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ANYA GYERMEKÉVEL
Anyáknapi kiállítás nyílt a Sajó-
szentpéteri Kulturális Központban 
május 5-én. A tárlatot Kopcsik La-
jos, sajószentpéteri születésű, ne-
ves mestercukrász magángyűj-
teményéből válogatott grafikák 
alkotják. A műalkotások olyan híres 
festők, grafikusművészek munkái, 
mint Kass János, Reich Károly, Fe-
ledy Gyula, Szász Endre, Hincz Gyu-
la, Mezey István, Barczi Pál, Xan-

tus Gyula, Mácsai István és Würtz 
Ádám. A jeles nap tiszteletére a 
képek mindegyikének témája az 
anya-gyermek kapcsolat megje-
lenítése. A kollekció különlegessége, 
hogy a gyűjtő valamennyi alkotóval 
személyes kapcsolatot ápolt, egye-
bek mellett Mezey Istvánhoz, Kass 
Jánoshoz, Feledy Gyulához évtize-
des barátság fűzte. A minden szép 
iránt nyitott Kopcsik Lajos életében 

Szász Endre számított „mérföldkő-
nek”, hiszen tőle vásárolta meg az 
első „Anya gyermekével” kompo-
zíciót ábrázoló rajzot, s ezt követte 
a többi illusztráció. 
A kiállítást Alvári Dóra nyugalmazott 
művésztanár a helyi képzőművé-
szeti kör vezetője nyitotta meg. A 
műsorban közreműködött a Kos-
suth Lajos Általános Iskola Musical 
Csoportja. 

A negyvenéves gyűjtőszenvedély 
darabjait május 26-ig tekinthetik 
meg a látogatók. 

TÉRSÉG

„ÉDESANYÁM, VIRÁGOSAT 
ÁLMODTAM”

Sajószentpéteren, a Lévay József 
Városi Könyvtárban május 4-én és 
5-én rendeztek anyák napjára han-
goló foglalkozást a helyi Kossuth La-
jos Általános iskola 1. és 2. osztályos 
nebulóinak. A két nap alatt elhang-
zott Zelk Zoltán: Este jó, este jó című 
versének megzenésített változata, 
Ágh István gyermekverse, a Virágo-
sat álmodtam. Részleteket olvastak 
fel a Mi mondtuk… Anyuról, Feke-
te Anna és Macskássy Kati  gyer-

mekszáj történeteket tartalmazó 
könyvéből,  megismertették a gye-
rekekkel Móra Ferenc: Mire anyu-
ka felébred című meséjét. Számos 
érdekességgel gazdagították az 
apróságok tudását az anyák nap-
ja történetéről, illetve ők maguk is 
nagy szeretettel meséltek édes-
anyjukról és nagyijukról. Végül sze-
retetük kifejezéseként apró aján-
déktárgyakat készítettek szüleik 
részére. 

HIRDETÉS

TANÁRI BEMUTATÓVAL ÜNNEPELTEK 
A művészetoktatás napja alkalmából 
a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola művésztanárai 
évről évre összművészeti műsorral 
hívják fel a figyelmet a művészetok-
tatás fontosságára, a művészeti ne-
velés transzfer hatásaira a gyermekek 
életében. Töretlenül hisznek abban, 
hogy a maradandó értékek átadá-
sával hozzájárulnak növendékeik tel-
jesítményének, személyiségének és 
életszemléletének fejlődéséhez. A 
május 3-án tartott műsorban látható, 
hallható volt társastánc-duett Lara 

Fabian: Wonderful life szerzeményére, 
kamarazenekari kísérettel elhangzott 
Telemann: B-dúr kettősverseny furu-
lyára című műve, Bach: H-moll szvit 
– négykezes zongoraátirata, Willem 
de Fesch: D-dúr szonáta harsonára 
I., II. t., Kerek Gábor Közeledő: Három 
könnyed gondolat című zeneműve. A 
folklór kategóriában bemutatták „A 
kikapós menyecske és a buta férj” víg-
balladát és a Somogyi kanásztáncot. A 
prózaműfajban helyet kapott Örkény 
Egyperces novellák kötetéből az „Egy 
pocsolya emlékiratai” írás.

FE LSŐ -BA RC I K A 

NYÁRRA ELKÉSZÜLHET 
A GYÜLEKEZETI HÁZ 
Várhatóan nyár végére ké-
szül el az a felső-barcikai 
gyülekezeti ház, amely-
nek felújításán jelenleg 
is dolgozik a református 
egyházközség. Az ingat-
lan korszerűsítése tavaly 
decemberben kezdődött. 
Ez idő alatt a szakembe-
rek kicserélték a teljes te-
tőt, bevezették a közmű-
veket, felújították a külső 
homlokzatot és az épület 
néhány helyiségét, vala-
mint mellékhelyiségeket 
alakítottak ki, amit már be 
is burkoltak.
Kolumbán Gábor lelkipász-
tor a Kolor7 érdeklődésére 
elmondta: régi vágya volt 
már az egyházközségnek 

egy olyan egység kialakí-
tása, ami számos program 
helyszínéül szolgálhat. A 
lelkipásztor hozzátette: ki-
merítették a forrásaikat, 
ezért volt szükség Kazinc-
barcika Város Önkormány-
zatának támogatására.
Szitka Péter, Kazincbarci-
ka polgármestere kiemel-
te: a helyi önkormányzat 
örömmel segíti a munkála-
tokat mind anyagilag, mind 
térkövekkel. A beruházást 
a Kazincbarcika-felsői Re-
formátus Egyházközség és 
a Borsod-Gömöri Refor-
mátus Egyházmegye mel-
lett a helyi önkormányzat 
másfél millió forinttal tá-
mogatja.

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

ELLENŐRZÉS A 
KISERDŐ KÖRNYÉKÉN 
A Kiserdő és a vízmű feletti hétvégiházas-területen tartott ellenőrzést április 26-án az 
önkormányzati rendészet a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ munkatársa-
ival együttműködve.

Vincze Csaba, az Ön-
kormányzati Rendészet 
Kazincbarcika vezetője 
elmondta, az április 26-
ai ellenőrzésen 11 ren-
dész és egy mezőőr vett 
részt, de jelen voltak a 
Kazincbarcikai Szociá-
lis Szolgáltató Központ 
munkatársai is (KSZSZK).
– Kazincbarcikán ez az 
első ilyen fokozott el-
lenőrzés, hiszen a ren-
dészet is mindössze két 
éve alakult meg a jelen-
legi formájában. Ennek 
az ellenőrzésnek az volt 
az alapja, hogy a helyi la-
kosok, az önkormányzati 
képviselők és a munka-
társaink is jelezték, hogy 
nincs minden rendben 
a területen. Több az ol-
tatlan kutya, előfordult 
olyan, hogy egyes ingat-
lanokat jogszerűtlenül 
foglaltak el. Ezen állapo-
tok ellenőrzésére ren-
deltük el ezt az akciót, 
amely során munkánkat 
a KSZSZK munkatársai 

is segítették – részletezte 
Vincze Csaba.
A rendészeti vezető hang-
súlyozta, az ellenőrzésso-
rozatnak kettős célja volt, 
egyrészt az, hogy a jog-
követő, jogtisztelő állam-
polgárok felé szeretné a 
rendészet jelezni, hogy fi-
gyelnek a lakókörnye-
zetükre, mindent meg-
tesznek a biztonságuk 
érdekében. Másrészt pe-
dig szeretnék elérni azt is, 
hogy a jogsértők tisztában 
legyenek azzal, hogy a fe-
lelősségre vonás nem ma-
rad el.

Aznap délelőtt 114 ingatlant 
ellenőriztek a rendészek, 
ebből 27-ben tartózkodtak 
otthon.
– Tizenkét kutyának nem 
tudták bemutatni az oltási 
könyvét, illetve három in-
gatlanban nem tudták iga-
zolni, hogy milyen jogcímen 
tartózkodnak ott. Ezekben 
az esetekben később elle-
nőrizzük, hogy a hiányos-
ságokat pótolták-e – tá-
jékoztatott a rendészeti 
szakember, aki hozzátette: 
az ellenőrzések a jövőben 
más városrészeken folyta-
tódnak.

DOC NOM A DS

IDÉN IS KAZINCBARCIKÁN FORGATTAK 
A FIATAL FILMESEK 
Ötödik alkalommal jártak te-
repgyakorlaton városunkban 
a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem dokumentumfilm 
mester szakos hallgatói. A fi-
atalok április 18-án érkeztek 
és 26-áig voltak a városban. 
Dr. Almási Tamás dokumen-
tumfilmes, egyetemi tanár 
érdeklődésünkre elmond-
ta, idén 16 országból, töb-
bek között Azerbajdzsán-
ból, Kirgizisztánból, Indiából, 
Vietnámból, Kínából, Iránból, 
Libanonból, Brazíliából, Hol-
landiából, Írországból, de az 

USA-ból is érkeztek a fiatal 
filmesek, akik több stábban 
dolgoztak. A forgatásokat 
követően várhatóan idén 9 
filmet készítenek el. A fiatal 
filmesek változatos témá-
kat dolgoztak fel. Forgat-
tak többek között a beren-
tei idősek otthonában az ott 
élők fiatalkori élményeiről, 
első szerelméről; egy párról, 
akik a Herbolya feletti erdő-
ben élnek, valamint két re-
pülőgép-modellezőről. Fel-
dolgozták Lajos, a busz sofőr 
mindennapjait, aki minden 

erejével azon van, hogy egy 
nosztalgiakoncertet szer-
vezzen régi barátai zene-
karának; de készül film Ka-
zincbarcika rádiójáról is, ahol 
elhangzott a kérdés: miről 
álmodoznak a barcikaiak? 
A kórház szemészetén egy 
idős néni lézeres szürkehá-
lyog-műtétjét követték vé-
gig; és bemutatnak majd két 
közmunkás asszonyt is, akik 
nehéz helyzetük ellenére is 
igyekeznek talpon maradni 
és becsülettel helytállni az 
életben.

A verseny fővédnöke Kazincbarcika 
Város Önkormányzata

XVII. Magyar 
Mazsorett Bajnokság

a Szendrői Százszorszép Mazsorett 
csoport és a Magyar Majorette 

Szövetség szervezésében

Kazincbarcika
2017. május 12-14.

Helyszín:

Kvalifikációs verseny az International 
Association of Majorette-sport

XIV. Európa-bajnokságára

Az MSZP KAZINCBARCIKAI HELYI SZERVEZETE 
tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit

a 2017. május 19-én (péntek) 17 órai kezdettel
az Egressy Béni Művelődési Központban tartandó

„2018. Győzelem vagy Szibéria?”
című programjára

Milyen társadalmi, gazdasági következményei lehetnek a 
jövő évi választás eredményének?

Jó vagy rossz,ha az az oroszok már a spájzban vannak?

Meg kell-e állítani Brüsszelt?

Fizessenek a gazdagok?
 

Jöjjön el, és ossza meg velünk gondolatait!

Vendégeink:
• Lengyel László, 
 politológus, elnök-vezérigazgató, Pénzügykutató Zrt.

• Surányi György, 
 a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke

• Komjáthi Imre, 
 a Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket Egyesület elnöke, „éhségmenetelő”
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KÖZÖSSÉG E K H ETE 

KAZINCBARCIKA IS CSATLAKOZOTT
Kazincbarcika is színes 
programokkal csatlakozott 
a Közösségek Hete című or-
szágos programsorozathoz 
május 8-a és 14-e között. 
Az idén első alkalommal 
megrendezendő program-
sorozattal a szervezők egy 
évente visszatérő hagyo-
mányt szeretnének terem-
teni. A projekt átfogó célja, 
hogy segítse a települések 
önkormányzatai, kulturális 
intézményei és lakosai kö-
zötti kapcsolatok erősíté-

sét, amelyek lehetővé te-
szik, hogy minél több aktív, 
a helyi társadalmat meg-
mozgató közösség jöjjön 
létre. Éppen ezért a ren-
dezvényre helyi közössé-
gek, kulturális intézmények 
és civil szervezetek jelent-
kezhettek olyan progra-
mokkal, amelyek kifejezik 
a közösségi összetartozást 
és a közösségben rejlő ér-
tékeket, valamint ráirányít-
ják a figyelmet a helyi kez-
deményezésekre. 

Ennek a sikerességét és 
szükségszerűségét jelzi, 
hogy a rendezvénysorozat-
ra már első alkalommal or-
szágszerte csaknem kilenc-
száz programmal készülnek 
különböző csoportok, hogy 
helyi szinten bemutatkoz-
zanak és kedvet csináljanak 
másoknak is ahhoz, hogy 
csatlakozzanak valamelyik 
közösséghez. 
A kazincbarcikai programok 
fő helyszíne a Mezey Művé-
szeti Központ, ahol május 

8-án a Kamera Fotókör ki-
helyezett stúdiófoglalkozása 
kezdődött. Ezt követően ki-
állítás nyílt a Mezey Művész 
Kávézóban. A rendezvények 

kedden a „Varrjunk együtt!” 
című programelemmel foly-
tatódtak, de a héten volt még 
családfakutatás az Egressy 
Béni Városi Könyvtárban. 

DÍJAZÁS

SPORTÓL SZÓLT A NAP 
A hagyományokhoz híven idén is megrendezte a magyar sport napját Kazincbarcika Város 
Önkormányzatának megbízásából a Barcika Art Kft. 

A program május 6-án reggel 
a Barcikai Emelkedők Terep-
futó versennyel rajtolt, amit 
első alkalommal szervezett 
meg a Barcika Art Kft. a Csó-
nakázó-tónál. A nem min-
dennapi megmérettetésen 
mintegy nyolcvanan vettek 
részt, közülük 61-en tíz, 17-
en pedig harminc kilométe-
ren teljesítettek. Távonként 
az első három nőt és férfit 
külön díjazták, a legjobb nő 
és férfi helyezett Kolorfesz-
tivál-bérlettel gazdagodott, 
a BE TRAIL abszolút győzte-
se egy vándorkupát kapott, 
amelyet egy évig birtokolhat, 
emellett a szervezők min-
den résztvevőnek okleve-
let nyújtottak át teljesítmé-
nyükért. 

Kora délután a Don Bosco 
Sportközpont szabadtéri 
színpadán Czégel Erika, Miss 
Gymstick Hungary rendkívül 
jó hangulatú edzéssel moz-
gatta meg a kilátogatókat. Őt 
követte Schobert Norbert, 
aki retro aerobikórájával 
nemcsak fergete-
gessé tette a dél-
utánt, de a ’80-
as, ’90-es évek 
nagy slágereit 
is együtt éne-
kelte a sportok 
szerelmeseivel.
Az esemény kereté-
ben megrendezték a „Ka-
zincbarcika Sportcsillagai” 
díjátadó ünnepséget, me-
lyen a 2016-ban kimagasló 
sportteljesítményt nyújtó 
tehetségeket és felkészítői-
ket jutalmazta Kazincbarcika 
Város Önkormányzata. Az 
ünnepség a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szö-
vetségének produkciójával 
kezdődött, majd elismerések 
átadása következett. 
Az „Év sportolója” Farkas 
János, a KBSC játékosa, az 
„Év utánpóltás sportolója” 
Bede Fanni, a Barcika Te-
nisz Club játékosa; az „Év 
edzője, felkészítője” Kónya 
Lajos, a Kazincbarcikai Vá-

rosi Sportegyesület birkózó 
szakosztályának edzője; az 
„Év utánpótlás edzője, fel-
készítője” Kálmán Vilmos; 
a KBSC U17-es csapatának 
edzője; az „Év csapata” a Ka-
zincbarcikai Ördögök futsal-

csapata voltak.
Kazincbarcika Vá-

ros Önkormány-
zatának Képvi-
selő-testülete 
minden évben 
odaítéli egy 

arra érdemes 
sportolónak, fel-

készítőnek vagy 
sportszervezetnek a Ka-

zincbarcika Város Sportjá-
ért kitüntető díjat. Ezt az el-
ismerést Czégel Erika, Miss 
Gymstick Hungary vette át 
Szitka Pétertől, Kazincbarci-
ka város polgármesterétől.

A rendezvényen az esély-
egyenlőség jegyében ér-
zékenyítő programokkal 
várta az érdeklődőket a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház, a SINOSZ 
helyi szervezete, a Kincsem 
Napközi Fogyatékos Szemé-
lyek Nappali Ellátása, a Ka-
zincbarcikai Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete, az Autista 
Alapítvány Miskolc, az Idő-
vár Nyugdíjas Kulturális Klub 
Kazincbarcika, a Vakok és 
Gyengénlátók Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Egyesü-
lete. Hiripi Edinától, a B.-A.-Z. 
Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Ház iroda-
vezetőjétől megtudtuk, hogy 
szükség van arra, hogy az 
egészséges emberek köze-
lebb kerüljenek a fogyatékkal 
élőkhöz, ezért is örült annak, 
hogy részt vettek a magyar 
sport napján.
A programok tombolasorso-
lással és közönségtalálkozó-
val zárultak, melyen a Ka-
zincbarcikai Ördögök együtt 
fociztak az érdeklődőkkel.

HIRDETÉS

FÖLDÜNK ÉS VIZÜNK… 
Egy amerikai egyetemista által 1970-ben elindított, majd 1990-ben világkezdeményezéssé vált 
április 22-i Föld Napjához az elsők között csatlakozott Magyarország. Hazánk négy megyéjében 
víziközmű-szolgáltatást végző Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. kiemelt hang-
súlyt fektet a környezet, így a Föld és a Víz védelmére. Hiszen ezek a felbecsülhetetlen értékű 
természeti erőforrások pótolhatatlanok. A Naprendszerünk csillagától harmadikként keringő kék 
planéta az otthonunk. Az élet helye, az éltető víz forrása - a víz pedig elengedhetetlen feltétele az 
életnek. 

Magyarország vízrajzának kialakulásáért el-
sősorban az a földrajzi sajátosság felelős, hogy 
a Kárpátok hegygerince által körbevett me-
dencében található. Ebből adódódik, hogy ú n. 
alvízi ország vagyunk, azaz a hazánk területén 
található vízmennyiség döntő része – mintegy 
90%-a – határainkon kívülről érkezik, és csak 
mintegy 10% származik csapadékból, vagy ke-
letkezik hazánk területén. Országunk a csa-
padékszegény országok közé sorolható az évi 
1000 köbméter/fő alatti csapadékmennyiség 
miatt. Vízbázisaink védelme, felelős gazdaként 
való kezelése mindezért elsőrendű feladat. 

Társaságunk számára a legfontosabb, hogy az 
év valamennyi napján kiváló minőségű és ele-
gendő ivóvízzel lássuk el a lakosságot. Az ország 
egyetlen szolgáltatójaként 6 felszíni víztározót 
üzemeltetünk, amelyek a területünkön kialakí-
tott 9 regionális vízmű-rendszer összekapcso-
lásával lehetővé teszik a megbízható szolgálta-
tást. Ivóvízhálózatunk mára már meghaladja az 
5 000 kilométert, melynek segítségével közel 
300 település lakóinak biztosítjuk az ivóvizet. 
Magas minőségű technológiák alkalmazásával 
érjük el a kifogástalan vízminőséget, ugyanak-

kor további garanciát jelent minden felhaszná-
lónk számára, hogy a legmodernebb gépparkkal 
felszerelt laboratóriumunkban rendszeresen, 
szigorú ellenőrzésnek vetjük alá a csapvizet.
Természeti erőforrásaink megóvását kitűnően 
példázza, hogy úgy üzemeltetünk közel 3 500 
kilométernyi szennyvízhálózatot, hogy minde-
gyik tisztítótelepünkön a legkorszerűbb techni-
kát alkalmazzuk. Innovatív beruházásként Ka-
zincbarcika-Berentén megépítettük a térség 
első szennyvíziszap-komposztálóját, ahol mű-
trágya kiváltására tökéletesen alkalmas termé-
ket állítunk elő. 
A mai fogyasztók környezettudatos szemléle-
tének megerősítése a holnap ivóvízkészleté-
nek a kulcsa. A vízbázisok megóvása mindany-
nyiunk közös érdeke, melyben sokat segíthet a 
fenntartható fejlődés alapelveit képviselő fel-
növekvő nemzedék. Fontos, hogy tudatosan és 
józan belátással használjuk a vizet. A műanyag 
palackokba zárt ásványvizek helyett például 
igyunk kiváló minőségű csapvizet! Nemcsak 
az indokolatlanul sok, ráadásul lassan lebom-
ló hulladék keletkezésétől óvjuk meg környe-
zetünket, de védjük a pénztárcánkat is, hiszen 
amíg egy ásványvíz átlagosan 50-200 forint/

liter áron férhető hozzá, a csapvíz literje nagy-
ságrendileg 30 fillér körül mozog. Egy ásvány-
víz árán tehát nagyjából 150 liter csapi ivóvizet 
ihatunk. És ez az ökológiailag fontos első lépés 
csak egy csepp a tengerben…

„Az ész az embernek nem azért adatott, hogy 
a természet felett uralkodjék, hanem, hogy azt 
követni s annak engedelmeskedni tanuljon” – 
mondta Eötvös József író és miniszter. Az ÉRV 
Zrt. követi a természet szavát. Borsod-Aba-
új-Zemplén, Heves, Nógrád és Hajdú-Bihar me-
gyében több mint 700 000 embernek úgy biz-
tosít ma egészséges ivóvizet, hogy a holnapra 
is jusson. Természetesen. Tisztán. Tudatosan. 
Mint ahogy a Föld kering a Nap körül, s ahogy a 
víz dajkálja az életet.                                            (x)
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„ A FE LE LŐSSÉG A M I É N K!”  

RENDŐRÖK AZ 
ISKOLÁBAN
A Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság és a Bűnmegelő-
zési, Vagyonvédelmi Alapít-
vány munkatársai tartottak 
előadást május 4-én a Ka-
zincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskolában, majd 
május 8-án a Szalézi Szent 
Ferenc Gimnáziumban. A 
programot azzal a céllal 
hívták életre a szervezők, 
hogy tájékoztassák a felső 
tagozatos diákokat az in-
ternet veszélyeiről, a drog-

fogyasztás káros hatása-
iról, emellett igyekeztek 
felhívni a figyelmet a biz-
tonságos közlekedés sza-
bályaira is. Jaskó Judittól, a 
Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság címzetes rendőr 
főhadnagyától megtud-
tuk „A felelősség a miénk!” 
című programsorozat kere-
tében belül zajlott interak-
tív rendezvény egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően 
valósulhatott meg.

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK

ELBALLAGTAK A 
KAZINCBARCIKAI VÉGZŐSÖK 
Összesen 544 diák balla-
gott el múlt héten a kazinc-
barcikai középiskolákból, 
és kezdték meg érettségi 
vizsgáikat.
A ballagások sora május 
4-én a Don Bosco Általá-
nos Iskola, Szakközépisko-
la, Szakgimnázium, Gim-
názium és Kollégiumban 
kezdődött, majd pénte-
ken elbúcsúztak az alma 
matertől az irinyis, surá-
nyis, deákos diákok, végül 
szombaton a szalézisok is. 

A ballagásokat követően 
május 8-án az írásbeli érett-
ségik is megkezdődtek: 
hétfőn irodalomból, ked-
den matematikából, szer-
dán történelemből adtak 
számot tudásukról a barci-
kai végzős középiskolások. 
Az írásbelik ezt követően 
az idegennyelv, választott 
és szakmai tárgyakkal foly-
tatódnak, a szóbeli vizsgák 
pedig idén is június végéig 
tartanak.

H ATÁ RTA LA N U L

ERDÉLYBEN JÁRTAK 
AZ ÁDÁMOS DIÁKOK 
A Határtalanul program ke-
retében jártak Erdélyben az 
Ádám Jenő Tagiskola diákjai 
a közelmúltban.
A programot az Emberi Erő-
források Minisztériuma írja 
ki évről-évre, melynek cél-
ja az, hogy a fiatalok meg-
ismerjék a határon túl élő 
magyarságot, az ott tanu-
ló diákokat, a határon túli 
magyar városokat, emlék-
helyeket. A Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános Is-
kola és tagiskolái évek óta 
sikeresen vesznek részt a 
programon.
Az Ádám Jenő Tagiskola di-
ákjai tavaly például Kárpát-
alján jártak, Erdélybe pedig 
idén első ízben jutottak el a 
Határtalanul program kere-
tében.  Az utazást megelő-
zően a tanulók rendhagyó 

órán készültek az utazás-
ra, és az ottani élményekre, 
május 5-én pedig az iskola 
aulájában számoltak be er-
délyi élményeikről. Mint ki-
derült, az ádámos csoport 
főként Petőfi és Arany nyo-
mán próbált utazni, de fel-
keresték az aradi vértanúk 
emlékhelyeit is.
– Tapasztalataim szerint a 
diákok nagyon élvezik eze-
ket az utazásokat, mélyen 
megérinti őket az, hogy a 
Magyarország határain túl 
élő magyar társaikkal talál-
kozhatnak, megismerhetik 
ezeket a régi magyar vá-
rosokat, így azt gondolom, 
hogy ez a program nagyon 
hasznos tanárnak, diáknak 
egyaránt – mondta el a Fe-
jes Eleonóra, az Ádám Jenő 
Tagiskola pedagógusa.

A kazincbarcikai középiskolákból idén 544 diák 
ballagott el az alábbiak szerint:

• Szalézi Szent Ferenc Gimnázium: 123 ballagó
• Irinyi János Református Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Diákotthon: 110 ballagó
• Ózdi SZK Surányi Endre Szakképző  

Iskolája és Kollégiuma:  208 ballagó
• Ózdi SZK Deák Ferenc Szakképző Iskolája  

és Művészeti Szakközépiskolája:  62 ballagó
• Don Bosco Általános Iskola,  

Szakközépiskola, Szakgimnázium,  
Gimnázium és Kollégium:  41 ballagó

•• •• 
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ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI REFERENS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VILLAMOSMÉRNÖK ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE 

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a 
„Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot hirdet pályázati referens és 
projektmenedzser munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

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

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök
Hazai és/vagy uniós támogatású pályázatok 
figyelése, előkészítésében való részvétel, pá-
lyázati dokumentációk teljeskörű összeállí-
tása, a támogatással megvalósuló projektek 
szakszerű menedzselése, elsősorban TOP, 
KEHOP, GINOP, NGM, NFM, BM által finanszí-
rozott pályázatok területén. 
Pályázati adatlapok kitöltése, partnerekkel 
való kapcsolattartás, fejlesztéshez szüksé-
ges engedélyezési/hozzájárulási eljárások 
szervezése, szakmai egyeztetések lebonyo-
lítása, projekt előkészítése, projekttervezés 
és ütemezés előkészítése.
Pályázati dokumentáció kidolgozásában való 
részvétel: kapcsolódó tanulmányok (megva-
lósíthatósági, háttér stb.), üzleti terv, projekt 
költségvetés el(ő)készítése. 

Hazai és/vagy uniós támogatásból meg-
valósuló projektek teljeskörű szakmai és 
pénzügyi menedzselése (a projekt szakmai 
megvalósulásának, beruházások helyszíni 
nyomon követése, előrehaladási jelentések, 
pénzügyi jelentések, kifizetési igénylések, 
elszámolások készítése, összeállítása, mun-
kafolyamatok és ütemtervek kialakítása, ko-
ordinálása, részvétel helyszíni és monitoring 
ellenőrzéseken, kapcsolattartás a támogató 
és a közreműködő szervezettel, partnerekkel.

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

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• főiskola, pénzügyi, vagy gazdasági, vagy 

jogi, vagy bölcsész, vagy műszaki vég-
zettség;

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolyta-
tása;

• minimum 2 éves releváns szakmai tapasz-
talat pályázatírásban és/vagy projektme-
nedzselésben;

• felhasználói szintű számítógépes ismere-
tek;

• pontos, precíz munkavégzés, kitartás, ma-
gasfokú koncentrációs képesség, kivá-
ló kommunikációs és problémamegoldó 

készség, kreativitás, rugalmasság, önálló 
munkavégzés, csapatszellem, szakmai  te-
rülethez kapcsolódó intézményrendszer, 
jogszabályok eljárásrendek ismerete;

• 6 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közbeszerzési referens képesítés;
• költség-haszon-elemzés, CBA-készítés-

ben szerzett tapasztalat;
• könyvelői vagy pénzügyi-számviteli ügy-

intézői képesítés;
• műszaki képzettség, beruházások lebo-

nyolításában szerzett releváns tapasztalat;
• angol és/vagy német nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okmányok másolata;
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezelésé-
hez hozzájárul;

• a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattar-
talommal.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör legkorábban 2017. június 1. nap-
jától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi 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 meg-
küldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
93/2017/HP, valamint a munkakör meg-
nevezését: pályázati referens és projekt-
menedzser.

• 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 határidőn túl beadott pályázatokat ér-
vénytelennek minősítjük. 
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályáza-
ti felhívásban feltüntetett valamennyi formai 
és tartalmi feltételnek megfelel.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. május 29.

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet villamosmérnök 
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.

Ellátandó feladatok:
Nyomvonalas létesítmények (közvilágítás, nagyfeszült-
ségű hálózatok stb.) engedélyezésével, üzemeltetésével, 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, energia-beszer-
zésben való szakmai közreműködés, energiaszámlák 
ellenőrzése, energetikai és egyéb korszerűsítésre ja-
vaslattétel.
Szakmai tanácsadás az önkormányzat és intézménye-
ik számára.
Közreműködés az energiahatékonysági szemléletfor-
málásban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közvilágításhoz, díszvilágításhoz és nagyfeszültségű 
hálózathoz kapcsolódó beruházásokkal, önkormányzati 
ingatlanok és intézmények erős- és gyengeáramot érin-
tő beruházásaival, egyéb beruházásokkal, energia-be-
szerzéssel, energiaszámlák ellenőrzésével kapcsolatos 
ügyintézői feladatok ellátása.

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

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• egyetem, vagy főiskolai szintű villamosmérnök vég-

zettség;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
• kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tár-

gyalóképesség;
• terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, 

megbízhatóság;
• döntésképesség, pontosság, önálló munkavégzés;
• 4 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett - legalább 1-3 év szak-

mai tapasztalat;
• közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte;
• szakirányú műszaki ellenőri jogosultság megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékleté-
ben foglalt adattartalommal;

• a végzettséget igazoló okiratok másolata;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagá-

ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalásáról;

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölt-
hető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót Nagy Lászlóné nyújt a 06-48/514-757-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgár-

mesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 
Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
95/2017/HP, valamint a munkakör megnevezését: vil-
lamosmérnök.

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

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését kö-
vetően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek 
részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvényte-
lenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. május 29.

ÖNKORMÁNYZAT

PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁS C I V I L S Z E RV E Z E T E K N E K

Az Országgyűlés tavaly új törvényt alkotott az építésügy és az építés szabá-
lyozásának átfogó reformja keretében. Az új jogszabály értelmében Magyaror-
szágon minden településnek 2017. október 1-jéig meg kell alkotni a Településképi 
rendeletet (TkR), valamint el kell készíteni a rendelethez tartozó Településképi 
Arculati Kézikönyvet (TAK).
A Településképi Arculati Kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, el-
sősorban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló 
kiadvány, amely a követendő jó példák bemutatásával közérthetően, magyarázó 
ábrákkal mutatja be a település egyes jellegzetes részeinek értékes építészeti 
és arculati stílusjegyeit. Ezek alapján szöveges és képi formában javaslatot tesz 
a településképhez illeszkedő elemek alkalmazására az építkezéseknél.
Az önkormányzatnak Településképi rendeletben kell meghatározni a településképet 
formáló részletes szabályokat, településképi követelményeket, valamint a helyi 
védelemre vonatkozó előírásokat, amely tulajdonképpen a város hagyományt 
őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését, kialakítását jelen-
ti. A Településképi rendelet előírásokat fogalmazhat meg többek között a helyi 
építészeti örökség egyedi és területi védelmére, illetve a reklámok, reklámhor-
dozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására 
és tilalmára vonatkozóan.
Ahhoz, hogy Kazincbarcika településképét meghatározó adottságairól pon-
tos képet kapjunk, települési értékvizsgálat szükséges, amelyhez az épületek 
és településrészeket számba kell venni. Ennek érdekében az elkövetkezendő 
időkben az utcákon találkozhatnak az épületeket fotózó kollégáinkkal. Ezeket 
a homlokzati fotókat kizárólag a kézikönyvhöz és az ahhoz tartozó értékvizs-
gálathoz használjuk fel.
A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítésénél ki-
emelten fontos szempont, hogy az széles körű helyi társadalmi bevonás mellett 
történjen, amelynek érdekében a készítés folyamata alatt lakossági fórumokat 
tartunk, amelyekre szeretettel várjuk a települési környezet alakítása iránt érdek-
lődő lakosságot, gazdálkodó és civil szervezetek képviselőit, vallási közösségeket!
Az első, tájékoztató jellegű lakossági fórum pontos időpontjáról és helyszínéről 
bővebb információt adunk a www.kazincbarcika.hu önkormányzati honlapon, 
valamint a helyi televízióban és újságban.
Szívesen várunk fényképeket, az Önök által értékesnek ítélt épületekről, terekről, 
utcákról a foepitesz@kazincbarcika.hu e-mail-címre! Fontos, hogy a fényképek 
küldésénél a szövegben jelöljék meg, hogy hol található a fényképezett objektum. 
A legjobban sikerült fotók bekerülnek a kézikönyvbe!

 Szitka Péter  Dr. Bianki Dániel
 polgármester  városi főépítész

Kazincbarcika Város Önkormányzata „A civil szerve-
zetek pályázati támogatásáról” szóló 7/2010. (II. 19.) 
rendelete alapján 2017. évre pályázatot hirdet a város 
közigazgatási területén működő civil szervezetek pénz-
ügyi támogatására.

Pályázat célja
A pénzügyi támogatás célja a civil szervezetek társadal-
mi szerepvállalásának erősítése, polgárok közéletbe való 
bevonásának segítése, az esélyegyenlőség megterem-
tése, a közéleti értékek fejlesztése, a társadalmi szolida-
ritás megerősítése. Elismert tevékenységek különösen a 
település szépítése és környezetvédelem, oktatást-ne-
velést segítő tevékenység, kultúra- és hagyományápo-
lás, egyéb karitatív és szociális tevékenység.

Pályázatot nyújthat be:
a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi 

szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt 
legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító 
okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenysé-
gét ténylegesen folytatja;

b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező 
öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat 
kiírását megelőzően legalább egy éve - dokumen-
tálhatóan - folyamatosan működött, és stabil (mi-
nimum 15 fő) taglétszámmal rendelkezik, feltéve, 
hogy a város közigazgatási területén székhellyel, 
vagy telephellyel rendelkezik és tevékenységét a 
városban fejti ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell a rendelet 6.§. (3) be-
kezdése értelmében: a konkrét cél meghatározását, 
megvalósításának teljes összegét, részletes és elle-
nőrizhető költségvetést, a kért támogatásösszegének 
felhasználási tervét, saját forrás igazolását, valamint a 
pályázati kiírás szerint csatolandó okiratokat.

A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidő-
ben és módon, az átvételt igazolva (ajánlott postai kül-
demény vagy személyes benyújtás) a polgármesternek 
címezve kell benyújtani. 
A személyes benyújtás helye: Kazincbarcikai Polgár-
mesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (207. iroda).

A támogatás formája: 
vissza nem térítendő támogatás.

Elnyerhető támogatás összege pályázatonként: 
50.000-250.000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. május 26.

Elbírálás határideje: 
a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül. 

Egyéb információ:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, valamint a 
7/2010. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelet a www.ka-
zincbarcika.hu honlapról tölthető le.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ügyfélfoga-
dási időben a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Pol-
gármesteri Irodájának munkatársai adnak a 48/514-
731-es telefonszámon.

MERCEDES-BENZ CLASSIC  
CSILLAGTÚRA 

KAZINCBARCIKÁN IS

Településképi Arculati Kézikönyv 
és Településképi rendelet készül 
Kazincbarcikán

Kevesebb, mint két hét, és útjára indul a jubileumi Mercedes-Benz Classic Csillagtúra, 
amely az oldtimer Mercedes-Benz tulajdonosok kétévente megrendezett, látványos 
felvonulása. A harminc évnél is idősebb mérnöki műremekeket ünneplő esemény 
idén a legsportosabb Mercedes-Benz modellek története előtt tiszteleg. 

A résztvevők május 19-e és 21-e között Budapestről indulva teljesítik a csillagtúrát 
a Mátra és a Bükk érintésével. A program népszerűségét bizonyítja, hogy mintegy 
nyolcvan oldtimert regisztráltak a rendezvényre.

A 2017-es csillagtúra központi témái az 50. születésnapjukat ünneplő, sportos AMG 
modellek, amelyek tervezésekor a dizájn és a teljesítmény volt a középpontban. A 
legsportosabb modellek régmúltra visszanyúló sikerei nem csupán a véletlennek, 
hanem a tudatos mérnöki munkának és a maximális teljesítményre való törekvésnek 
köszönhetőek, amelyeknek hála az elmúlt évtizedekben a Mercedes-AMG számos 
bajnokságon állt a dobogó legfelső fokára. Május 19. és 21. között azonban nem 
csak az AMG modelleket, hanem - mint minden alkalommal - magát az automobil 
megalkotóját és feltalálását is ünnepli a Mercedes-Benz. 

Az 50. AMG évforduló alkalmából a veterán műremekek és tulajdonosaik útja az első 
csillagtúra helyszínére, Egerbe és annak környékére, köztük Kazincbarcikára vezet. A 
klasszikusok a Mátra és a Bükk szerpentinjeit népesítik be két teljes napon keresztül. 
Az oldtimerek felvonulása nemcsak az autózás szerelmeseinek, hanem a dizájn és a 
sebesség kedvelőinek is kellemes kikapcsolódást nyújtanak majd. 

A veterán modellek május 20-án, szombaton 14.55-16.50 között érkeznek 
Kazincbarcikára, a Fő térre (a városházával szembe), ahol időmérőpontot alakítanak 
ki a szervezők.

A jelentkezés már lezárult az idei eseményre. A regisztrációból befolyt összeg egy 
részét, azaz minden nevezési díjra eső tízezer forintot, a Mercedes-Benz 2017-ben 
is a Budapesti Korai Fejlesztő Központnak ajánlotta fel.
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Május 12. (péntek) 19.00 
 › DUMASZÍNHÁZ 

Dombóvári István önálló estje (Vendég: Bellus István)

Május 31. (szerda), Fő tér 
 › KIHÍVÁS NAPJA 

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 18. (csütörtök) 16.00
 › ÚJ! KÉZMŰVES MŰHELY FELNŐTTEKNEK

Június 2-áig  
 › NÉPI KÉZMŰVES BÉRLET*

óvodai 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.

Május 13. (szombat) 10.00, KSK
 › BTC-RUDABÁNYAI TC

OB III-as teniszmérkőzés

Május 13. (szombat) 10.00 és 12.00, KSK
 › KBSC-DASE U-19-ES ÉS U-17-ES BAJNOKI  
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Május 14. (vasárnap) 17.30, Pete András Stadion
 › KBSC-PUTNOK NB III-AS LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

INGYENES!
Az időpont változhat! A végleges kezdési időpontról a kbsc.hu,  
kolorline.hu oldalon, valamint a Facebookon tájékozódhatnak.

Május 16. (kedd) 10.00, KSK
 › KIS LÉTSZÁMÚ ISKOLÁK FOCIJA MEGYEI SELEJTEZŐ

EDELÉNY
Május 17. (szerda) 16.00 
EDELÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
(István király útja 49.)

 › TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A BÓDVA-VÖLGYÉBEN
Előadó: Habodás Pál MKKM igazgató

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

 › VÁRHEGY-TÚRA 

HIRDETÉS

14.00 Flash Táncstúdió 

14.30 Street Workout Kazincbarcika (sportbemutató) 

15.00 Solymászbemutató 

15.50	 „Kazincbarcika,	a	mesehősök	birodalma”	 
rajzpályázat eredményhirdetése 
Játszótéravató ceremónia

16.00	 Tűzfészek	Társulat	gólyalábas	produkció

16.30 GUBÁS GABI-koncert:  
Biomese	avagy	Puff	Ancsi	egy	napja

SZÍNPADI	PROGRAMOK

2017.	MÁJUS	28.	(VASÁRNAP)
Kazincbarcika,	Völgy	park	

(Mezey István Művészeti Központ környéke, Rákóczi tér 9.)

Egész	délután:	lufibohóc,	családi	fotózás,	 
arcfestés,	csillámtetoválás,	akadályversenyek,	sportos	

játékok	a	játszótér	eszközein,	Izsó	Miklós	Képzőművészeti	
Kör	bemutatója,	kirakodóvásár,	fotófal,	mesesarok,	 
kiállítás	a	„Kazincbarcika,	a	mesehősök	birodalma”	

rajzpályázat	munkáiból,	CIB	BANK	játszósarok,	vendéglátás

Vendég	a	Miskolci	Állatsegítő	Alapítvány.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalan!

www.kolorcity.hu

VÁROSI

Műsorvezető:	
Rácz	Kata

GYERMEKNAP

KÍSÉRŐPROGRAMOK
•	Retró	játszóház	 
(Gyermekek	Háza-Kézművesház)

•	Könyvtárkóstolgató	 
(Egressy	Béni	Városi	Könyvtár)

•	Hangszersimogató	 
(Kazincbarcikai	Kodály	Zoltán	Alapfokú	
Művészeti	Iskola)

•	Kazincbarcikai	Rendőrkapitányság	
bemutatója

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

NYITVA: K.–P. 06.00–16.00, SZO. 06.00–14.00, V. 06.00–12.00
Elérhetőségünk: 06-30-573-5584, e-mail: barcikapiac@alfi.hu

Várjuk őstermelők, kistermelők, kézművesek jelentkezését, 
akik szívesen bemutatnák termékeiket!

KÓSTOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TERMELŐI PÉNTEK 
2017. 05. 19-ÉN

Várjuk kedves vásárlóinkat!
PÉNTEKI AKCIÓ: 2017. 05. 19-én

A HÚSBOLT AJÁNLATA: csirkecomb egész (előhűtött) 499 Ft.  
PÉKÁRU MINTABOLT: félbarna kenyér (egész | szeletelt) 219 Ft.

SPORT

KOLOR NAPKÖZIS

SPORTTÁBOR
7-14 ÉVES KORÚ GYERMEKEKNEK

Napi 2x2 óra edzés  
szakedzők 
irányításával: 
súlyemelés, atlétika, 
birkózás, futball,  
röplabda, kézilabda, 
kosárlabda, tenisz, úszás

Szabadidős foglalkozások: 
természetjárás, kirándulás,  

ügyességi versenyek, 
falmászás

Információ,  
jelentkezés: 
a www.barcikaart.hu 
oldalról letölthető  
jelentkezési lap megküldésével a  
sportkozpont@barcikaart.hu címre.

2017. JÚNIUS 26-30.
HELYSZÍN: KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT

Étkezés: ebéd, uzsonna

Részvételi díj: 16 000 Ft/fő/hét

Jelentkezési határidő:  
2017. június 12. 15.00

Érkezés: 8.00-8.30  Távozás: 16.00-17.00

KBSC

EGY GYŐZELEMRE A FELJUTÁS
A hátralévő négy forduló-
ban mindössze egy győze-
lem szükséges a KBSC-nek 
ahhoz, hogy megnyerje az 
NB III. Keleti csoportját, be-
biztosítva ezzel másodosz-
tályú tagságát. Az első lehe-
tőség ráadásul 
hazai környe-
zetben várja 
a kék-sárgá-
kat, az ellenfél 
pedig a szom-
szédvár Putnok 
csapat lesz.
Vasárnap a fő-
városban ven-
dégeskedett a KBSC, az ES-
MTK elleni győzelem pedig 
azt jelentette, hogy kézzel-
fogható közelségbe került 
a bajnoki cím. Mindehhez 
persze az is kellett, hogy a 
forduló előtt még harma-
dik Jászberény hazai kör-
nyezetben verje a második 
Monort, így a két üldöző he-
lyet cserélt tabellán, a ka-
zincbarcikaiak előnye pedig 
egy ponttal nőtt.
– Küzdelmes, helyenként 
durva meccset játszottunk 

az egyébként masszív er-
zsébetiekkel, akiket a gyors 
vezető góljuk még inkább 
feltüzelt – nyilatkozta a ta-
lálkozót követően Koleszár 
György szakmai igazgató. A 
kapott gól után próbáltunk 

dominálni, viszonylag rövid 
időn belül sikerült az egyen-
lítés, ezt követően pedig 
még az első játékrészben 
több helyzetünk is adódott. 
A második félidőben aztán 
egy jól eltalált lövéssel el-
döntöttük a találkozót.
Hétvégén az a Putnok lá-
togat Kazincbarcikára, 
amelytől a KBSC öt veresé-
ge egyikét elszenvedte. Az 
őszi találkozón, parázs mér-
kőzésen nyert a Putnok 2-1 
arányban, a kazincbarcika-

iak azonban visszavágásra 
készülnek.
– Most már beszélhetünk 
arról, hogy közel a bajno-
ki cím, saját kezünkben 
van a sorsunk. A célunk az, 
hogy a lehető leghamarabb 

dűlőre vigyük 
a dolgot, a hét-
végén erre esé-
lyünk kínálko-
zik. Remélem, 
hogy szépszá-
mú barcikai és 
vendég szur-
koló előtt hazai 
győzelmet lát 

majd a publikum. Mi min-
den erőnkkel ezen leszünk.

ESMTK – KBSC 1-2 (1-1)

KBSC: 
Somodi, Kardos, Farkas, 
Sigér, Engel, Burics, Süttő, 
Belényesi, Fekete, Molnár, 
Marius
Cserék: Marius helyett Sze-
mere, Molnár helyett Fagy-
gyas
Gólszerző: Farkas (11-esből) 
Faggyas

FUTSAL

Az utolsó fordulóban dől el
meglesz-e a bronz

A futsal NB II Keleti cso-
portjának felső-házi rá-
játszásában idegenben 
szerepelt a Kazincbarcikai 
Ördögök SE. A borsodiak a 
9. fordulóban 4-2-es vere-
séget szenvedtek a DEAC 
otthonában.

A találkozón már az elején 
hengereltek a házigazdák, 
hiszen a 4. percben náluk 
volt az előny. Pallai gólja 
után Varga Dániel  dupláz-
ta meg a hazai előnyt, 
és úgy tűnt ezúttal nem 
tud meglepetést okozni 
a barcikai alakulat. Sőt 
nem sokkal később Vékei 
gólja után már hárommal 
vezetett a DEAC. Az első 
félidőben Badalik szépített, 
de így is nehéz helyzetben 
voltak a vendégek. 
A második 20 percben har-
cosabban játszott a bor-
sodi csapat, de az újabb 
vendégtalálat csak nem 
akart megszületni. A haj-
rában aztán Irhás bevet-
te a vendég kaput és az 

utolsó percekre nyílt lett a 
mérkőzés. A gól után min-
dent egy lapra feltéve ro-
hamozott a vendégcsapat, 
vészkapussal játszottak 
Lippaiék, ám Komlósi nagy 
igyekezetében kézzel ért a 
labdához, ami számára ki-
állítást a Debrecennek bün-
tetőt eredményezett. Bagi 
pedig kihasználva a kínál-
kozó lehetőséget beállított 
a 4-2-es végeredményt. A 
Kazincbarcika számára még 
egy mérkőzés van hátra a 
bajnokságból. Az Ördögök 
május 15-én hétfőn este hét 
órától a Kincsem együttesét 
fogadják a Don Bosco Sport-
központban. Ha azt a találko-
zót megnyeri a Barcika, akkor 
megszerzi a harmadik helyet 
az NB II Keleti csoportjában. 

Debreceni Egyetemi AC – 
Kazincbarcikai Ördögök SE 
4-2 (3-1)

Gólszerzők: Pallai, Varga D. 
Vékei, Bagi, illetve Badalik, 
Irhás. 

RITMIKUS GIMNASZTIKA

NYOLC ARANY AZ ORSZÁGOSON
Budapesten zajlott május 6-án és 7-én a Berczik Sára 
Emlékverseny országos döntője, ahol a kazincbarcikaiak 8 
első, 3 második, 1 negyedik, 1 ötödik és 1 hatodik helyezés-
sel tértek haza, valamint hárman megkapták a Berczik Sára 
Kupát. A szabadidő duóban induló serdülő páros a legjobb 
koreográfia különdíját nyerték el karikagyakorlatukkal. 

Kazincbarcikai eredmények

Serdülő (2007) egyéni ösz-
szetett 1. hely, szerenkénti 
szabadgyakorlat 1. hely, ka-
rika 7. hely: Viszoczky Flóra

Junior II (2004) egyéni ösz-
szetett 2. hely, szabadgya-
korlat 1. hely, labda 5. hely: 
Tóth Vivien

Junior II (2005) egyéni ösz-
szetett holtversenyben 1. 

hely: Szakács Réka és Vas-
vári Alina;
szerenkénti szabadgyakorlat: 
1. hely Vasvári Alina, 2. hely 
Szakács Réka; labda: 1. hely 
Szakács Réka, 2. hely Vas-
vári Alina

Junior II csapat 1. hely Tóth 
Vivien, Szakács Réka, Vasvári 
Alina, Boda Natália

Szabadidő duó, serdülő pá-
ros 4. hely, arany minősítés, 
legjobb koreográfia külön-
díj: Molnár Anna, Szaniszló 
Csenge

Berczik Sára Kupa: Viszocz-
ki Flóra, Tóth Vivien, Vasvári 
Alina

A KBSC-Putnok összecsapást  
ingyenesen tekinthetik meg a szurkolók. 

A találkozó várhatóan  
május 14-én vasárnap 17.30 órakor  
kezdődik a Pete András Stadionban. 

A végleges kezdési időpontról a kbsc.hu, kolorline.hu 
oldalon, valamint a Facebookon tájékozódhatnak.



HIRDETÉS

12 2017. MÁJUS 12.

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!

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.

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:
Mályinka

Rudolftelep
Szuhakálló

2017. május 17. (szerda)
2017. május 22. (hétfő)
2017. május 25. (csütörtök)

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!

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

   Hell :

Borsodi friss zéró 0,5 l:

Topjoy 1,75 l:

Garden 100 %-os 
gyümölcslé 0,5 l:

Color hajfesték 
60 ml + 40 ml:

155 Ft 

130 Ft

80 Ft

50 Ft

80 Ft

55 Ft

2000 Ft

620 Ft/l

520 Ft/l

53 Ft/l

1000 Ft/kg

320 Ft/l

55 Ft/l

333 Ft/kg

Anyáknapi desszertek nagy választékban!

Anyák napi desszertek 
nagy  választékban!

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

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

Hell focus energiaital   250 ml   155.-    620.-/l

Tankcsapda energiaital 250 ml   130.-    520.-/l

Aquaria 1,5 l ízesített víz   80.-    53.-/l

Dolce Vita croissant  50 g   50.-    1000.-/kg

XIXO üdítő   250 ml   80.-    320.-/l

Hipó   1l    55.-

Tide mosópor   6 kg   2000.-    333.-/kg

   
Hell focus energiaital 250 ml: 

Tankcsapda energiaital 250 ml:   

Aquaria ízesített víz 1,5 l: 

Dolce Vita croissant 50 g:

XIXO üdítő 250 ml:

Hipó 1l:

Tide mosópor 6 kg:


