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PÉTERI MAJÁLIS
Sajószentpéteren április 
30-án és május 1-én tar-
tották a városi rendezvényt. 
A vasárnap esti program-
ban a Kazincbarcikai Ifjúsá-
gi Fúvószenekar és a Sajó-
szentpéteri Gyöngyszem 
Mazsorettek szórakoztat-

ták az egybegyűlteket, majd 
a tömeg a fáklyák fényénél 
a művelődési központtól a 
BÉV-lakótelepig vonult. A 
helyiek által a Pipiske-hegy-
nek titulált helyszínen lé-
pett fel a két fiatal tehetség, 
Opitz Barbara, az X-Faktor 

hatodik szériájának győz-
tese, valamint Veréb Tamás, 
a 2016-os Sztárban sztár 
nyertese. A műsort varázs-
latos tűzijáték zárta. A hét-
fői nap a családokról szólt. 
A gyermekekre gondolva 
volt körhinta, népi játékpark, 

kézműves foglalkozás, arc-
festés, lufihajtogató bohóc. 
A jó hangulatot táncházzal 
fokozták. Állítottak hagyo-
mányos májusfát, végül 
pedig Bóbita és Bendegúz 
bohócok mulattatták a ki-
csiket.

TÉRSÉG

SENIOR BŰNMEGELŐZÉSI 
TANÁCSADÁS A LÉVAYBAN

Sajószentpéteren a Lévay 
József Városi Könyvtárban 
a bűnmegelőzésről tar-
tottak előadást két előadó 
részvételével. A rendez-
vényt nagy érdeklődéssel 
fogadták az időskorúak, 
valamint a város polgárő-
rei.
Először Horváthné Szend-
rei Szilvia, a B.-A.-Z. Me-
g ye i  Ko r m á ny h i va t a l 
Miskolci Járási Hivatal Köz-
lekedési és Fogyasztó-
védelmi Főosztály, Fo-
gyasztóvédelmi Osztály 
főosztályvezető-helyet-
tese hívta fel a figyelmet a 

termékbemutatók és vá-
sárok veszélyeire. Előa-
dásában külön kiemelte az 
egészségügyi eszközök 
értékesítésének, il letve 
a gyógyszernek nem mi-
nősülő étrendkiegészítők 
vásárlásának kockázatait.  
Tájékoztatásában elmond-
ta milyen jogai vannak a 
megtévesztett vásárlók-
nak, mire kell vigyázni egy-
egy termékbemutatón.
Hoppa Sándor c. r. őrnagy, 
a B.-A.-Z. Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztályának 
nyomozója „A legkisebb 

ellenállás” – az időskorúak 
sérelmére elkövetett bűn-
cselekmények jellemzői, 
a megelőzés lehetőségei 
címmel tartott előadást. 
A nyomozó a magatartá-
si és taktikai védelemről, 
mechanikai és elektroni-
kai védelemről, civil szer-
veződésekről, mint például 
a Szomszédok Egymásért 
Mozgalomról tájékoztatta 
a jelenlévőket. Az előadó 
sorra vette a bűncselek-
mények különféle módo-
zatait, javaslatot téve a 
megelőzésükre és a segít-
ségkérés lehetőségeire. 

GYERMEKEKKEL A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT
Földünket számos veszély 
fenyegeti. Gondoljunk csak a 
klímaváltozásra, a vízhiányra, 
vagy akár az energiakész-
letek csökkenésére. Mind-
ezek elkerüléséhez fontos 
a szemléletváltás. 
A „Fenntarthatósági Té-
mahét“ nevű program e 
szemlélet széles körű elter-
jesztését célozza iskolai ke-
retek között. Az április 24-e 
és 28-a közt lebonyolított 
rendezvényhez az ország 
1885 közép- és általános 
iskolája csatlakozott, köz-
tük a Dédestapolcsányi La-
jos Árpád Általános Iskola. A 
projekt az általános iskolai 
korosztálynak három témát 
határozott meg:
Őrizd meg a Földet! – 
„Cseppben a tenger”, Sze-
resd az állatokat! –Mondd, 
szereted az állatokat?, Táp-
lálkozz tudatosan!

A témahéthez kapcsolódtak 
a környezetismeret, a ter-
mészetismeret és a biológia-
órák foglalkozásai, valamint 
a programon belül a tanu-
lók facsemetéket ültettek, 
ismerkedtek a Szalamand-
ra-tanösvény élővilágával, 
körbebicajozták a víztározót, 
madárlesen voltak, túráztak 
az Upponyi szoroson, játékos 
vetélkedőt tartottak a ta-
nárokkal és egészségbüfét 
nyitottak a suliban.

A fenti témakörökhöz pá-
lyázatokat írtak ki. Az is-
kola a „Vizes élőhely örök-
befogadása”, valamint az 
„Iskolakert” pályázaton 
vesz részt. Az előbbi eset-
ben az intézmény alsósai 
jelképesen örökbe fogad-
ják a Lázbérci víztározót, a 
helyről dokumentációt állí-
tanak össze, melyet május 
15-ig küldenek vissza. Az 
utóbbi pályázat a felső ta-
gozatosok kreativitását és 
tudását mozgatja meg. A 
gyerekeknek terveket kell 
készíteni az iskolakertről, és 
fényképekkel dokumentál-
ni a megvalósítást, illetve a 
növények élettani hatása-
iról beszámolót készíteni, 
és ugyancsak május 15-ig 
visszaküldeni. Június 9-én 
derül ki, mennyire voltak 
ügyesek, milyen eredményt 
értek el a pályázatokon. 

KODÁLYOS SIKER 
BESZTERCEBÁNYÁN

A szlovákiai Besztercebá-
nyai Művészeti Akadémia 
meghívására április 26-án 
adott nagy sikerű műsort 
a Kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola és az Ózdi Er-
kel Ferenc Tagintézmény 
tanáraiból, valamint két 
zenész növendékből álló 
küldöttsége. A kapcsolat 
nem újkeletű, hiszen ta-
valy ősszel mindkét itthoni 
intézményben fellépett az 
akadémia két tanára. Ké-
résre barokk, illetve kor-
társ darabokkal készültek 
a kodályosok. A koncer-

ten zenekari, kamarakórus 
és szóló produkciók hang-
zottak el. A hangverseny 
Kerek Gábor Közeledő mű-
vésztanár legújabb szerze-
ményének az ősbemutatója 
is volt, itt hangzott el elő-
ször a „Szonettina violára” 
című, brácsára és zongo-
rára komponált zenemű. A 
szakmai nap jó hangulatban, 
tartalmasan telt. A jövőben 
szintén terveznek hasonló 
találkozásokat, hisz mindig 
izgalmas ismeretlen helyen 
bemutatkozni, és különösen 
tanulságos betekinteni a kül-
földön zajló zenetanításba.

ISTENNEL A HAZÁÉRT 
ÉS SZABADSÁGÉRT

A Határtalanul program ke-
retében a Sajószentpéteri 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola 40 hetedikes tanulója és 
5 pedagógusa tett utazást 
a Felvidéken április 23-a és 
26-a között.
A tanulók az utazás során 
a honfoglalástól napjainkig 
megismerhették a magyar 
történelem egy-egy korsza-
kát és láthatták, hogy az ott 
élő magyarok miként ápol-
ják múltunk emlékeit. A ki-
rándulás során Kassa, Borsi, 

Királyhelmec, Lelesz, Tő-
keterebes, Dobóruszka, 
Zemplén, Nagykövesd, 
Nagyszelmenc, Bodrog-
szerdahely és Szirénfalva 
településeket keresték fel, 
melyek összeforrtak II. Rá-
kóczi Ferenc, Dobó István, 
Kossuth Lajos és az And-
rássyak nevével. A csa-
patnak Vaján településen 
lehetősége nyílott bepillan-
tást nyerni egy magyar is-
kola mindennapjaiba, az ot-
tani tanítási órák rutinjába. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

NAGYOBB ÖSSZEGRE PÁLYÁZHATNAK 
A CIVILEK ÉS A SPORTEGYESÜLETEK

ván önkormányzati képvi-
selő, aki köszönetét fejezte 
ki a képviselő-testületnek, 
majd hozzátette: az épület 
a későbbiekben nemcsak  

a helyi fiatalok és idősek, 
hanem a városon túli, Ka-
zincbarcikát szerető fiata-
lok gyülekezeti háza is le-
het.

Kedvező bérleti díjakkal várja a vállalkozásokat 
a KOLORLAB Innovációs Központ

A grémium március 30-ai 
ülésén döntött arról, hogy 
üzemeltetés céljából a Bar-
cika Szolg Kft. ingyenes 
használatába adja a volt 
Központi Általános Iskolá-
ból kialakított, leendő KO-
LORLAB Innovációs Köz-
pontot. A döntést követő 
érdeklődések tapasztalata-
it összegezve április 27-én 
meghatározták a bérleti-
díj-kedvezményre jogosult 
vállalkozások körét és a 
kedvezmények mértékét, 
illetve a kedvezményezet-
ti kategóriába nem tarto-
zó szervezetek bérleti díját. 
Ez utóbbi 2000 Ft/m2/hó + 
áfa, amely tartalmazza az 
alábbi szolgáltatásokat is: 
közös helyiségek takarítá-

sa, külső és belső terüle-
tek igénybevétele, épület-
tartozékok karbantartása, 
internet-szolgáltatás bizto-
sítása, rezsiköltségek (vil-
lamos áram, víz, szennyvíz, 
távfűtés, kommunális hul-
ladékszállítás), felújítási és 
ingatlankezelési költségek; 
viszont nem tartalmazza az 
egyedi tevékenység során 
keletkezett nagy mennyi-
ségű gyártási hulladék és 
veszélyes hulladék elszál-
lítását. 
A kedvezményezetteknek 
két kategóriát állapítottak 
meg. Az ide tartozó vállal-
kozásoknak a betelepülés 
1-3 évében az általános-
nál kedvezőbb lesz a bér-
leti díja. 

Munkaterv szerinti ülést tartott Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete április 27-én. A városatyák elfogadták többek között a Bűnmegelőzési, 
Vagyonvédelmi Alapítvány; a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ gyermek-
jóléti feladatairól, valamint a polgármesteri hivatal 2016. évi működéséről szóló be-
számolót. A testület elé került a város új kitüntető díjakról szóló rendelete, amelynek 
jóvoltából emelkednek a kitüntető díjakhoz és elismerő címekhez járó pénzjutalmak, 
illetve két új díj alapítására is sor került. A grémium javaslatára idén nagyobb összegre 
pályázhatnak a civil szervezetek és a sportegyesületek. A önkormányzat támogatásá-
val új gépjárművet kaphat a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete, valamint 
1,5 millió forinttal és térkövekkel járulnak hozzá a Kazincbarcika-felsői Református 
Egyházközség leendő gyülekezeti házának felújításához. Az ülésen módosították az 
inkubációs ház bérleti díjaira vonatkozó határozatot is.

Két új kitüntető díjat alapítottak

A képviselő-testület leg-
utóbb 2001-ben alkotott 
rendeletet a kitüntető díjak 
és elismerő címek alapításá-
ról, valamint adományozá-
sának szabályairól, amit az-
óta többször módosítottak. 
A grémium részéről tavaly 
egyértelműen megfogal-

mazódott: új rendeletre van 
szükség. Hosszas előkészítő 
munka után, a frakciók teljes 
egyetértésével elkészült az 
új rendelet, amelyet április 
27-én elfogadtak. Ennek ér-
telmében jelentősen emel-
kednek a kitüntető díjakkal 
és elismerő címmel járó net-

tó pénzjutalmak; a dísz-
polgári címhez egy nagy 
értékű ezüst emlékérem 
is jár majd; valamint két új 
kitüntető díjat alapítottak, 
amelyek a Kazincbarcika 
Város Közbiztonságáért 
és a Kazincbarcika Város 
Civil Életéért díjak.

Emelkedő pályázati keretösszegek

Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata 2017-ben a 
helyi civil szervezetek mű-
ködésére, programjainak 
és rendezvényeinek támo-
gatására 5 millió forintot; 
míg a sportszervezetek 
működésének támogatá-
sára 6 millió forintot kíván 
pályázati úton biztosítani. 
A pályázatok kiírásának, 

benyújtásának és elbírálá-
sának határidejéről is dön-
tött a képviselő-testület.
- A civil szektornak ki-
írt pályázatunk végle-
gesítését egy civil ke-
re ka s z ta l - b e s z é lge té s 
előzte meg. Törekedtünk 
arra, hogy a fórumon meg-
fogalmazott igények a pá-
lyázatban is megjelenje-

nek, például nagyobb 
összegre lehessen pá-
lyázni. Minden egyes civil 
és sportszervezeti veze-
tőt arra sarkallok, hogy a 
város honlapján és a he-
lyi médiumokban keres-
se a kiírást, és bátran pá-
lyázzon! - buzdította az 
érintetteket Szitka Péter 
polgármester.

Támogatás a mozgáskolátozottaknak és a felső-barcikaiaknak

Az önkormányzat támoga-
tását élvezi a Kazincbarci-
kai Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete és a Kazinc-
barcika-felsői Reformá-
tus Egyházközség is. Az 
egyesületnek és a helyi 
egyháznak másfél-más-
fél millió forintot szavaztak 
meg a városatyák.
- Egyhangú döntés szüle-
tett arról, hogy támogat-
juk a mozgáskorlátozottak 
egyesületének személy-
gépjármű-beszerzését. Az 
egyesület mindent meg-

tesz annak érdekében, 
hogy a feltételrendszerü-
kön javítsanak, és ebben 
mi, mint önkormányzat 
szeretnénk szerepet vál-
lalni - indokolta a támoga-
tás fontosságát a polgár-
mester.
A grémium hasonlóan járt 
el a helyi egyházközség 
esetében is. Tavaly febru-
árban gyülekezeti gyűjtés-
ből megvásároltak egy, a 
felső-barcikai református 
templom mellett találha-
tó ingatlant, amely a fel-

újítás után gyülekezeti 
házként működne. Eh-
hez járult hozzá az ön-
kormányzat a pénzbe-
li támogatáson túl térkő 
biztosításával, amellyel a 
bekötőutat és az udvart 
burkolják majd le.
- A gyülekezeti ház a ha-
gyományőrzés és a múlt 
megőrzésének egyik le-
endő színhelye lehet. Fel-
ső-Barcika ennek a vá-
rosnak a gyökere, gyökér 
nélkül pedig fa nem léte-
zik - mondta Pogány Ist-

1. kategória
- Kezdő vállalkozó/vállalkozás
- Kézműves, feldolgozóipari tevékenység
- Svájci Alapból finanszírozott, önkormányzat által foly-

tatott Vállalkozói Pályázati Alapban való eredményes 
részvétel

2. kategória
- Kutató-fejlesztő, mérnöki tevékenység
- Digitális technológián alapuló távmunka jellegű tevé-

kenység, IT-szektorba tartozó tevékenység
- Kreatív jellegű tevékenység
- Vállalkozások működését segítő szolgáltatások jelen-

létének ösztönzése
- Ipari parkba való betelepülés ösztönzése

Időszak
Bérleti díj (Ft/m2/hó + áfa)

1. kategória 2. kategória
1. félév 800 1400
2. félév 900 1500
3. félév 1100 1500
4. félév 1300 1750
5. félév 1500 1750

6. félévtől 1700 2000
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A M E R I K A-NA P 

EGY CSIPET AMERIKA
Amerika-napot tartott az Ózdi Szakképzési Centrum Deák 
Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma 
április 27-én.

A rendezvény célja az volt, 
hogy a diákok és a pedagó-
gusok betekintést nyerhes-
senek az Amerikai Egyesült 
Államok budapesti nagykö-
vetségének munkájába, va-
lamint tájékozódhassanak 
az amerikai továbbtanulási 
lehetőségekről, és kreatív 
módon szerezzenek még 
több információt az USA-ról 
és annak kultúrájáról.
Az eseményen előbb Mé-
száros Gáborné, az intéz-
mény vezetője köszöntötte 
a megjelenteket, aki úgy fo-
galmazott, nagyon örült an-
nak, hogy a Deák is bekerült 
azon hat intézmény közé, 
akik sikeresen szerepeltek 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és az amerikai 
nagykövetség "Ál¬ma¬id¬-
ban Ame¬ri¬ka vissza¬in¬-
te¬get" című pályázatán. 
Ezt követően Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármes-
tere szólt, aki elmondta: első 
pillanattól támogatta az is-
kolát abban, hogy induljon a 
pályázaton, és megrendez-
hesse ezt a programot.

Darrin J. Kowitz nagykövet 
úgy fogalmazott, a prog-
ram ugyanolyan fontos volt 
a nagykövetség, mint az 
intézmény életében.
Az egész napos progra-
mok során előadást tar-
tott Darrin J. Kowitz és 
Somodi-Hornyák Szilárd 
művésztanár is, díjazták 
az intézmény szavaló- és 
rajzversenyének legjobb 
résztvevőit, de az érdeklő-
dők részt vehettek divat-, 
amerikaifutball- és birkó-
zóbemutatón, az iskola ud-
varán pedig egy különle-
ges élményparkot hoztak 
létre, ahol több amerikai 
jellegzetes épületet is be-
mutattak. Volt művészeti 
játszóház, és tipikus ame-
rikai ételeket is megkóstol-
hatott bárki.
A rendezvény keretén be-
lül tartottak egy Amerika-
versenyt is, melyen 6 fős 
csapatok vetélkedtek egy-
mással. Az Amerika-nap a 
Kodály művészeti iskola 
művésztanárainak műso-
rával zárult.

MAJÁLIS

TÖBB EZREN SZÓRAKOZTAK A 
CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL 
Idén is színes programokkal várták az érdeklődőket a 
városi majálison május 1-jén Kazincbarcikán. A kedve-
ző időjárásnak köszönhetően több ezren látogattak ki 
a Csónakázó-tóhoz.

A rendezvény délután a 
Kazincbarcikai Ifjúsá-
gi Mazsorett 
Együttes fel-
vonulásá-
val kezdő-
dött, majd 
a színpa-
don el-
s ő k é n t 
K o v á c s o -
vics Fruzsina 
„Elfeledett mé-
zescsók” című interaktív 
gyermekműsorával szó-
rakoztatta a közönséget. 
Őt követte Flash Tánc-
stúdió bemutatója.

A jó hangulatot a táncbe-
mutató után is olyan ze-
nészek biztosították, akik 
jelenléte garancia volt a 
jókedvre és a tömegre: 
negyed hattól Matyi és 
a hegedűs, hattól Peter 
Sramek, héttől Csobot 

Adél adott fergeteges 
koncertet.

Ezután fél nyolctól 
díjazták okle-

velekkel azo-
kat, akik a 
p o r t á l u n k 
által idén is 
e l i n d í t o t t 

„Év embe-
re” szavazá-

son a legtöbb 
voksot kapták. Az 

elismeréseket Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármes-
tere adta át. Az Év 
embere 2016 el-
ismerést pél-

dakép kategóriában Lövey 
Zoltánnak, Kazincbarcika 
Város Díszpolgárának, szol-
gáltató kategóriában Boros 
Bálintnak, a PARISAT ügy-
vezető igazgatójának, te-
hetség kategóriában pedig 
Fazekas Istvánnak, a Ka-

zinczy Ferenc Tagiskola ifjú 
sakkozójának és matemati-
ka tehetségének ítélték oda 
azok, akik voksoltak a kol-
orline-on, vagy hagyomá-
nyos módon, papíron.
A városi majális program-
jait színesítette még a dél-
után folyamán a kézműves  
játszóház, a ModellMix Ka-

zincbarcikai Model-
lező Egyesület 

b e m u t a t ó j a , 
az Izsó Miklós 
K é p z ő m ű -
vészeti Kör 

rajzórája, a 
f o t ó k u c k ó , 

vagyis a Kame-
ra Fotókör kreatív 

prezentációja és a KBSC 
sportszigete is. Az egész 
délutános program elma-
radhatatlan kelléke volt 
emellett a Kolorpont, a vi-
dámpark és a vendéglátás 
is.
A Barcikai Majálist 2017-ben 
Molnár Ferenc Caramel élő 
koncertje zárta, a népszerű 
előadó legnépszerűbb da-
lait hatalmas tömeg kísér-
te figyelemmel a Csónaká-
zó-tónál.

BVA

ÉN DROGOZOM,  
MI FELÉPÜLÜNK 
Alkohol-és drogfüggő be-
tegek rehabilitációja és a 
prevenciója voltak a témái a 
Bűnmegelőzési, Vagyonvé-
delmi Alapítvány által szer-
vezett „Én drogozom, mi 
felépülünk” című előadás-
nak, amelyet április 28-án 
rendeztek az Egressy szín-
háztermében. Az esemé-
nyen a Leo Amici Alapítvány 
munkatársai fotók segítsé-
gével mutatták be az intéz-
ményt, a különféle terápiás 
módszereket és egy-egy 
beteg, valamint saját törté-
neteikről is meséltek. 

Hudák Attila az alapítvány 
szociáis munkatársa el-
mondta: az intézményben 
dolgozók egy része füg-
gőként került be a komlói 
létesítménybe, de ma már 
ők segítik az ellátottakat. A 
rendezvényen olyan füg-
gők beszéltek a saját élet-
útjukról, akik már több mint 
kétszáz napja részesei a 
terápiának. Dr. Sallai István 
rendőr őrnagy kiemelte: az 
előadásra a szociális szfé-
rában dolgozókat, a peda-
gógusokat, a diákokat és a 
civileket várták.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ 2017 ÉV”

Kazincbarcika képviselő-testülete tavaly egy régi hagyományt felújítva megalapította 
a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet, hogy elismerésben részesítse azokat a 
lakóközösségeket, lakóingatlan-tulajdonosokat 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 járda-
szakasz, az ott lévő növényzet, továbbá az ingatlanon található épület, kert, udvar 
megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez.

2.) Ami/aki a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, és amennyiben vonatko-
zik rá, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást 
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 sze-
relhető fém tábla, melyet az épület közterület felé eső homlokzatára 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 Kazincbarcikai Polgár-
mesteri 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 bizottságainak el-
nökei, a városi főépítész, egy kert- és tájépítészeti tervező, a Barcika Park Nonprofit 
Kft. szakmai vezetője, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési és fejlesztési osz-
tályának vezetője.

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁROSÜZEMELTETÉSI CSOPORTVEZETŐ  ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE 

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet városüzemeltetési cso-
portvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök
Az 1. sz. melléklet 19. pontja szerinti településfejlesztési és -rendezési, valamint te-
lepülésüzemeltetési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök
Városüzemeltetési feladatok, különösen épületek, építmények és/vagy út, járda, 
parkoló, közterületek építésének, felújításának, karbantartásának koordinálása, do-
kumentálása, kapcsolódó tervegyeztetéseken való részvétel, tervek véleményezése, 
kivitelezési feladatok napi szintű helyszíni ellenőrzése. 
Munkaterületek átadása, annak előkészítése, műszaki átadás-átvételi eljárásokon való 
részvétel, használatbavételi/forgalomba helyezési eljárások lebonyolítása, geodéziai 
munkák megrendelése, nyomon követése, útlejegyzési/épületfeltüntetési/telekala-
kítási feladatok lebonyolítása, nyomon követése, kisajátítási eljárások lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;

• büntetlen előélet;
• egyetem vagy főiskola, magasépítő vagy tervező mérnöki vagy kivitelezői, legalább 

3-5 év szakmai tapasztalat;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
• 6 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• műszaki ellenőri vagy felelős műszaki vezetői jogosultság,
• e-építési-naplóvezetési tapasztalatok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. június 1. 
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 25.

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

A pályázatok benyújtásának módja
• Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 94/2017/HP, valamint a munkakör 
megnevezését: városüzemeltetési csoportvezető.

• Elektronikus úton Nagy Lászlóné részére a nagy.laszlone@kazincbarcika.hu  
e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes 
meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné 
nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 29.
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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

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

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

•• •• 
DONTSON MOST! 

* 
SUZUKI 

SZABD
,_ 

SUZUKI Értékesítés: (48) 510-060
 

" k k k d " 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.
Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig mar a eres e es www.szabosuzuki.hu info@szabosuzuki.hu 
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1A CIB ECO bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább a mindenkori nettó minimál-
bérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással (a saját számlák közötti átvezetés, illetve készpénzes befi zetés nem számít bele a jóváírási összegbe) a 
bankszámlára (akár több részletben is), akkor a következő hónapban a havi számlavezetési díj nem kerül terhelésre. Továbbá a számlanyitás hónapját követő 
3 naptári hónapban a jóváírási feltételek teljesülését a Bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban nem kerül terhelésre. Az első 
számlavezetési díj terhelésére a számlanyitás hónapját követő 4. hónapban kerül sor, amennyiben az Üzletfél a fent leírt díjmentes számlavezetés feltételének 
nem tesz eleget. 2Az akció kizárólag a 2017. január 1. és 2017. december 31. között nyitott ECO bankszámlák mellé,  a promóció ideje alatt a számlatulajdonos 
nevére, igényelt első VISA Inspire Elektronikus bankkártyára vonatkozik. Az ajánlat számlával rendelkező, ECO számlára váltó ügyfelek esetében csak abban 
az esetben érvényes, amennyiben az ügyfél a számlacsomag váltás pillanatában nem rendelkezik aktivált elektronikus betéti bankkártyával. A VISA Inspire 
Elektronikus bankkártyára vonatkozó részletes feltételeket, díjakat a magánszemélyek részére szóló Bankkártya Kondíciós lista tartalmazza. 3Akciós ajánlatunk 
keretében 2017. december 31. napjáig érvényes díjak. A tájékoztatás nem teljes körű, a bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a Fogyasztók részére szóló 
CIB ECO bankszámla kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fi zetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, 
valamint az Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint a CIB bankfi ókokban.

 CIB ECO BANKSZÁMLA
• 0 Ft számlavezetési díj1

• 0 Ft VISA Inspire elektronikus bankkártya első éves díj2

• 0 Ft online átutalási és csoportos beszedési díj3

• 0 Ft  Okos értesítések díja a mobilalkalmazásban,
minden CIB számlához

ELJÖTT A 0 FORINTOS

DÍJAK IDEJE!

CIB Kazincbarcikai Fiók – 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/C.

CIECHA1704_CIB_ECO_hirdetes_205x228.indd   1 4/10/17   2:10 PM

www.lackoteto.5mp.eu 
Tel.: 06-70/591-9739, 

06-30/461-3448

TETŐFELÚJÍTÁS! 
Cserepes lemeztetők 

készítése akár bontás nélkül 
a palára is. 

Palatetők átfedése 
bitumenes zsindellyel. 

Lapos tetők hő- és 
vízszigetelése. 

Csarnokok, melléképületek 
trapézlemezzel való átfedése.  

Csatornázás, Kéményrakás.
Ingyenes árajánlat!  

  
 
 
 
 

  

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 
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ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALJEGYZŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉPÍTÉSÜGYI ÜGYINTÉZŐ  ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE 

Kazincbarcika Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

Ellátandó feladatok: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegy-
ző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök
A jegyző távolléte, akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése. 
A jegyző által meghatározott államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásában 
való részvétel, döntések kiadmányozása. 
A jegyző által meghatározott módon és mértékben részvétel a polgármesteri hivatal 
vezetésével összefüggő feladatok ellátásában, a képviselő-testületi ülések szerve-
zésében, a testületi döntések előkészítésében. 
A Hatósági és Jogi Osztály vezetése. 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 
Hatósági és Jogi Osztály. 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 28. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései 
az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;

• főiskola;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
• egyetem, vagy főiskolai igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a tel-
jeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés;

• 4 hónap próbaidő; 
• közigazgatási szervnél szerzett legalább egy éves vezetői gyakorlat;
• jogi vagy közigazgatási szakvizsga; 
• közigazgatás területén szerzett gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések; 
• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
• a végzettséget igazoló okiratok másolata; 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adata-

inak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Gyula nyújt a 48/514-
757-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Város Polgármestere címére történő 
megküldésével (Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
57/2017/HP, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet építésügyi ügyinté-
ző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. 
sz. melléklet I/15. pont szerinti építésügyi igazgatási feladatok. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet,
• egyetem, vagy főiskolai szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki szakképzettség, 

vagy városgazdasági üzemmérnök szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűen 
elismert szakvégzettségek;

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
• 4 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatási szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• építésügyi vizsga,
• közigazgatási szakvizsga.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását kö-
vetően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26. 

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

A pályázatok benyújtásának módja 
Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 107/2017/HP, valamint a munkakör 
megnevezését: építésügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes 
meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek 
minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett 
valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pá-
lyázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

I NTE R J Ú

SZAXOFONNAL ÉNEKEL
St. Martin hazánk egyik legismertebb és legtermékenyebb szaxofonművésze. Igaz, 
hogy szólókarrierje többéves, különböző zenekarokban eltöltött idő után kezdődött. 
Azóta viszont szinte minden idejét imádott hangszerének, azon keresztül pedig közön-
ségének szenteli. Járja az országot, a világot, hogy játékával kifejezze azt, amit szavak-
kal talán nehezebb: az élet szépségét. A művész mélyről fakadó, legbensőbb érzéseiről 
mesélt lapunknak.

– El tudná mondani, hogy 
mit jelent önnek a szaxo-
fon?
– Én ezt meg is fogalmaz-
tam: a szaxofon „édes há-
lót” font körém, amely fo-
lyamatosan jó érzéssel a 
karjában tart, nem rabság-
ban. Örülök, hogy a trom-
bita után megtaláltam egy 
olyan hangszert, amivel ki 
tudom fejezni magam, ami-
vel gyakorlatilag énekelhe-
tek. Köztudott, hogy a sza-
xofon hangja áll legközelebb 
az emberi hanghoz, ezért 
könnyebben át tudom adni 
a gondolatataimat, mint-
ha dalban vagy szöveggel 
mondanám el azt. Egy picit 
segítek is a közönségnek, 
hiszen egy-egy számhoz 
sztorit is körítek, így vala-
milyen úton el tudnak indulni 
a hallgatóim.

– Több mint húsz éve kez-
dődött el a szólókarrierje. 
Ez idő alatt 20 lemeze je-
lent meg, valamint számta-
lan hazai és külföldi turnéja 
volt, karrierje azóta is tö-
retlen. Mi a titka mi az, ami 
inspirálja?
– Azt gondolom, ha a ti-
tokról beszélhetünk, a leg-
fontosabb, hogy az em-
ber mindig saját magát 
adja. St. Martin hétköznap 
is olyan, mint a színpadon, 
teljes egészében magamat 
adom, és a legjobb minő-
ségre törekszem. Tanulok, 
tapasztalok, hozzáteszem 
a tapasztalt dolgaimat a le-
mezeimhez, a legújabb al-
bumaimhoz, a koncertje-
imhez, meghívom a legjobb 
kollégákat muzsikálni, úgy 
Magyarországon, mint kül-
földön, s ezért rendszere-

sen visszahívásokat kapok 
különböző helyszínekről. 

– Ha választania kellene, 
hogy külföldi, vagy honi 
színpadon áll, hogy dönte-
ne?
– Én választhattam és vá-
lasztottam. Volt egy nagyon 
kemény döntés a részemről, 
amikor azt mondta az egyik 
barátom 1990-ben, hogy 
maradjunk kint, muzsikál-
junk ott, egy héten pénte-
ken és szombaton kell két 
koncertet adni. Egy hónap-
ban nyolc előadás, amiért 
megkaptuk volna a megfe-
lelő gázsit, amiből megélhe-
tünk, a többi napon pedig azt 
csináltunk, volna, amit aka-
runk. Ez volt az egyik. A má-
sik eset Londonban történt 
a nyolcvanas évek végén. A 
magyar származású, kiváló 
gitáros, Pereces Vince egy 
kiváló zenekarba hívott és 
azt mondta, hogy maradjak 
kinn, fizetni fognak ezért és 
taníttatnak is. Akkor mond-
tam, hogy egyelőre szeret-
ném a zenével kapcsolatos 
főiskolai, egyetemi tanul-
mányaimat itthon befejez-
ni, és úgy szeretnék a világ 
különböző pontjára elutazni.  
Ez így is történt. Az, hogy 
most kinek játszom: Ma-
gyarországon a magyar kö-
zönségnek, vagy külföldön a 
külföldieknek, vagy külföl-
dön élő magyaroknak, tel-
jesen mindegy. Mindig azt 
mondom, ha sikerül őket 
elvarázsolni, és megértet-
tek, megszerettek, akkor 
továbbviszik a jó hangulatot. 

– A szakma vagy a közön-
ség elismerése a fontosabb 
Önnek? 

– Nekem a közönség sze-
retete a nagy elismerés. Az 
másodlagos dolog – nagy 
tisztelet és nagy köszönet 
érte –, hogy a szakma elis-
mert és elfogadott. Sokszor 
elmondták a véleményüket, 
kaptam tőlük pozitív kriti-
kát, de a nagy zsűri mindig a 
közönség. Csak gondoljunk 
bele, amikor valamelyik vá-
rosba meghívást kapok, ak-
kor nem a zenész vagy a szí-
nész kollégák hívnak meg! 
Velük együtt dolgozom, 
ők elfogadnak. Egy bizo-
nyos szűk körben meghív-
juk egymást, barátkozunk, 
jól érezzük magunkat, akár 
dolgozunk is együtt. 

– Milyen tervei vannak a jö-
vőre vonatkozóan?
– Figyelnem kell a hazai kö-
zönségre, sosem veszem ki 
magam a hazai zenei köz-
életből, hogy bármikor 
rám találjanak bármelyik 
országrészben. Úgy ter-
veztem, hogy januárban 
és szeptemberben adok 
egy kis pihenési lehetősé-
get a zenekaromnak, hi-
szen egész évben koncer-
tezünk. Örömömre szolgál, 
hogy nem tudtam sem ta-
valy, sem tavalyelőtt kiadni 
nekik a szabadságot, mert 
folyamatosan előadás volt. 
Idén több külföldi meghí-
vásom van, és úgy néz ki, 
hogy három hónapot leszek 
Amerikában, Angliában és 
Kanadában. Két helyen már 
megvannak a repülőjegyek 
és a koncert számai is. Ez 
azt jelenti, hogy megpró-
bálok itthon minél többet 
szerepelni, de ez a pár hét 
ki fog venni a forgalomból. 
Az aggteleki koncertünket, 

ami 23 év óta jelen van a 
közéletben, és erre mindig 
számíthat a közönség, idén 
is megrendezzük július 22-
én. Erre általában már egy 
hónappal előtte telt ház 
van. Rengeteg fellépésünk 
lesz, amik egészen decem-
berig lekötnek minket. Idén 
ősszel szeretném bemu-
tatni a legújabb lemezemet. 

– Hogyan tudja a magán-
életét összeegyeztetni a 
munkával?
– Kettőn áll a vásár. Az 
embernek olyan párja kell, 
hogy legyen, aki elfogad-
ja a tevékenységét. Ildi-
kóval a feleségemmel, a 
„kis-nagyfiam”, Norman 
édesanyjával, még min-
dig együtt élünk. Gyakor-
latilag ő tartja össze a csa-
ládot. Kiválóan szervezi, 
szerkeszti az életét, az éle-
tünket a háttérből. Ő mű-
vészettörténész, aki több 
mint kilenc éve tervez és 

készít ásványékszere-
ket az emberek örömére. 
A fiam, aki 30 éves elmúlt, 
musicalszakon nagyon jó 
eredményeket ért el, és a 
Budapesti Operettszínház-
ban szerepel. Főszerepeket 
játszik a Szépség és a ször-
nyetegben, a Rómeó és Jú-
liában és sorolhatnám még. 
Mi élményszámba vesszük 
azokat a perceket, órákat, 
napokat, amiket együtt töl-
tünk. 

– Mit jelent Önnek ez a 
térség, Kazincbarcika és a 
környéke?
– Nagyon sokat járok erre, 
mondhatnám azt, hogy Ru-
dabánya, Aggtelek, Sajó-
szentpéter, Kazincbarcika 
gondolatban a mindennap-
jaim a részese. Barátaim 
laknak itt, olyan zenészek, 
akik szeretik a kultúrát, a 
művészetet és pártolják 
is. Ezért privát életünkben 
összejárunk, találkozunk. 
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EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Május 5. (péntek) 19.00 

 › BALÁZS FECÓ „ÉVSZAKOK” ELŐADÓEST
Belépő: 3 499 forint

Május 9., 10. (kedd, szerda) 19. 00 

 › BÁNFALVY STÚDIÓ – ELVIS, OLTÁR, MIAMI 
Thália és Múzsa bérletek

Május 11. (csütörtök) 19.00 

 › DR. CSERNUS IMRE ELŐADÁSA
Téma: Se veled, se nélküled, a párkapcsolatok nehézségeiről

Május 12. (péntek) 19.00 

 › DUMASZÍNHÁZ 
Dombóvári István önálló estje (Vendég: Bellus István)

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI 
KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető

 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA  
ÉS KIÁLLÍTÁS; KABARCI-K TÁRLATA

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

Május 10-étől június 2-áig  

 › NÉPI KÉZMŰVES BÉRLET*
óvodai csoportoknak

Május 11. (csütörtök) 16.00

 › ÚJ! KÉZMŰVES MŰHELY FELNŐTTEKNEK

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.

Május 6. (szombat) 9.00

 › I. BARCIKA EMELKEDŐ TEREPFUTÓ VERSENY
Távok: BE Trail 10 km, BE Trail 30 km
Rajt: Volt Jókai Szakközépiskola előtti területről

DON BOSCO SPORTKÖZPONT
Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány

Május 6. (szombat) 13.00 

 › MAGYAR SPORT NAPJA

KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
Kazincbarcika, Lini István tér 3.

Május 11. (csütörtök) 9.30

 › III. MEGYEI PAPP LAJOS ZONGORAVERSENY

SAJÓSZENTPÉTER
Május 10. (szerda) 10.00 
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR (Bem József út 15.)

 › MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Rendhagyó könyvtári óra 5. osztályosokkal

VADNA
Május 13. (szombat) 9.00 
FALUHÁZ (Rákóczi út 24.)

 › VÁRHEGY TÚRA 

HIRDETÉS

Nevezés: Online felületen (www.odinsport.eu) július 22-én 16 óráig. A verseny napján a helyszínen 8.30-ig.

KolorFutás

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 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

KBSC

MÁR NYOLC PONTTAL
ÉLLOVASOK

Az elmúlt hétvégi bajnoki forduló nagy nyertese a KBSC lett, 
hiszen a kék-sárgák hazai környezetben begyűjtötték a há-
rom pontot a DVSC II. ellen, miközben a közvetlen üldözők kö-
zül a Monor és a Jászberény is vereséget szenvedett. Az előny 
így nyolc pontosra hízott. A hétvégi ellenfél az ESMTK lesz, 
amely győzelemmel hangolt a listavezető elleni mérkőzésre.

– Nehezen lendültünk bele az 
első félidőben, könnyebb dol-
gunk lett volna, ha Marius az 
ajtó-ablak helyzetét berúgja 
– kezdte a debreceniek elleni 
találkozó értékelését Kole-
szár György szakmai igazga-
tó. A szünet után aztán nagy 
erőket mozgósí-
tottunk és telje-
sen megérdemel-
ten nyertünk. Egy 
felpattanó lövés-
sel egyenlítettünk, 
utána azonban két 
találattal eldöntöt-
tük a mérkőzést. 
Növeli a győzelem 
értékét, hogy ellenfelünknél 
– ha jól emlékszem – öt olyan 
labdarúgó is szerepelt, akik 
„visszajátszók”, azaz alap-
ból az élvonalbeli keret tagjai. 
A szakvezető kiemelte, hogy 
tovább sikerült javítani a ha-
zai mérleget, hiszen eddig 
a szezonban a KBSC mind-
össze négy pontot veszített 
a Pete András Stadionban 
két döntetlennel, egyiket az 
MTK fiókcsapata, míg a má-
sikat a Monor ellen érték el a 
kék-sárgák. 
A következő fordulóban újra 
a fővárosba látogat a KBSC, 

ezúttal az ESMTK lesz az el-
lenfél.
– Ősszel hazai környezetben 
igencsak megszenvedtünk a 
győzelemért, hiszen ellenfe-
lünk sokáig vezetett, a talál-
kozó hajrájában sikerült csak 
a fordítás. Bár előnyünket nö-

veltük a tabellán, 
sok van még hát-
ra, nem számolga-
tunk, a következő 
meccset akarjuk 
megnyerni. Az ES-
MTK szeretné egy 
győzelemmel be-
biztosítani magát, 
nekünk ugyanez a 

célunk, így parázs, küzdelmes 
meccset várok. – nyilatkozta 
Koleszár György.

KBSC – DVSC-DEAC II 3-1 
(0-1)
Vezette: Kovács I.

KBSC: Somodi, Marius, Kar-
dos, Farkas, Sigér, Engel, Bu-
rics, Süttő, Belényesi, Fekete, 
Molnár
Cserék: Molnár helyett Sze-
mere, Engel helyett Faggyas, 
Marius helyett Bene
Gólszerzők: Molnár, Farkas  
(11-esből), Süttő

KÉZILABDA

VERETLENEK MARADTAK 
A KKSE NB II-es kézilabdázói idegenben szereztek érté-
kes döntetlent, míg a megyei első osztályban szereplő női 
együttes vendégként győzött a hétvégi játéknapon.

A KKSE ahhoz a Berettyó 
MSE-hez látogatott, ame-
lyet ősszel 5 góllal legyő-
zött. A találkozó első féli-
dejében 3 gólos hátrányba 
került a borsodi alakulat, 
ám a folytatásban ösz-
szekapta magát a Kazinc-
barcika és kicsikarta a 22-
22-es döntetlent. Koscsó 
Ádámék így 23 ponttal 
a hatodik helyen állnak a 
bajnokságban. A KKSE az 
utolsó fordulóban a Fü-
zesabonyt fogadja május 
13-án szombaton dél-
után 4 órától a Don Bosco 
Sportközpontban.
A női együttes megyei első 
osztályú bajnoki címe már 

a múlt héten eldőlt. A csa-
pat imponáló fölénnyel uta-
sította maga mögé ellenfeleit. 

A legutóbbi fordulóban már 
30 perc játék után 12-5-re 
vezetett a barcikai együttes 
a MEAFC otthonában. Po-

nyi Szabináék végül 22-14-
re nyertek és tovább növel-
ték előnyüket a Tiszaújváros 
előtt.
A lányok legközelebb május 
13-án az ezüstérmes Tisza-
újvárost látják vendégül 12 

órától. Az utolsó fordulóban 
május 20-án a Diósgyőr lesz 
a KKSE női csapatának ellen-
fele Kazincbarcikán.

FUTSAL

Megerősítették bronzérmes pozíciójukat
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának felső-házi rájátszásában a Csenger együttesét 
fogadta a Kazincbarcikai Ördögök SE. A borsodiak a 8. fordulóban izgalmas mérkőzésen 
múlták felül az éllovas alakulatot.

Az első félidőben hamar 
meg is szerezték a veze-
tést Kőrösi Gábor tanítvá-
nyai, Irhás jóvoltából került 
előnybe 11 perc után a bor-
sodi együttes. A folytatás-
ban Fekete duplázta meg 
a vendéglátók előnyét, és 
nagy bajban volt ekkor a 
listavezető. A második já-
tékrész elején gyorsan el-
olvadt Komlósiék előnye. 

Három perc alatt egyenlített 
a Csenger, előbb Pálfi, majd 
Gaál volt eredményes. Hat 
perccel a vége előtt Balogh 
Dénes azonban újra a bar-
cikaiaknak szerezte meg a 
vezetést. Izgalmas perceket 
éltek át ekkor az Ördögök, 
hiszen a Csenger mindent 
megtett az egyenlítésért, ám 
a lelkes hazaiak végül nagy-
szerű győzelemmel tették 

emlékezetessé május első 
napját. Az Ördögök jelenleg 
15 ponttal a harmadik helyen 
állnak a bajnokságban. Leg-
közelebb az éppen előttük 
álló Debrecennel találkoznak, 
majd május 15-én a Kincsem 
együttesét fogadják a baj-
nokság utolsó fordulójában.

Kazincbarcikai Ördögök SE – 
Csenger 3-2 (2-0)

http://adatbank.mlsz.hu/club/15/0/14968/29/139434.html
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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!

Jacsó Emil karosszériamester

Kazincbarcika, Bercsényi út 17.

Teljes körű 
biztosítási
ügyintézés

Szklenárik Ferenc autófényező-mester 
Múcsony, Kossuth út 33. 

Tel.: 06-48/403-168

Fényezés: Seiko fényezőkabinban
• személy- és kishaszon-gépjárművek karosszéria-

javítása húzópaddal
•műanyag elemek javítása, ragasztott szélvédők cseréje
•kipufogójavítás, alváz-üregvédelem, javító és teljes 

fényezés Glasurit-technológiával, színkeverés

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

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

   
Vipa chips 40 g 5 íz:

Borsodi friss zéró 0,5 l:

Topjoy 1,75 l:

Garden 100 %-os 
gyümölcslé 0,5 l:

Color hajfesték 
60 ml + 40 ml:

80 Ft 

170 Ft

260 Ft

280 Ft

280 Ft           

2000 Ft/kg

340 Ft/l

148 Ft/l

560 Ft/l

2800 Ft/l

Anyáknapi desszertek nagy választékban!

Anyák napi desszertek 
nagy  választékban!

Anyák napi desszertek nagy választékban!

Vipa chips 40 g  5 íz   80.-    2000.-/kg

Borsodi friss zéró 0,5 l   170.-     340.-/l

Topjoy  1,75 l   260.-    148.-/l

Garden 100%-os gyümölcslé   0,5l   280.-   560.-/l

Color hajfesték 60 ml + 40 ml    280.-    2800.-/l

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

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

[2017.05.02. 15:36:20] Augusztin Nándor: Anyáknapi egybe
[2017.05.02. 15:36:27] Augusztin Nándor: a mazsokoba
[2017.05.02. 15:36:46] Augusztin Nándor: nehézgép:
[2017.05.02. 15:37:20] Augusztin Nándor: „B” és „C” kategória lent az első idézőjel
[2017.05.02. 15:37:39] Augusztin Nándor: Észak-magyarországi
[2017.05.02. 15:38:39] Augusztin Nándor: és „B”-kategóriás, „C”-kategóriás

Észak-magyarországi régióban, szolgáltatóipari 
területen tevékenykedő megbízónk részére 

NEHÉZGÉPKEZELŐ MUNKATÁRSAT
keresünk.

Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette az érdeklődését kérjük, 

szíveskedjen megküldeni motivációs 
levelét és fényképes önéletrajzát 

az info@hrmsolutions.hu 
e-mail címre.

FŐBB   FELADATOK
- Nehézgépek, targoncák, bálázógépek és aprítógépek 
üzemeltetése
- Gépi anyagmozgatás, feldolgozandó hulladék gépsorra 
juttatása, majd a készanyag tárolóba, vagy kamionra rakodása
- Az üzem és környékének tisztántartása

ELVÁRÁSOK
- OKJ-s nehézgépkezelői bizonyítvány
- "B" kategóriás jogosítvány

ELŐNYT JELENT
- Előnyt jelent "C" kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK 
- Kiemelten magas bérezés
- Folyamatos szakmai 
  oktatások, egyéni fejlődés

FŐBB   FELADATOK
- Nehézgépek, targoncák, bálázógépek és aprítógépek üzemeltetése
- Gépi anyagmozgatás, feldolgozandó hulladék gépsorra juttatása, 
  majd a készanyag tárolóba, vagy kamionra rakodása
- Az üzem és környékének tisztántartása

ELVÁRÁSOK
- OKJ-s nehézgépkezelői bizonyítvány
- „B”-kategóriás jogosítvány

ELŐNYT JELENT
- Előnyt jelent „C”-kategóriás jogosítvány

Tájékoztatjuk 
az óvodaválasztás előtt 
álló szülőket, hogy az

Angyalkert 
Görögkatolikus Óvoda

március 30-án 
(csütörtökön) 

8:00-11:00 óráig 
NYÍLT NAPOT tart,

melyre szeretettel 
hívjuk és várjuk az 
érdeklődő szülőket 

gyermekeikkel.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek lakcímkártyája
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa 

és lakcímkártyája
- a gyermek TAJ-kártyája
- az RGYV-kedvezményről készült 

határozat

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Helye:
Angyalkert Görögkatolikus Óvoda, 

Kazincbarcika, Kikelet köz 2.

Ideje: 
2017. május 8-19. 8.00-15.00

További részletes információ:
http://angyalkertovoda.url.ph/

„Óvodai felvétel iránti kérelem 
2017.09.01-től” elnevezésű 
nyomtatvány folyamatosan 

letölthető az óvoda honlapjáról.


