nagyközönség előtt.
Kerek Gábor elmondta: 
szeretnék, ha a találko-
zó regionális szintre lép-
hetne, de tervben van az 
is, hogy országos találko-
zóvá vagy versennyé ala-
kuljon át.

H A NGOSKÖN Y V

Kazincbarcikai szerzők 
művei szólnak 
A magyar költészet napján, 
vagyis április 11-én mutat-
ták be a Szikra Alapítvány-
nak és partnereinek máso-
dik hangoskönyvét Őszülő 
kikelet címmel. Az esemé-
nyen Papp Mónika az alapít-
vány ügyvezetője mondott 
köszöntőt, aki 
elmondta, a 
most meg-
jelent diszk a 
Kazinci klub 
a n to l ó g i áj á -
nak 13 alkotó 
23 versét tar-
talmazza, míg 
az első han-
gos könyvön 
Pál-Kutas Or-
solya „A bükk 
b u j d o s ó j a ” 
című művét dolgozták fel 
hangoskönyvként 19 köz-
reműködő bevonásával.
A Szikra Alapítvány ügy-
vezetője köszönetet mon-
dott a közreműködő part-
nereknek, az Irinyi János 
Református Szakgimná-
zium, Szakközépiskola és 
Diákotthonnak, az Idővár 
Nyugdíjas Kulturális Klub-
nak, a Kazinci Klubnak il-
letve a Kazincbarcikai Vá-
rosi Televíziónak (KVTV) 
is. Kiemelte, a szervezetek 

összefogása nélkül nem 
valósulhatott volna meg a 
hiánypótló mű.
– A 2016-2017-ben meg-
valósult közös programunk 
célja kettős: szerettük vol-
na, hogy a diákok az iskolai 
közösségi szolgálatuk so-

rán hasznos, 
értékteremtő 
tevékenysé-
get végezze-
nek. Így esett 
a választá-
sunk a han-
goskönyvek-
re, m e lyek 
aztán könyv-
tárak, műve-
lődési inté-
zetek mellett 
a vakok és 

gyengénlátók szerveze-
teihez is eljutnak. A másik 
célunk pedig az volt, hogy 
az irodalom, a költészet 
egy szeletét átnyújthassuk 
azok számára is, akik fizikai 
akadályok miatt nehezeb-
ben jutnak hozzá az olvasás 
öröméhez – mondta Papp 
Mónika. Az eseményen ezt 
követően az Őszülő kikelet 
antológiát felolvasó diákok 
adtak elő egy-egy verset, 
melyet korábban a hangos-
könyvre is felolvastak.

INTERJÚ

Mozart bohém világa
Rákász Gergely tizenöt évesen, az ország legfiatalabb koncertorgonistájaként adta első 
hangversenyét és azóta világszerte ismerik a nevét. Az orgonaművész április 28-án, Kazinc-
barcikán, a Szent Család-templomban lép közönség elé. A hangversenyen megelevenedik 
az idén 260 éve született Mozart vidám, szertelen, és zseniális világa, de a műsorban más 
zeneszerzők műveit is megszólaltatja az előadó. A győri születésű, eddig hét szólóalbummal 
rendelkező művésszel a koncert előtti héten beszélgettünk. 

– Hogyan kezdett el zenével 
foglalkozni, miért az orgoná-
ra esett a választása? 
 – „Elrontott gyerek” va-
gyok, ugyanis előbb talál-
koztam klasszikus zenével, 
mint popslágerekkel. Álltam a 
„margón” az iskolai bulikban, 
mert nem tudtam, ki Ma-
donna, azt azonban igen, ki 
Mozart. A legelső találkozás 
még a járókában volt, mikor 
megettem a Händel: Vízizene 
bakelitlemez borítóját, meg a 
szobai fikuszt. Biológus nem 

lettem, de zenész igen. Ko-
molyra fordítva, polgári csa-
ládban nőttem fel, melyben 
fontos szerepet kapott a 
művészet és a kultúra. Emel-
lett mindkét szülőm amatőr 
zenész, édesanyám énekelt 
és hegedült, édesapám zon-
gorázott, orgonált, énekelt, 
kórust vezetett. Szerencsés 
együttállások sora kísért. 
Kezdetben zongoráztam. 
Imádtam. Majd tízéves ko-
rom környékén a családdal 
Esztergomba kirándultunk. 

A bazilikában egyszerre csak 
megszólalt az orgona. Rög-
tön lenyűgözött. Szüleim ki-
járták, hogy felmehessek, és 
kipróbálhassam. Baróti Ist-
ván volt az orgonista, aki ké-
sőbb a tanárom lett. Hazafelé 
pedig közöltem a szüleimmel, 
hogy én bizony orgonista le-
szek. 

– Nagyon fiatalon jöttek az 
első sikerek. Hogyan élte 
meg a kamasz Rákász Ger-
gely mindezeket? 

– Olyan korszak volt az, ami-
kor a zenei teljesítménnyel 
éppúgy lehetett „menő” va-
laki, mint a sporttal. Emlék-
szem, amikor megnyertem 
egy városi zongoraversenyt 
akkor az utcai gyerekek 
megálltak az ablak alatt, és 
felkiabáltak, hogy játsszak 
nekik. Aztán mentünk együtt 
rúgni a port. Így könnyű volt. 
Nem az a siker rontja el az 
embert, amiért megdolgo-
zik, akármikor is jön, hanem 
az, ami az ölébe pottyan. 
A valódi teljesítményhez kell 
a munka, nem lehet megspó-
rolni.

– Elsősorban Mozart zené-
jére alapozza a kazincbarci-
kai koncertet. Mennyire érzi 
közel magához a „mozarti” 
kifejezésmódot, a zeneszer-
ző személyét?
– Örülnék, ha egy napon le-
hetne emlegetni az én te-
hetségemet Mozartéval. De 
könnyebben barátkoztam 
Bach-hal. Ő is sarkos, jól 
szervezett, strukturált gon-
dolkodású. A műveit is egy-
szerűen játszom, mert ez 
mindig egyfajta összeköl-
tözés. Ha elkezdek tanulni 
valamit, heteket, hónapokat 
töltök együtt egy zeneszer-
zővel, aki a lelkét hagyta itt a 
műalkotásokban. A koncer-
ten ez kiszabadul, és ha kel-
lően jól végzem a dolgomat, 
és háttérbe szorítom ma-
gam, akkor megnyílik a csa-
torna, és a hallgató Bach-hal 
kerül kapcsolatba. Halálosan 
megszenvedtem azonban 
Mozarttal, aki egyik pilla-
natban felrobban, és vihog, a 
másikban összeesik, és sír. 
Újra és újra. Ha együtt éltünk 
volna, biztosan megfojtottam 
volna. Ő az, aki széthagyja a 
zokniját, odaégeti a rántottát, 
aztán otthagy az egésszel, 
miközben fényképet készít 
rólam, és röhögve felteszi az 
internetre. Sokat segített a 

kisfiam, hogy el tudjam fo-
gadni ezt a szertelenséget. 
Vele ugyanis hiába tervezem 
el, milyen lesz egy nap, bizto-
san nem úgy lesz. Fontosak a 
Mozart-féle, nehéz barátsá-
gok is, mert sokat épültem 
tőle, és a harcaink után job-
ban játszom.

– Nagyon imponáló és újsze-
rű, ahogyan Mozartról „véle-
kedik”. Ez a vidám, a mai kor 
vívmányaira támaszkodó, 
közvetlen bemutató a fiatal 
korosztálynak szól. Meny-
nyire „csábíthatók” el a fia-
talok a könnyűzenétől, vagy 
nyerhetők meg a klasszikus 
zenének?
– Nem kell őket elcsábítani, 
elég az alternatíva. A klasszi-
kus értékek olyanok, amik-
hez meg kell érni.  Egysze-
rűen olyan lehetőség, amely 
nélkül szegényebbek, vele 
gazdagabbak vagyunk. Az 
internet korában pedig olyan 
könnyű gazdagnak lenni! A 
főurak komplett zenekaro-
kat tartottak fenn, hogy azt 
kapják, amit ma bárki két kat-
tintással élvezhet. Klasszikus 
zenét hallgatni, játszani nem 
jobb, vagy rosszabb, mint egy 
jól eltöltött este a barátokkal, 
megnézni egy meccset, vagy 
kirándulni. 

– Meséljen egy picit jövőbeni 
terveiről! 
– Hamarosan stúdióba vonu-
lok, új lemezt rögzítünk 300 
év Karácsony címmel, ami 
idén decemberben jelenik 
meg. A Reformáció 500 lát-
ványkoncertemmel Erdélybe, 
és rengeteg magyar temp-
lomba jutunk el idén. Emellett 
készülök a nyári fesztiválos 
koncertjeimre, amelyekből 
idén akad bőven, Budapest 
Szabadtér, Művészetek 
völgye, hogy csak a legis-
mertebbeket említsem, de 
Tállyán, a Kerekdomb-fesz-
tiválon is játszom júniusban. 
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25 ÉV E S A HONSZ

Jubilált a területi elnökség 
Fennállásuk 25. évforduló-
ja alkalmából, jubileumi ün-
nepséget tartott a HONSZ 
Dr. Padányi Márius Területi 
elnöksége április 13-án a 
Mezey István Művészeti 
Központban. 

Az ünnepélyes rendez-
vényen elsőként a Kodály 
Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola pedagógusa-
inak műsorát hallgatták 
meg a megjelentek, majd 
a beszédek sorát Bagyal 
József, nyugállományú 
alezredes, a HONSZ terü-
leti elnökségének alapító 
tagja nyitotta meg. Kö-
szöntőjében személyes 
emlékeit elevenítette fel, 
kitérve a területi elnök-
ség alapítására, valamint 
25 évére. Megszólalását 
követően Szombati Eme-
se őrnagy átadta a Honvé-
delmi Minisztérium Arany-
kor kitüntető cím bronz 

fokozatát a nyugállományú 
alezredesnek. Szombati 
Emese megszólalása után 
Ipacs József, nyugállomá-
nyú ezredes, a HONSZ or-
szágos elnöke ünnepi gon-
dolatait követően a HONSZ 
területi szervezetének el-
nökének, Kardos Mihálynak 
egy emlékplakettet nyújtott 
át a kiemelkedő társadalmi 
munkájáért.
A jelenlegi elnök beszédében 
elmondta: a kezdetben 360 
főt számláló társulás min-

denkori legfontosabb cél-
kitűzése a beteg, idős, sok 
esetben magányos embe-
reken való segíteni akarás. 
A ma már 73 fős taglétszám 
és a 20 fős támogatói appa-
rátus vezetését az elnökség 
az elődökhöz híven kívánja 
folytatni. 
A felszólalásokat követően 
az eddigi aktív munkájukért, 
valamint a még élő alapító 
tagoknak köszönetként tár-
gyi jutalmakat adtak át, majd 
az új tagfelvételeseknek 
Ipacs József és Kardos Mi-
hály átadta a tagkönyveket. 
A rendezvény utolsó meg-
szólalójaként Bökönyi Sán-
dor a közelgő anyák napja 
alkalmából köszöntötte az 
édesanyákat és nagyma-
mákat.   
Az ünnepi rendezvény foga-
dással zárult.

A M E R I K A-NA P 

KÖLTÉSZET NAP 
A DEÁKBAN 
Az Amerika-nap programso-
rozat első állomásaként köl-
tészet napi szavalóversenyt 
rendezett az Ózdi SZC Deák 
Ferenc Szakképző Iskolája és 
Művészeti Szakgimnáziuma 
április 11-én. A programot 
megelőzően az intézmény 
diákjai „A költészet és Mi” 
címmel készítettek kreatív 
alkotásokat, amelyeket az 
iskola aulájában a vendégek 
e napon megtekinthettek.

Nyolc általános iskola és ki-
lenc középiskola fogadta el 
a versenyfelhívást, 34 ta-
nuló versengett két kate-
góriában. A szavalók ame-
rikai alkotók műveiwt adták 
elő. A helyezést elért diákok 
jutalmát április 27-én, az 
Amerika-napon adja át az 
Amerikai Egyesült Államok 
Nagykövetségének proto-
kollképviselője. (Eredmé-
nyek a kolorline.hu-n.)

H ATÁ RTA LA N U L

ERDÉLYBE KÉSZÜLNEK
A „Határtalanul” program 
keretében néhány hét múl-
va Erdélybe utaznak a Dó-
zsa György Tagiskola hete-
dik osztályos diákjai. Ennek 
kapcsán tartottak előkészí-
tő órát április 11-én az intéz-
ményben.
Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által meghir-
detett programon évek óta 
sikerrel pályázik az iskola. 
Kurustáné Bencs Gizel-
la a tanulmányi kirándulás 
egyik szervezője elmond-
ta: negyven gyerek és négy 
pedagógus vesz részt a 

négynapos kiránduláson. A 
diákok előzetes feladatot is 
kaptak; csapatjelvényt ké-
szítettek, csatakiálltást-és 
illemkódexet, valamint naplót 

is írtak. Az előkészítő órán a 
diákok megismerték a hatá-
ron túli magyarság történe-
tét Nagyváradtól egészen 
Aradig.

OTTHON GALÉRIA 

SZÍNES FOLT-
VARRÓ TÁRLAT
A Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ I. Szá-
mú Idősek Otthona Otthon 
Galériája legújabb tárlata a 
kazincbarcikai Folt Hátán 
Folt Klub tagjainak mun-
káit vonultatja fel, melyet 
április 11-én nyitottak meg a 
lakók nagy örömére. A Klub 
2002-ben alakult Pácz Já-
nosné vezetésével, jelenlegi 
létszáma 16 fő. Munkáik-
ból évente több alkalommal 
rendeznek kiállításokat 
Kazincbarcikán és a kör-
nyező településeken is. A 
dísztárgyaktól a hasznos 

kellékekig minden megta-
lálható alkotásaik között, 
melyeket gyakran szívesen 
el is ajándékoznak. A kiál-
lítást István Zsolt igazgató 
nyitotta meg, emlékezve 
saját élményére a foltvar-
rással kapcsolatosan, mi-
szerint szinte elképzelhe-
tetlen hogyan tudnak kis 
apró maradék anyagokból 
ennyi csodát összeállítani. 
Az ünnepélyes megnyitót 
Istenes Gergely néptánc 
produkciója színesítette. A 
tárlatot május 11-éig tekint-
hetik meg az érdeklődők.

  
 
 
 
 

  

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 

 
 

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
10 000 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy szolgáltatási 
területén LIMLOMTALANÍTÁST VÉGEZ.
A lomtalanítás díjmentes.
A lomtalanítás alkalmával minden, a szeméttárolók környékére kihelyezett nagyobb 
terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) 
elszállításra kerül. A nagy méretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett 
állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
Kérjük, hogy az ilyen jellegű lomokat az ütemezés szerinti napokon legkésőbb reggel 6 
óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

A lomtalanítás keretében nem szállítja el a szolgáltató: a mezőgazdasági és egyéb szerves 
hulladékot (pl.: trágya, élelmiszer-hulladék, állati eredetű hulladék), a veszélyes és 
mérgező anyagokat (akkumulátor, pala, festék, lakk, ragasztó, növényvédőszer és azok 
tárolóedényei stb.), valamint a föld, építési és bontási hulladékot, illetve a többlet háztartási 
hulladékot.

Lomtalanítás pontos helye és ideje:
Tardona 

Balajt
Bánhorvát

2017. április 24. (hétfő)
2017. április 25.  (kedd)
2017. április 26.  (szerda)

Bővebb információkért keressék 
ügyfélszolgálatunkat vagy 
ügyfélpontunkat az alábbi 

elérhetőségek bármelyikén:

Kazincbarcikai Ügyfélszolgálat
Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1., 

Tel.: 06-48/799-300, 
E-mail: ugyfelszolg@zoldvolgy.hu 

Ózdi Ügyfélpont
Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5/a., 

Tel.: 06-48/799-300, 
E-mail: ugyfelszolg.ozd@zoldvolgy.hu 

A lehetséges változások miatt kérjük, kövessék weboldalunkat!
 www.zoldvolgy.hu 

Köszönjük együttműködésüket!

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

ÖNKORMÁNYZAT

2017. AUGUSZTUS 5.

Április 21-étől Kazincbarcika város területén rágcsálóirtást végzünk. 
A településen kihelyezendő rágcsálóirtó-dobozokhoz hozzányúlni tilos és 
veszélyes! A rágcsálóirtó-dobozok véralvadásgátló készítményt tartal-
maznak, amelyek embere és háziállatra egyaránt veszélyesek lehetnek. 
A véralvadásgátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin.
Felelős gázmester: Hudák Péter, telefon: +36-20/965-1612.
További információ a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal részéről: Lizák 
János, telefon: 06-48/514-788.
A fent említett elérhetőségeken kapnak felvilágosítást az irtásról és a hasz-
nált készítmények biztonsági adatlapjairól.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
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Érdeklődjön kedvezményprogramunkról és hűségszolgáltatásunkról  
az OTP Bank fiókjaiban! 

THM: 7,7% – 9,9%1

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 299 2999 • 06 1 366 6037
 
Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el.  
Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges. 

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekért látogasson el bármelyik 
bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből!  
A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

1A THM értéke a 2017. március 5-én érvényes kondíciók alapján a Fix20 Lakáshitel termékre, valamennyi  
aktuális díjkedvezménnyel, 5 millió Ft kölcsönösszegre 20 éves futamidő mellett került meghatározásra  
az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén  
a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.

Válassza Fix20 Lakáshitelünket,  
állandó kamattal!

„ Kiszámítható ajánlat lakáscéljaihoz.” 
Molnár Angelika, OTP Bank, pásztói fiók

Kiszámítható ajánlat lakáscéljaihoz.”
Molnár Angelika, OTP Bank, pásztói fiók

OTP_LaHi_192x269_0309.indd   1 2017.03.09.   12:20:32
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kazincbarcika Város Önkormányzata és a kazincbarcikai Vá-
rosszépítő Egyesület meghirdeti a „Kazincbarcika legszebb 
konyhakertje 2017” pályázatot, amelynek fő célja, hogy minél 
többen műveljenek konyhakertet városunkban. A pályázat cél-
ja továbbá, hogy visszaadja a konyhakertek megbecsülését; a 
kertművelés hagyományainak megőrzésére, fenntartásának 
fontosságára pedig ráirányítsa a figyelmet. 

Pályázók köre 
Kazincbarcika város közigazgatási területéhez tartozó ingatla-
nokon lévő kertek; balkonon, erkélyen, konyhaablakban kiala-
kított 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 

Kazincbarcikai 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 Kazinc-
barcika, Fő tér 4. postacímre; vagy 
- e-mailben a hivatal@kazincbarcika.hu e-mail-címre kell el-
juttatni. 

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

A pályázat elbírálására a Kazincbarcika Legszebb Konyhakert-
je 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 szintén egy alkalommal, előre egyez-

tetett időpontban, helyszíni szemlén tekinti meg a bizottság. 

A bizottság a helyszíni szemlék után tesz javaslatot kategóri-

ánként a győztes konyhakertekre. 

Pályázat díjazása

Minden pályázó oklevelet kap. A kategóriánkénti győztesek a 

„Kazincbarcika legszebb konyhakertje 2017” feliratú oklevél 

mellett bruttó 20 000 Ft összegű egyszeri díjazásban része-

sülnek. 

A pályázat ünnepélyes díjátadójára 2017 októberében, a kazinc-

barcikai önkéntesek hetén kerül sor.

„KAZINCBARCIKA LEGSZEBB KONYHAKERTJE 2017”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 

Kazincbarcika Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intéz-
ményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 1-jétől 
2022. augusztus 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15. 3. em. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályza-
tában foglalt feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése; az intézmény szakszerű és tör-
vényes, költséghatékony működtetése; az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek 
szerinti biztosítása a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak 
szerint. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény 
zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói 
jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett. 

Illetmény és juttatások
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
-  felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai felada-

tairól és a működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 8. 
alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség;

-  nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt;
-  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyer-

mekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint legalább öt év felsőfokú végzett-
séget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat;

-  szociális szakvizsga vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és a működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) 
bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása;

-  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
-  magyar állampolgárság;
-  cselekvőképesség;
- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális területen szerzett, legalább 8 év feletti vezetői 
tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
-  fényképpel ellátott szakmai életrajz;
-  az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fej-

lesztési elképzelésekkel;
-  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazotti jogviszonyt létesí-

teni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, 
hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d.) pontja szerint büntető eljárás hatálya alatt, és - ha a 
(2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben 
nem állnak fenn a (2d) és a (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok);

-  iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok, okiratok másolatai;
-  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
-  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhe-

tik;
-  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettségének eleget tesz;
-  a pályázó nyilatkozta arról, hogy nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
-  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a 

pályázatot;
-  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem 
áll fenn. 

A beosztás betölthetőségének időpontja
A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lászlóné nyújt, a 06-48/514-757-
os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
-  postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcika Város Önkormányzata címére történő megküldésé-

vel (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 85/2017/HP, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető 
(magasabb vezető). 

-  személyesen: Szitka Péter polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarci-
ka, Fő tér 4. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 1/A. § 
(13) bekezdése értelmében a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő 60 na-
pon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
-  www.kazincbarcika.hu
-  Kolor7 magazin 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ
Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag 
azok lesznek behívva, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - 
hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A 
kinevezésről a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület a meghallgatást követő ülésén 
dönt.
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Április 22. (szombat) 16.00 

 › MEGEMLÉKEZÉS, KOSZORÚZÁS EGRESSY BÉNI 
SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

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

Április 24. (hétfő) 8-00-16.00

 › VÉRADÁS 

Április 26. (szerda) 19.00  

 › OPERETT NAGYKONCERT
Sztárvendég: Oszvald Marika

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető

 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA  
ÉS KIÁLLÍTÁS; KABARCI-K TÁRLATA

Április 22. (szombat) 10.00

 › „CHESS IN THE CITY” – I. KOLORCITY OPEN
Utánpótlás rapid egyéni- és csapatsakkverseny

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

Április 27. (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

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

Április 21. (péntek) 8.00
KSK

 › SPECIÁLIS OLIMPIA 
REGIONÁLIS 
ATLÉTIKAVERSENY 

Április 22. (szombat) 11.00 és 13.00
KSK

 › KBSC-FELSŐTÁRKÁNY 
U-15-ös és U13-as bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA
Kazincbarcika, Hadak útja 1.

Április 28. (péntek) 18.00

 › ÚSZÁSOKTATÁS INDUL FELNŐTTEKNEK 
Kozma Krisztián (06-30/211-8496) oktatóval kezdő és haladó szinten.

Április 28. (péntek) 16.00, 17.00, 18.00
Április 29. (szombat) 9.00, 10.00, 11.00

 › GYERMEKTANFOLYAM INDUL 
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és Tóth Katalin (06-70/366-7581) 
oktatókkal tudásszint alapján. 
Bérletvásárlás, pénztár-nyitva tartás:  
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig, kedd-csütörtök 19.00 óráig. 
Egy turnus 8 alkalmas, névre szóló úszásoktatás-bérlettel vehető igénybe, 
melynek ára 8000 Ft.

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.

DÉDESTAPOLCSÁNY
Április 26. (szerda) 15.00
KISS BENJÁMIN MŰVELŐDÉSI OTTHON (Ságvári út 33.)

 › TAVASZI ZSONGÁS
A Palinta Társulat interaktív gyermekkoncertje sok zenével, bábozással, 
mozgással, játékkal.

SAJÓSZENTPÉTER
Április 26. (szerda) 14.00 
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR (Bem József út 15.)

 › BŰNMEGELŐZÉS – LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Előadó: Dr. Hoppa Sándor rendőr őrnagy

HIRDETÉS

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 
SÚLYEMELÉS

KIVÁLÓ EREDMÉNYEK BANGKOKBAN

KBSC 

Hazai döntetlen után is őrzi előnyét
A labdarúgó NB III Keleti csoportjának 27. fordulójában az MTK 
II csapatát fogadta a KBSC. A listavezető borsodi együttes bár 
vezetett a találkozón, de meg kellett elégednie a döntetlennel.

Az éllovas Kazincbarcika ha-
zai pályán győzelemre készült 
az MTK II ellen. A két együt-
tes őszi mérkőzésén 0-0-s 
eredmény született, és mivel 
korábban Tállyán is ikszeltek 
a barcikaiak, így most a győ-
zelemre törtek. A kék-sárgák 
léptek fel támadólag a talál-
kozón, de Faggyas az első 
percekben még kihagyta zic-
cerét. A folytatásban a ven-
dégek előtt is adódtak hely-
zetek, ám azok kimaradtak. 
Jókor jött a hazai gól, hiszen 
3 perccel a félidő vége előtt 
Faggyas szerzett vezetést 
szabadrúgásból. 

A második 45 percben érez-
te a KBSC, hogy az egy gólos 
előny kevés lehet a végén, 
így mindent megtett an-
nak érdekében, hogy növelje 
azt. A hazai helyzetek azon-
ban rendre kimaradtak. A 77. 
percben a veszélyesen kont-
rázó fővárosiak Korozmán 
góljával egyenlítettek. A hát-
ralévő bő tíz percben azonban 
már újabb gól nem esett, így 
a házigazdáknak meg kellett 
elégedniük a döntetlennel. A 
KBSC riválisa közül a Jászbe-
rény és a Monor is győzött 
így csökkent a listavezető 
Koleszár legénység előnye. 

A borsodi alakulat legköze-
lebb április 22-én szomba-
ton Hajdúböszörményben 
szerepel, majd április 30-án 
a DVSC-DEAC II együttesét 
fogadja öt órától.

KBSC – MTK II 1-1 (1-0)

Koleszár György: – Úgy tű-
nik, hogy sokkal több az el-
lenfél a tavaszi időszak során, 
mint amire mi gondoltunk.

Pölöskei Gábor: – Azt gon-
dolom, hogy a legerősebb 
ellenféllel most játszottunk, 
nem véletlenül első a Kazinc-
barcika. Egy nagyon felnőttes, 
férfias mérkőzésen megíté-
lésem szerint igazságos dön-
tetlen született.

KKSE

Fölényes győzelmükkel
továbbra is élen állnak

A megyei első osztályú női kézilabda-bajnokságban a Sze-
rencs ellen folytatta jó szereplését a KKSE.

A barcikaiak hamar a szerencsiek tudtára adták, hogy ki 
a jobb ebben a bajnokságban. Az első percekben a KKSE 
folyamatosan növelte előnyét. A félidő végén már 21-4-es 
hazai előnynek tapsolt a közönség. A második 30 percben 
valamelyest rendezte sorait a Szerencs, de hátrányát nem 
tudta csökkenteni. A Kazincbarcika ismét fölényes 38-16-
os győzelmet aratott és hat pont előnnyel vezet a Tisza-
újváros előtt. A KKSE legközelebb április 29-én a MEAFC 
otthonában lép pályára.

KOLORFESZTIVÁL

KIDOBÓS VERSENY

Kilenc csapat mérkőzött
Harmadik alkalommal ren-
deztek Kidobós Versenyt 
április 12-én a KSK Torna-
csarnokában. A versenyen 
az elmúlt évekkel ellentét-
ben elsősorban oktatási in-

tézményekből vártak csa-
patokat, akik alsós, felsős 
és középiskolás korcso-
portban mérkőzhettek 
meg egymással. Az idei 
kidobósra összesen ki-
lenc csapat nevezett, és 
a szervezők a barcikaiak 
mellett vidéki csapatokat 
is fogadtak.

SPORTNAPKÖZI

IDÉN IS KOLOR-TÁBOR!
Idén is Kolor napközis 
sporttáborba várják a hét 
és tizennégy éves kor kö-
zötti gyermekeket a Ka-
zincbarcikai Sportközpont 
területére június 26-a és 
30-a között.
A résztvevőknek szak-
edzők irányításával napi 
kétszer két órás edzés-
lehetőség biztosított. 
A választható sportok: a 

súlyemelés, az atlétika, a bir-
kózás, a futball, a röplabda, a 
kézilabda, a kosárlabda, vala-
mint a tenisz és úszás.
A szabadidős foglalkozáso-
kon a gyerekek természet-
járáson, kiránduláson vehet-
nek részt, falat mászhatnak, 
és ügyességi versenyeken 
mérhetik össze tudásukat. A 
Kolor-tábor ideje alatt reg-
gel 8.00 és 8.30 között vár-

ják a vakációzókat és 16.00 
és 17.00 óra között lehet tá-
vozni.
Jelentkezni június 12-én 15 
óráig lehet a www.barcika-
art.hu oldalról letölthető je-
lentkezési lap megküldésé-
vel, melyet a sportkozpont@
barcikaart.hu címre várnak. 
A részvételi díj 16 000 Ft/fő/
hét, mely tartalmazza a napi 
ebédet és uzsonnát is.

A magyar ifjúsági súlyemelő 
válogatott április 1-je és 10-e 
között kiváló eredményeket 
ért el a Bangkoki Ifjúsági Vi-
lágbajnokságon. A fiúknál a 
legjobb helyezést a kazinc-
barcikai Holló Szilárd szerez-
te meg: nyolcadikként vég-
zett az „A” csoportban. A 
lányok legeredményesebb 
tagja Pákozdi Éva a 10. he-
lyezett lett.

SPORT

2017. AUGUSZTUS 5. SZOMBAT 8.30

VERSENYEZZ ÚGY,

MINT A NAGYOK!

Ovimaraton (4–6 éveseknek) 1 kör (650 m)
Sulimaraton (7–12 éveseknek) 2 kör (1300 m)

További infók: www.kolorcity.hu/kolorfutas/ Nevezési díj: 2000 Ft /fő
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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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Felelős vezető: 
Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó 
felelősséget nem vállal!  A lapban megjelenő 
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Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!
Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

* 
SUZUKI 

SZABÓ SUZUKI 
márkakereskedés 

Értékesítés: (48) 510-060 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 
Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu info@szabosuzuki.hu 

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

Lorilux folyékony mosószer 

4l: Tide mosópor 6 kg:   

Aloe vera 500 ml több íz: 

Aquaria ízesített víz 1,5 l: 

Étolaj Tena 1l:

Milka táblás több íz 90-100 g: 

XIXO limonádé 2 íz 250 ml:

990 Ft 

2000 Ft

250 Ft

80 Ft

350 Ft

230 Ft

40 Ft       

247 Ft/l

333 Ft/kg

500 Ft/l

53 Ft/l

350 Ft/l

2555-2300 Ft/kg

160 Ft/l

SÜTEMÉNYEK 
nagy választékban!

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

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


