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Vadna: A múlt értékeivel közösen a jövőért
Korábbi számunkban beszá-
moltunk arról, hogy Vadna 
község 2017-ben 
ünnepli fennállá-
sának 780. évfor-
dulóját. A telepü-
lés életében nagy 
jelentőséggel bíró 
jubileum legfon-
tosabb célja, a kö-
zösségi kapcsola-
tok elmélyítése és 
az identitástudat erősítése 
a lakosságban.  Az alapítás 
ünnepének szentelt eszten-
dőben főként kulturális prog-
ramokkal várják nem kizá-
rólag a vadnaiakat, hanem a 
környékről érkezőket is. Ám 
nem csupán ez az esemény 
köti le a falu vezetésének fi-
gyelmét. A község elöljárói 
nagyszabású terveket sze-
retnének megvalósítani, egy 
élhetőbb, vonzóbb települést 
kialakítani. Ez a nézet három 
sarkalatos pontra támaszko-
dik: a középületek, terek, ut-
cák felújítására, átalakításá-
ra; a községre jellemző színes 
kulturális élet megtartásá-
ra; s végül a múlt emlékeinek 
megőrzésére, bemutatására. 

Ebből kiindulva idén a köz-
épületek energetikai kor-

szerűsítését kívánják meg-
valósítani, valamint egy nagy 
projekt kivitelezését terve-
zik. A hagyomány szerint a 
Bán-patakon Dédestapol-
csánytól Vadnáig egykor hét 
vízimalom létezett. Ma már 
csak a vadnai malom épüle-
te van felújítható állapotban. 
Ezt szeretnék helyreállíta-
ni, összekapcsolva a hajdani 
várrommal a „Csodamalom 
– Csodavár” projekt kereté-
ben.  Megvalósulásához nagy 
reményeket fűznek a falube-
liek, hiszen a program kiter-
jesztésével, – mint például 
tanösvény kialakítása, illetve 
lovagi akadálypálya kiépíté-
se, – a térség turisztikai köz-
pontjává válhatna a község, 

hozzájárulva Kazincbarcika, a 
Bán-völgye és a Sajó-völgye 

településeinek szé-
lesebb körű idegen-
forgalmi látogatott-
ságához. 
Manapság sokan 
választják Vadnát új 
lakóhelyül. Büszkék 
arra, hogy három új 
utca kialakítására 
volt szükség, me-

lyek 90 %-át fiatal, kazinc-
barcikai házaspárok töltöt-
ték meg.  A 700 főt számláló 
kistelepülésen ugyancsak 
elégedettségre ad okot a 
kulturális élet gazdagsága.  
Rengeteg állandó program-
mal büszkélkedhetnek. A 
következő nagy esemény a 
borverseny lesz, ezt követi 
a Várhegy-túra, majd a Ke-
mencefesztivál. 
– Nyáron gasztronómiai 
fesztivált fogunk tartani, au-
gusztus elején a Komoróczi 
Péter-Várnapokra készülünk. 
Ősszel szüreti fesztivál lesz, 
közben pedig a gyereknapot 
is megünnepeljük – tájékoz-
tatott Bencze Péter, Vadna 
polgármestere.

Együtt a hagyományok megtartásáért
A Bán-völgye évszázadokra visszatekintve mindig is kivá-
ló bortermő vidék volt. Tizenöt évvel ezelőtt Csíkász Gábor 
nagybarcai születésű, bánhorváti tanárember ötlete nyomán 
indult útjára a három település, Bánhorváti, Nagybarca és Vad-
na boros gazdáit összefogó Bán-völgye borverseny, melynek 
idén Vadna volt a házigazdája. A gazdák által pénteken leadott 
mintákat szombat reggel tizenkét tagú zsűri bírálta. A kilenc 
tagot számláló szakértő ítészek a falvanként egy-egy boros 
gazdával kiegészültve öt kategóriában:  Bán-völgye fehér- és 
vörösbora, más táj fehér- és vörösbora, illetve rozé címszó 
alatt minősítették a borokat. A köszöntők elhangzását köve-
tően a program az eredményhirdetéssel indult. 
A megmérettetésre a három faluból összesen 69 gazda 113 
bormintával érkezett. A zsűri kategóriánként átlagosan 4 
arany, 6-8 ezüst és 8-10 bronzérmet osztott ki. A Csíkász 
Gábor-emlékérmet évente annak a bortermelőnek ítélik oda, 
aki a legtöbbet foglalkozik a pincével és a borral. Ez évben An-
tal Attila vadnai borász kapta a bronzplakettet. Az év legjobb 
fehérbora Tamási Máriáé, a legjobb vörösbor pedig Bencs 
Lajosé lett. A díjátadásokat követően a szervezők ebéddel 
várták a résztvevőket, majd a helyi színjátszók műsora után 
a jelenlévők felkerekedtek, hogy látogatást tegyenek a vad-
nai pincesoron. Visszatérve Boros Dénes prímás és zenekara 
gondoskodott a jó hangulatról.

KISHÍREK A RÉGIÓBÓL

IRODALMI EMLÉKEK A BÓDVA- VÖLGYÉBEN
Habodás Pál, a téma előadójának szavait 
idézve, a Bódva-völgye a trianoni határok 
megvonása előtt két megyéhez tartozott: 
Borsodhoz és Tornához. Az 1920 után bekö-
vetkezett kényszerhelyzet miatt 
ezek peremvidéke nagyobbrészt 
abba az aprófalvas közigazgatási 
egységbe integrálódott, amely-
nek székhelye évtizedekig a köz-
ségek sorából csak az 1970-es 
években kiemelkedett Edelény 
volt. Leszámítva Rudabánya és 
Szendrő középkori virágzását, vagy Edelény 
későbbi fejlődését, város, jelentősebb tele-
pülés nem alakult ki ezen a tájon. Így nem 
jöhettek létre híres iskolák, egyházi vagy 
világi intézmények sem, amelyek a kultu-
rális központ szerepét betölthették volna. 
   Első hallásra ezért talán furcsának tűnhet 
itt „irodalmi emlékekről” beszélni. Mégis 
büszkén mondhatjuk, hogy kedvezőtlen 
adottságai ellenére ez a vidék művelő-
déstörténetünk szinte minden korszaká-
ban adott egy-egy jelentős alkotót vagy 

alkotást nemzeti literatúránknak. S kik voltak 
e jeles szerzők? Ismert és kevésbé ismert 
tudósok, világi és egyházi személyek, nők és 
férfiak, akik hétköznapi levelezéseiket, vagy 

tudományos munkásságukat ezen 
a vidéken folytatták, a középkortól a 
20. századig. Hasábjainkon minden 
auktor bemutatására nincs lehető-
ség, csupán néhány kiragadott ér-
dekességgel tudunk szolgálni. Íme! 
A legkorábbi, teljesen magyar nyelvű 
szövegemlékünk, mellyel e környék 

büszkélkedhet, a Halotti beszéd és könyör-
gés. A 12. században keletkezett szöveg a 
Pray-kódexben található és minden bizonnyal 
Boldván, az Árpád-kori bencés monostorban 
írták. Aztán ott vannak a személyes levelezé-
sek és naplók. A művelődéstörténet számára 
jelentős emlékirat Szathmáry-Király Ádám 
naplója. Ő II. Rákóczi Ferenc fejedelem nemes 
apródja, aki elkíséri urát lengyel- és franciaor-
szági bujdosásában is. Az ekkor született me-
moárt a korszak jeles kutatója, Thaly Kálmán 
adta ki 1866-ban. 

„KERTÉSZ LESZEK”
Második alkalommal vehette át az első helyezettnek járó 
oklevelet a Marton Zsuzsanna és Sütő Lajosné vezette kis 
csapat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tag-
óvodájából, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kiírt 
„Kertész leszek” pályázat eredményhirdetésén Edelényben.
Az oklevél mellé játékjutalomban részesültek a szorgos 
kezű gyerekek a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszer-
vezete jóvoltából. 
A gyermekek a szülők, nagyszülők és az óvodapedagógu-
sok segítségével kis kertet alakítottak ki óvodájuk udvarán. 
A felnőttekkel együtt ásóznak, ültetnek, gereblyéznek. A 
csoportszobában palántákat nevelnek, amelyeket tavasz-
szal kiültetnek a virágládákba és a kiskertbe. Az előkészí-
tett földbe elszórt virágmagot együtt locsolják, gyomlálják 
és egészen őszig gondozzák. A virágmagokat begyűjtik, az 
évelő növényeket ládákba rakják, megfelelő helyen „telelte-
tik”. Ezáltal közvetlen tapasztalatot szereznek a növények, 
virágok fejlődéséről egészen a pici magtól a pompázó virágig.
Közben megtanulják a gyermekméretű szerszámok hasz-
nálatát, felelősséget éreznek a gondozott virágokért, a 
környezet védéséért, óvásáért, s ezáltal alakul a környe-
zettudatos szemléletük.
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BERUHÁZÁS

TÖBB SZÁZ MILLIÓ FORINTBÓL FEJLESZT A KBSC
Újabb műfüves pálya épül a Kazincbarcikai Sportközpont te-
rületén. Az új létesítmény várhatóan június végére készül el 
és a KBSC utánpótlás-nevelését segíti a jövőben.

A munkálatok egy bő hónapja 
a korábbi kisméretű futball-
pálya elbontásával és a te-
reprendezéssel kezdődtek 
el. Utóbbi során körülbelül 10 
ezer köbméter földet mozga-
tott meg a kivitelező ahhoz, 
hogy a szabványos műfüves 
pályához rendelkezésre álljon 
a megfelelő terület. Gulyás Ti-
bor, a KBSC FC Kft. ügyve-
zetője érdeklődésünkre el-
mondta, a beruházásra még 
2014-ben nyertek el 170 mil-
lió forintot egy sikeres TAO-s 
pályázatnak köszönhetően.

– A fejlesztésre nagy szük-
ség volt, mert a jelenlegi 
utánpótlás-nevelésre hasz-
nált pálya keresztmetszete 
már szűknek bizonyult, az 
edzések így az estébe nyúl-
tak. Az új létesítmény azon-
ban megoldja ezt a problé-
mát – mondta Gulyás Tibor, 
aki hozzátette: az új pálya 
várhatóan június 30-ára ké-
szülhet el.
Nem ez az egyetlen fejlesz-
tés, amit a KBSC a közeljö-
vőben megvalósíthat. A klub 
ügyvezetője elmondta, a 

csapat NB III Keleti csoportjá-
nak tabelláját szinte az egész 
jelenlegi szezonban vezet-
te, ezért a jövő évre NB II-es 
licenszkérelmet adott be a 
klub. 
– A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség nagyon szigorú sza-
bályokat írt elő az NB II-ben 
is, ezeket jelenleg nem tud-
juk teljesíteni, viszont köz-
tudott, hogy egy hosszú távú 
fejlesztési program közepén 
vagyunk. A 2016/2017-es 
szezonban újabb TAO-s pá-
lyázaton nyertünk 300 millió 
forintot, így önerővel együtt 
körülbelül 400 millió forint 
áll rendelkezésünkre ahhoz, 
hogy felépítsünk egy új, a 

szabályoknak megfelelő pá-
lyát – részletezte a klubve-
zető, aki kiemelte, a mun-
kák során első lépésben a 
régi centerpálya – amelynek 
gyepszőnyege már korábban 
megújult – mellé épülhetné-
nek meg a lelátók, a belép-
tetőrendszer, a szükséges 
felszerelések és parkolók, 

második körben pedig az öl-
tözők és egyéb kiszolgáló lé-
tesítmények. 
A pályafejlesztés előrelátha-
tóan 2018 júniusára készül-
het csak el, így a kék-sárgák 
a következő szezonban vár-
hatóan Putnokon vagy Tisza-
újvárosban játszhatják hazai 
mérkőzéseiket. 

LÁTVÁNYOS BONTÁS

Robbantottak a BorsodChemben
Robbantásos technológiával bontották le április 21-én a 
BorsodChem egykori Polimer-1 üzemépületét.

A munkálatokat megelőző-
en a BorsodChem szakem-
berei a gyáron belül is min-
den biztonsági intézkedést 
megtettek, a 26-os utat 
pedig a rendőrség zárta le a 
robbantás idejére.
Klement Tibor, a Borsod-
Chem Zrt. környezetvédelmi 
igazgatója érdeklődésünkre 
elmondta, a Polimer-1 épü-
letet már hosszú ideje nem 
használták, korábban már 
anyagmentesítették is, így 
mára már csak a vázszer-
kezet maradt meg belőle. 
– Esztétikai látványként 
sem volt kellemes a kör-
nyéken élőknek, vagy akár 
a 26-os úton elhaladóknak, 

emellett pedig biztonság-
technikai kockázat is volt a 
gyár területén ez a romos 
létesítmény – részletezte 
Klement Tibor.
A környezetvédelmi igazga-
tó kiemelte, egy fontos kör-
nyezetvédelmi projekthez is 
kapcsolódik a robbantás, hi-
szen az így keletkezett tör-
melék lesz az alapja annak 
az útnak, mely a régi zagy-
térhez vezet. Ezt a területet 
ugyanis rekultiválni fogja a 
vegyipari cég, a Polimer-1 
bontásával felszabadult te-
rület a későbbiekben új be-
ruházás helyszíne lehet.

(fotók: BorsodChem Zrt.)
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INTERJÚ

HÚSZ ÉV A VILÁGOT 
JELENTŐ DESZKÁKON
Janza Kata napjaink egyik legkedveltebb, legfoglalkoztatottabb musi-
calszínésze. A közönség nem csupán tehetsége, hanem közvet-
lensége miatt is imádja. A művésznő az év elején látogatott el 
városunkba, melyet azonnal a szívébe zárt. Ittjártakor faggat-
tuk a siker felé vezető útról, a színészi pálya szépségeiről és a 
magánélettel való összeegyeztethetőségéről.

– Tízéves korától énekelt 
a Magyar Állami Operaház 
gyermekkórusában. Az itt 
töltött évek mennyire ha-
tározták meg későbbi pá-
lyafutását?
– Szerintem nagyon meg-
határozóak a gyermekko-
ri álmok, melyek elindítják 
az embert egy adott úton. 
Tisztán emlékszem az óvo-
dás időszakra, amikor ha 
kellett, ha nem, szerepel-
tem. Aztán bármilyen lehe-
tőségem adódott a meg-
mérettetésre, legyen az 
színjátszó kör vagy a gyer-
mekkórus, vállaltam. Tulaj-
donképpen ez alapozta meg 
a pályámat. Egy olyan kö-
zegben nevelődtem, amely 
rengeteg mindenre meg-
tanított. Legfőképpen arra, 
hogyan álljam meg a he-
lyem a világban. 

– Ezerekilencszázkilenc-
venhét óta a Budapesti 
Operettszínház tagja.  Sok 
darabban szerepelt, melyik 
állt a legközelebb a szívé-
hez?
– A Budapesti Operettszín-
ház tényleg az otthonom-
má vált. Idén a huszadik 
éve, hogy először léptem 
fel azokra a deszkákra. Ezt 
a színház most szilveszter-
kor meg is ünnepelte. „Jö-
vőre, Veled, Itt!” című da-
rabunkat írták át „20 éve 
együtt - Jövőre, Veled, Itt!” 
címmel, hiszen Szabó P. 
Szilveszter partneremmel 
húsz éve játszunk együtt.  
Kerényi Miklós Gábor di-

rektor választott ki ben-
nünket az „Elizabeth” című 
musical válogatóján. Azt 
hiszem, muszáj ezt első-
ként említenem, mert ez a 
darab hozta meg az áttö-
rést, a nagy sikert. Csodá-
latos dolog, hogy két év-
tizeden át játszottuk és 
időről időre újra bemutat-
juk. Nem tudom hány ge-
nerációt „fogyasztottam” 
már el Ferenc Józsefek-
ből, és kis Rudolfok-
ból, de a meghatározó 
nagy csapat még mindig 
együtt van. Velük hoz-
tuk létre a „Mozart” című 
musicalt, illetve a „Rómeó 
és Júliát”, ami nagyon nagy 
sikert aratott a nézők kö-
rében.  Aztán később kö-
vetkezett a „Szentiváné-
ji álom” és a „Jekyll és 
Hyde” című musical, 
ez utóbbit Szege-
den, a Szabadtéri 
Színpadon is el-
játszhattam. Ne 
felejtsük el azo-
kat a darabokat 
sem, mint például 
a „Nők az idegösz-
szeomlás szélén”, 
amelyekben nem 
feltétlenül az ének-
tudás a lényeges, ha-
nem a színészi munka 
és a színészi kvalitás. 
Egyre inkább ezekhez 
a darabokhoz vonzó-
dom, és örülök a lehe-
tőségnek, hiszen szí-
nésznőként egy egész 
másik oldalamat tudom 
megmutatni. 

– Mit tartogat Önnek 2017?
– Ez az év is olyan nyüzs-
gős és olyan tartalmas lesz, 

mint az eddigiek. Dolhai 
Attilával nagyon sokat 
lépünk fel együtt, van 
nagyzenekaros, önál-
ló koncertünk. Azt na-
gyon szeretem, hogy 
összeszokott páros 
vagyunk, és igazi kihí-

vás mindig újat mu-
tatni annak a 

t ö r z s k ö -
zönség-

n e k , 
a k i k 

i d ő -
rő l- id ő -

re követnek 
b e n n ü n k e t . 

Egyéb zenei 
c semegék is 

tarkítják majd 
az idei naptára-

mat. Gájer Bálint-
tal lesz egy nagyon 

jó szvingestünk és 
itt vannak a reper-

toáron lévő darabok az 
Operettszínházban. Tá-

bori György „Utazás” című 
regényéből húsz évvel ez-
előtt Kocsák Tibor és Mik-
lós Tibor írtak  nagy sike-
rű, drámai musicalt, amely 
darabot most „Lady Bu-

dapest” címen mutat be az 
Operettszínház, amelynek 
a címszerepét alakítom. 
Igazi örömjáték.

– Hogyan egyeztethető 
össze a gyermeknevelés-
sel és a magánélettel ez a 
pörgős szakmai karrier?
– Mindig nagyon igyekez-
tem, hogy elég idő jusson 
a családomra, imádom a 
gyerekeimet és szeren-
csés vagyok, mert két an-
gyalt kaptam. Janka lányom 
tizennyolc éves, állítólag a 
megszólalásig hasonlí-
tunk egymásra. Most fog 
érettségizni, még nem tu-
dom hová, de mindenkép-
pen tovább szeretne ta-
nulni. Imádja az irodalmat, 

szeret felolvasni, viszont 
énekelni már nem any-
nyira. Együtt játszunk a 
„Nők az idegösszeomlás 
szélén” című darabban.  

Samu fiam egy igazi bo-
hóc. Kilencéves, és gyö-

nyörű hangja van, bármit 
visszaénekel egy pillanat 
alatt. Vele most lehet a leg-
jobb társascsatákat vívni, a 
„Gazdálkodj okosan” áll az 
első helyen. Nagyon sze-
retünk utazni, elmenni oda, 
ahol csak együtt vagyunk 
és nagyokat beszélgetünk. 
Rengeteg segítséget kapok 
a szüleimtől és az apukák-
tól is, úgyhogy szerencsés 
embernek mondhatom ma-
gam. 

– Van valamilyen Kazinc-
barcikához köthető emlé-
ke?
– Gyermekként jártam itt a 
családommal és tervezem, 
hogy a saját gyerekeimmel 
is visszajövök, megmutatni 
nekik a várost, beszippan-
tani az atmoszféráját.
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ÜNNEPI ÁLLOMÁNYGYŰLÉS

ELISMERTÉK A RENDŐRÖKET 
A rendőrség napja alkalmából 
tartott ünnepi állománygyű-
lést a Kazincbarcikai Rendőr-
kapitányság április 21-én.
Az eseményen elhangzott, 
április 24-ét, vagyis Szent 
György napját 1992-ben nyil-
vánította a rendőrök nap-
jává a kormány, amelyet az 
országgyűlés törvényben 
erősített meg. Az ünnepi kö-
szöntőt követően elismerő 
okleveleket osztottak ki több 
kategóriában.
A rendezvényen részt vett 
Szaniszló János, a Kazinc-
barcikai Járási Hivatal ve-
zetője; dr. Mecser 
Tamás rendőr ez-
redes, főtanácsos; 
dr. Toldi-Tóth Gá-
bor, a Kazincbar-
cikai Rendőrkapi-
tányság vezetője, 
dr. Márton Csaba 
a Bűnmegelőzési 
és Vagyonvédelmi 
Alapítvány kura-
tóriumának elnö-
ke, valamint több környező 
település polgármestere.
A „Kazincbarcikai Járás Év 
Rendőre” címet vezetői ka-

tegóriában Bácsik Sándor 
rendőr alezredes, bűnügyi 
kategóriában Lőkös István 
címzetes rendőr százados, 
illetve rendészeti kategóriá-

ban Proczner Krisztián ren-
dőr törzszászlós kapta.
A rendőrség napja alkalmá-
ból főkapitányi dicséretben 

és jutalomban részesült 
Szabó Piroska címzetes 
rendőrzászlós, melyet dr. 
Mecser Tamás rendőr ez-
redes adott át.

B á n h o r v á t i 
Köz ség Önkár-
m a n y z a t á n a k 
Képviselőtestü-
lete kiemelkedő 
munkája, vala-
mint a település 
közbiztonságá-
ért tett szolgála-
táért jutalomban 
részesítette Hol-
ló Péter címzetes 

rendőr főtörzs zászlóst.
A Bűnmegelőzési, Va-
gyonvédelmi Alapítvány 
Fodor Gyula címzetes 
rendőr őrnagyot, Lőricz 
Jánosné, Filó Tímea és 
Szerencsi Andrásné köz-
alkalmazottakat jutalom-
ban részesítette.
Az ünnepi állománygyű-
lés végén adták át az Anga 
András-emlékplakettet, 
melyet idén dr. Mecser Ta-
más rendőr ezredes ve-
hetett át.

KÖZÖSSÉGI NAP 

SZÉPÜL A HERBOLYAI TAVAK KÖRNYÉKE
Közösségi napot szerve-
zett a Barcika Park Non-
profit Kft. a herbolyai bá-
nyatavaknál április 22-én. 
A programra a városré-
szen élőket, a horgászokat, 
valamint a halőröket vár-
ták a cég munkatársai. Az 
eseményen Szitka Péter 
polgármester és Klimon 
István alpolgármester 

köszöntötték a megjelen-
teket. Az alpolgármes-
ter beszédében elmondta; 
nagyon örül, hogy egyre 
többen szépítik ezt a vá-
rosrészt. A közösségi nap 
keretében a résztvevők 
horgászállásokat alakí-
tottak ki, valamint stége-
ket is kihelyeztek az Ifjú-
sági-tóra.

BŰ N M EG E LŐZÉ SI É S VAGYON V É DE LM I A LA PÍTVÁ N Y  

Tréningen az 
élménypedagógiáról
A Fónagysági Erdei Iskolában folytatódott a Bűnmegelőzési 
és Vagyonvédelmi Alapítvány „A felelősség a miénk” című 
közösségi rendezvénysorozata egy úgynevezett élmény-
pedagógiai tréninggel. A programon pedagógusok és gyer-
mekekkel foglalkozó szakemberek vettek részt.

Bendicskó Emese Mária 
gyógy pedagógus szerint a 
tréningen olyan hasznos mód-
szereket leshetett el, melyek 
mindennapi munkája során 
is nagy segítségére lesznek.
– Mi a gyógypedagógiában 
egyébként is egy kicsit más 
módszereket használunk, 
mint a hagyományos peda-
gógia, úgyhogy hozzám ez 
nagyon közel áll. A játékos 
közösségfejlesztő csapat-
munkára épülő feladatokat 
mi egyébként is alkalmazzuk, 
úgyhogy nekünk különösen jó 
volt ennek új formáit elsajá-
títani, hiszen ezt majd később 
alkalmazni tudjuk a gyere-
keknél is – mondta.
Kerekes Barbara, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Kazincbarcikai 
Tagintézményének igazga-

tója tájékoztatott, a négyna-
pos tréningen a szervezők öt 
műhelyfoglalkozáson várták 
a szakembereket, melyek 
célja strukturált gyakorla-
tokon, játékokon keresztül 
az önismeret, emberismeret, 
magabiztosság, teherbírás, 
kommunikációs készség, 
kreativitás, vagy éppen a 
proaktivitás fejlesztése volt. 
A Bűnmegelőzési és Va-
gyonvédelmi Alapítvány 
március végén indította el 
„A felelősség a miénk” című 
közösségi programsoroza-
tát. Ennek keretében három 
hónapon keresztül 12 külön-
böző programot szerveznek, 
melyek között a tréningen 
túl megtalálhatók előadások, 
drogprevenciós rendezvé-
nyek, színházi műsorok és 
interaktív bűnmegelőzési 
programok is.
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Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket hogy a május 1-jei 
munkaszüneti nap miatt 2017. május 1. – 
2017. május 6. között szolgáltatási területünkön egy 
nappal később ürítjük a hulladékgyűjtő edényeket.

2017. május 1-jén (hétfőn) nem lesz szállítás, 
valamint az ügyfélfogadás is szünetel.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot és Partnereinket, hogy a 
hulladékgyűjtő edényeiket a módosításnak megfelelően 
a megszokott helyre legkésőbb reggel 6 óráig kihelyezni 
szíveskedjenek!

Kellemes időtöltést kíván a ZV Nonprofit Kft.

A települések listájáért és további információkért 
látogassa meg weboldalunkat, vagy keresse fel 

ügyfélszolgálatunkat.
www.zoldvolgy.hu  06-48/799-300

Ingyenes jogi tanácsadás

Helye: MSZP városi iroda

2017. május 3-án (szerdán) 16.00 órától

Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.

2017. május 3. (Szerda) 16.00 
órától.  MSZP irodában Rákóczi tér 4.  szám alatt.

Szereted a hatalmas bulikat?
Szívesen részese lennél az ország legszínesebb fesztiváljának?

JELENTKEZZ ÖNKÉNTESNEK  
AZ IDEI KOLORFESZTIVÁLRA!

MIT KÍNÁLUNK?
• óriási bulit,
• fiatal, dinamikus csapatot,
• rengeteg programot,
• sok-sok mosolyt,
• fesztiváljegyeket, Kolorcity-egyenruhát,
• és IRTÓZATOSAN SOK MUNKÁT J

Küldd el jelentkezésedet május 10-éig az info@kolorcity.hu címre 
a www.kolorcity.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon!

www.kolorfesztival.hu

KAPCSOLÓDJ RÁNK!
Jelentkezz önkéntesnek!
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BE I R ATKOZÁS 

SZE PTE M BE RBE N NE KI K I S 
BECSE NG ETNE K 
Kettőszázhuszonöt gyer-
meket írattak be szüleik a 
Pollack Mihály Általános 
Iskolába április 20-án és 
21-én. 
Néhány héttel ezelőtt 
nyí lt napokat tar tot-
tak az intézmény összes 
tag iskolájában, melynek 
célja az volt, hogy meg-
ismertessék a gyerme-
kekkel, milyen az élet az 
iskolapadban, s mely pe-
dagógusokkal találkoznak 
majd a hétköznapokon, 
valamint, hogy a szülők 
tájékozódjanak a lehető-
ségekről.
– Azt tapasztaljuk, hogy 
az ide érkezők jól felké-
szültek, valamint ponto-
san kitöltötték a doku-

mentumokat. Nagy öröm 
számomra, hogy hatalmas 
volt a nyílt napok látoga-
tottsága, ezáltal a szülők a 
szükséges információk bir-
tokában vannak, így gyor-
san ment a beiratkozás – 
árulta el Fürjes-Gáborné 

Csépányi Ágnes, a Kazinc-
barcikai Pollack Mihály Ál-
talános Iskola igazgatója. A 
gyermekeket a következő 
hetekben a 10 induló osz-
tályba sorolják, erről a szü-
lőket határozatban értesítik 
az intézmények.

G I M I GA LÉ R IA

Produktív képzelet 
Produktív képzelet címmel 
nyílt kiállítás Simkó Anett 
festményeiből április 20-án 
a Gimi Galériában. A meg-
nyitó zenei produkcióval 
kezdődött, majd Petróczi 
Gábor, a Szalézi Szent Fe-
renc Gimnázium igazgatója 
köszöntötte a 
megjelenteket. 
Ezt követően 
Bacsó István 
művésztanár, az 
Izsó Miklós Kép-
z ő m ű v é s z e -
ti Kör vezetője 
szólt volt tanít-
ványa munkás-
ságáról.
– Egy alkotó 
három fázisban találkozik a 
valósággal. Az első, az él-
ménygyűjtés fázisa, ami-
kor is minden alkotó olyat 
lát a világban, amit senki 
más. Ezután jön a második, 
az alkotótevékenység fá-
zisa, amikor képes a látta-
tás élményével bennünket 
felruházni. Sok ezer elődjét 
követve teljesen más mó-

don ábrázolja a világot, mint 
előtte bárki más – sorolta 
Bacsó István, majd hozzá-
tette: a harmadik fázis pe-
dig az alkotás bemutatása, 
mikor az alkotó az elkészült 
munkáit a nagyközönség elé 
tárja.

Sim kó Anet-
től – aki hete-
dik éve tag ja 
az Izsó Miklós 
K é p z ő m ű v é -
szeti Körnek – a 
megnyitó kap-
csán megtudtuk, 
hogy igyekszik 
többféle tech-
nikából össze-
állítani a képeit, 

hogy minél változatosab-
bak legyenek. A mostani 
tárlaton szerepelnek többek 
között akvarellel, olajjal és 
diófapáccal készült csen-
déletek, figuraábrázolások, 
tájképek és utcaképek is.
Simkó Anett kiállítása má-
jus 5-éig tekinthető meg a 
Szalézi Szent Ferenc Gim-
náziumban.

SZA K M Á K ÉJSZA K Á JA

ESTI MŰSZAK
Színes programokkal 
várták az érdeklődőket a 
Szakmák Éjszakáján áp-
rilis 21-én, a Surányiban. 
A rendezvény fő célja az 
volt, hogy játékos, érde-
kes formában mutassa 
be főként a végzős ál-
talános iskolásoknak a 
középiskola képzési pa-
lettáját. Az Ózdi Szak-
képzési Centrum tagin-
tézményeként működő 
iskola gyerekeket, fia-
talokat, felnőtteket várt 
az este hattól kezdődő 
és egészen az éjszaká-

ba nyúló rendezvényre. A 
programokban többek kö-
zött volt Esti fonó – a fri-
zurák és a fodrász szakma 
iránt érdeklődőknek, de 
voltak egészségügyieknek 
újraélesztési gyakorlatok, 
hullámlovaglás göndörítő 
gépekkel, anyagvizsgálati 
bemutató, ahol a résztve-
vők előtt kimutatták, ho-
gyan lehet megtalálni a sé-
rült karosszériaelemeket 
rétegvastagság-mérés-
sel, sőt kispályás futball-
torna is színesítette a ren-
dezvényt.

KOSZORÚZÁS 

EGRESSY BÉNIRE 
EMLÉKEZTEK
Egressy Béni 203. szüle-
tésnapjára emlékeztek a 
zeneszerző emlékoszlo-
pának megkoszorúzásá-
val április 22-én. A Szózat 
megzenésítője Sajóka-
zincon született, majd a 
kazincbarcika-alsói re-
formátus templomban 
keresztelkedett meg. A 
templomkertben talál-
ható emlékoszlopnál Ka-

zincbarcika Város Önkor-
mányzata, a Barcika Art 
Kft., az Egressy Béni Városi 
Könyvtár, a Kazincbarcikai 
Egyesületek Fóruma és a 
református egyházközség 
képviselői helyezték el az 
emlékezés virágait. Az ün-
nepségen közreműködtek 
a Kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskola művésztanárai.
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Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket arról, hogy a Kazincbarcikai Összevont Óvodák valamennyi 
feladatellátási helyén a 2017/2018. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni azokat a 

gyermekeket, akiknek a beíratása még nem történt meg:

2017. május 2. (kedd) 800-tól 1700 óráig
2017. május 3. (szerda) 800-tól 1700 óráig

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, születési 

anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája;
• a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;
• nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt-tartózkodást engedélyező okmányok;
• amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényről szóló szakvéleménnyel, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleménnyel rendelkezik, abban az esetben az arról 
szóló dokumentumok.

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet bármelyik tagóvodában 
be lehet szerezni, vagy letölthető Kazincbarcika város honlapjáról (www.kazincbarcika.hu), vagy a 
Kazincbarcikai Összevont Óvodák honlapjáról (www.barcikaicimborak.hu).

• A 2017/2018. nevelési évben az a gyermek köteles óvodai nevelésben részt venni, aki az adott év 
augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő 
rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, 
és még nem járnak óvodába. A szülő gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett 
közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §. (2) bekezdése alapján a gyermeket 
elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője 
dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart 
fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

• Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvoda felvételi kérelme teljesíthető. 

• A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda 
nyitvatartásának rendjét (A Kazincbarcikai Összevont Óvodák kazincbarcikai telephelyein 
munkanapokon 500-től 1700 óráig nyitva tartanak az óvodák). Az óvoda köteles felvenni, átvenni 
azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt 
biztosító óvoda). Tekintettel a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendeletre és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényre.

• Az év közbeni férőhelyek biztosítása miatt azon 3. életévüket 2017. augusztus 31. után betöltő 
gyermekeket is be kell íratni, akik a 2017/2018. nevelési év közben igénybe kívánják venni az óvodai 
ellátást.

• A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indoklással, a 
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő/törvényes képviselő a tudomásra jutástól számított 15 
napon belül felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. A gyermek felvételéről másodfokon 
a jegyző dönt.

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. április 01.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2017. június 06.

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is az intézmény alapító okirata szerint.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget 
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 247. §. a.) pontja értelmében az a szülő, aki a felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
óvodaköteles gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Kazincbarcika, 2017. március 30. Szitka Péter
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY

A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE 
VONATKOZÓ BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák és tagintézményeinek felvételi körzete 2017

Székhely Óvoda (Csokonai Úti)
Babits Mihály utca, Csokonai utca 14-40., Deák Ferenc tér, Egressy B. út 56-60., Gorkij utca, Hadak 
útja, Mikes Kelemen utca, Mikszáth Kálmán utca, Múcsonyi út, Nagy Lajos utca, Patak utca, Sajó utca, 
Széchenyi utca, Szemere Bertalan tér, Szerviz út, Új Élet utca, Vámos Ilona utca, Vasvári Pál tér, Veres 
Péter utca 

Alsóvárosi Körúti Tagóvoda
Alkotmány utca, Alsóvárosi körút, Attila út, Arany János utca, Balassi Bálint utca, Bercsényi utca,  Bocskai 
István tér, Budai Nagy Antal utca, Csók István utca, Déryné park, Egressy B. út 43-51., II. Rákóczi  Ferenc 
út, Kacsóh Pongrác utca, Kálmán Imre út, Kenyérgyári út, Kikelet köz, Kiserőmű-lakótelep, Kis köz, 
Kossuth Lajos utca, Kölcsey Ferenc utca, Kőrösi Csoma Sándor park, Kuruc út, Lorántffy Zsuzsanna út, 
Május 1. út páratlan oldala, Május 1. út 38-56., MÁV-lakótelep, MÁV-őrház, Móricz Zsigmond tér, Muskátli 
utca, Ózdi út, Puskin köz, Radnóti tér, Rezeda utca, Szabadság utca, Szabó Ervin utca, Szendrey Júlia 
utca, Táncsics Mihály utca, Tavasz utca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Vasút utca, Zrínyi Ilona utca

Építők Úti Tagóvoda
Aranyalma utca, Béke tér, Diófasor út, Egyház dűlő, Építők útja 1-21. és 2-22., Hámán Kató utca, Herbolya 
Régi-telep, Ifjúmunkás tér, Iskola köz, Kert utca, Kiserdősor utca, Május 1. út 2-36., Margaréta út, Új-
telep, Pincesor, Tardonai út, Vadas tető, Veres dűlő, Vécsetal-tanya, Völgy utca

Kertvárosi Tagóvoda
Ádám-völgy, Ádám völgyi út, Akácfa utca, Aknász utca, Balázs-völgy, Barca dűlő, Bartók Béla utca, 
Batthyány Lajos utca, Berkenye utca, Billatáró üdülő, Bodza utca, Bondor alja, Bondor dűlő, Bükkalja út, 
Csákány utca, Csalogány út, Csille utca, Egres utca, Erdész utca, Galagonya utca, Gábor Áron utca, Gépész 
utca, Géza-völgy, Gyöngyvirág utca, Hadik András út, Herbolya-erdészház, Herbolyai út, Hóvirág utca, 
Illyés Gyula út, Izbonyó dűlő, Kakashegy, Kis-Bondor dűlő, Klapka György út, Kökény utca, Liliom utca, 

Ménes utca, Mogyoró utca, Munkás utca, Műszerész utca, Pesti Barnabás utca, Sallai Imre köz, Sáros-
völgy, sportpálya, Szeder utca, Szegfű utca, Tárna utca, Tervtáró utca, Tulipán utca, Új kiosztás dűlő, 
Vadrózsa utca, Vadvirág utca, Vájár utca, Vak Bottyán utca, Vármegi dűlő, Vegyész utca, Sajógalgóc 

Füzike Tagóvoda
Árpád fejedelem tér, Barabás Miklós utca, Csontváry utca, Derkovits Gyula tér, Dobó István tér, Gyermekek 
útja, Homokbánya-telep, Mányoki Ádám utca, Mátyás király út 2-34. és 1-47., Paál László utca

Mesevár Tagóvoda
Augusztus 20. tér, Barátság tér, Egressy Béni tér, Egressy Béni út 1-41. és 2-54., Eszperantó utca, Fő tér 
30-38., Hriszto Botev tér, Jókai Mór tér, Liget utca, Mátyás király út 36-64., Móra Ferenc utca, Munkácsy 
Mihály tér, Pollack Mihály utca, Rákóczi Ferenc tér, Szabadság tér, Ságvári tér, Szent Erzsébet sétány

Napsugár Tagóvoda
Bólyai tér, Csokonai utca 2-12., Dózsa György utca, Előharaszt dűlő, Eötvös József tér, Építők útja 23-
39. és 24-46. Fenyő utca, Fő tér 1-19. és 20-28., Hajcsár út, Hársfa utca, Hegyköz utca, Híd utca, Irinyi 
János utca, Iskola utca, Gyulai Pál utca, Jószerencsét út, Kazinczy Ferenc tér, Mátyás király út 49-85., 
Nyárfa utca, Pattantyús utca, Rózsa út, Szent Flórián tér, Szent István tér, Thököly Imre tér, Tölgyfa utca, 
Zemplény utca, Vajda János utca

Napköziotthonos Tagóvoda (Sajóivánka)
Sajóivánka település közigazgatási területe

Zöld Titkok Kastély Napköziotthonos Tagóvoda (Szuhakálló)
Szuhakálló település közigazgatási területe

ÓVODAPEDAGÓGIAI TANÁCSKOZÁS

BEMUTATKOZTAK A KAZINCBARCIKAIAK
A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület XV. Országos Tanácskozására ke-
rült sor április 21-én Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban. 
A program ideje alatt a Kazincbarcikai Összevont Óvodák képviseletében 
Horváthné Geleta Mária intézményvezető és kis csapata bemutatta a régi-
óból jelenlévő szakembereknek az intézmény pedagógiai dokumentum-
rendszerét. A résztvevők ízelítőt kaphattak az óvoda pedagógusai által ké-
szített képességfejlesztő játékgyűjteményből. Beszélt az érdeklődőknek az 
intézmény pedagógiai hitvallásáról, a gyermeki képességfejlesztés, tapasz-
talatszerzés, élményfeldolgozás összefüggéseiről. A jelenlévők érdeklődve 
hallgatták az intézmény működéséről, a komplex tevékenységszervezés 
és projektmódszer alkalmazásáról szóló beszámolót.

http://www.kazincbarcika.hu
http://www.barcikaicimborak.hu
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY

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

Pályázók köre

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

Kinek adományozható a cím?

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

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

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

Pályázat benyújtása

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

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

A pályázat elbírálása

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

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

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

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ 2017 ÉV”

5. KOLORFESZTIVÁL

A NYÁR LEGNAGYOBB BULIJA!
Minőségi és professzionális produkciókra számíthatnak a 
Kolorfesztivál látogatói 2017. augusztus 1-je és 26-a között 
Kazincbarcikán és a környék településein. Az összművészeti 
fesztiválprogram rengeteg színes produkciót vonultat majd fel. 

Az idei év meghatározó, központi helyszíne a Csónakázó-tónál 
kerül kialakításra, ahol Magyarország legnépszerűbb előadói 
lépnek színpadra. Hét napon keresztül, több mint 14 koncertet 
láthatnak az érdeklődők. A Csónakázó-tónál lévő programok 
kedvezményes árú napijeggyel vagy bérlettel tekinthetők meg, 
melyeket elővételben május 1-jétől vásárolhatnak meg a www.
kolorfesztival.hu oldalon, nyomtatott formában pedig június 
1-jétől érhetők el a jegyértékesítési pontokon.

A bérletes program mellett a Fő téri, ünnepi hangulatú bor-
mustra és az ingyenes nagy koncertek, kiállítások és utcai 
művészeti akciók életre keltik a belvárost, az augusztus 20-i 
tűzijáték pedig méltó zárása lesz a háromhetes sorozatnak. A 
Kolor After Party a nyár utolsó, legnagyobb bulijának ígérkezik.

A Kolor Kölyöksziget két héten keresztül várja majd minden 
nap a kicsiket ingyenes kulturális és sport programokkal, 
játszóházzal és a Kolorpiknikkel a Völgy parkban.

A fesztiválprogramok a környék településeit is megszínezik, a 
térségben számos egyedülálló, ingyenes program tekinthető 
meg köztük koncertek, kiállítások, előadói estek.

Early bird bérletakció (május 1.- június 30.) 7+1 nap = 7900 Forint
Teljes árú bérlet (július 1-jétől) 7+1 nap = 9900 Forint

Bővebb jegyinfo: www.kolorfesztival.hu/jegy/

Részletes információk: www.kolorfesztival.hu

KAZINCBARCIKA

http://www.kazincbarcika.hu
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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

I. KOLORCITY OPEN SAKKVERSENY

Megtették az első lépést
I. Kolorcity Open névvel utánpótlás rapid egyéni és csapat 
sakkversenyt rendezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Sakkszövetség és Kazincbarcika Város Önkormányzata 
április 22-én.

KBSC

Növelte előnyét a csapat
Azzal, hogy a kék-sárgák győzni tudtak Hajdúböszörmény-
ben, a Jászberény pedig pontot vesztett, öt pontra hízott a 
KBSC előnye a tabellán hat fordulóval a zárás előtt. Hétvégén 
a debreceni fiókcsapat látogat Kazincbarcikára.

– Hajdúböszörményben végig uraltuk a meccset, igazán egy 
percig sem forgott veszélyben a győzelmünk – összegezte a 
látottakat Koleszár György szakmai igazgató. Az elmúlt hetek-
beli kezdőhöz két helyen nyúltam hozzá, gyorsabb tizenegyet 
szerettem volna a pályára küldeni. A középpályán számítottam 
Sigér gyors mozgására és futóteljesítményére, elől pedig Engel 
robbanékonyságára és támadásszervező képességére. Ezek 
be is jöttek, hiszen mindkét gólunk Engeltől indult, az egyikből 
Farkas szerzett vezetést, majd Marius növelte az előnyünket. 
A második félidőben szerezhettünk volna még gólt, de akkor 
már a helyzeteink értékesítésével hadilábon álltunk.
Hétvégén a DVSC második csapata lesz a KBSC ellenfele, 
amely azért ígérkezik nehéznek, mert az élvonalbeli klubok 
fiókcsapatainál soha nem lehet tudni, az első számú gárdából 
kiket „küldenek vissza” a tartalékban játszani. Így aztán az is 
előfordulhat, hogy négy-öt, egyébként az élvonalbeli kerettel 
készülő játékos lesz majd a piros-fehérek kezdőjében.
– Ősszel sikerült elhoznunk a három pontot Debrecenből, 
most itthon szeretnék tartani. Hat forduló van hátra a baj-
nokságból, öt pont az előnyünk, a három hazai találkozón 
győznünk kell, ez nem lehet kérdés. Két döntetlen után jót 
tett a csapatnak a böszörményi győzelem, ennek a folyta-
tását várom vasárnap.

FUTSAL

Döntetlen a hazai rangadón
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának felső-házi rájátszá-
sában a Kazincbarcikai Ördögök SE a MAG LOG TEAM CFT 
Gödöllő együttesét fogadta. A 7. forduló mérkőzésén nem 
bírtak egymással a felek, döntetlen eredmény született.

A házigazdák győzelem-
re készültek, hiszen sze-
rettek volna visszavágni 
a Gödöllőnek a 2. forduló-
ban elszenvedett 10-6-os 
vereségért. A félidő köze-
pén az Ördögök gólfelelő-
se Fekete megszerezte a 
vezetést. Az első 20 perc-
ben újabb gól már nem 

esett. A második játékrész-
ben Magyar gyors góljával 
2 perc elteltével egyenlített 
a Gödöllő. Badalik szemfü-
lességének köszönhető-
en vette vissza a vezetést 
a Barcika. A vendéglátók a 
vezetés birtokában vissza-
fogottabban játszottak és 
ez a taktika megbosszulta 

magát. Egy gyors ellentá-
madás végén ismét Magyar 
egyenlített, kialakítva ez-
zel a 2-2-es végeredmény, 
mely miatt a borsodiak le-
hetnek kicsit bosszúsak, ám 
ha helyzetkihasználásban 
javulnak, akkor még jöhet-
nek az újabb sikerek. A Ka-
zincbarcikai Ördögök futsal-
csapata jelenleg a 3. helyen 
áll a rájátszásban és legkö-
zelebb május 1-én este 7 
órától a Csenger együttesét 
fogadja.

SENIOR SPORTKAVALKÁD

Nemcsak a húszéveseké a világ
Senior Sportkavalkád címmel szabadidős 
programot rendezett az Újkazinci Baráti Kör 
április 23-án a Don Bosco Sportközpontban.

A tavaszköszöntő eseményen elsőként Kál-
mán Vilmosné, a baráti kör vezetője mon-
dott beszédet, amelyben a sportkavalkád 
ötletéről, életre hívásáról szólt, majd Seres 
Ottó, a létesítmény vezetője köszöntötte 
a résztvevőket. Szitka Péter Kazincbarcika 

polgármestere elmondta: szívből örül, hogy 
egy példaértékű összefogásnak köszönhető-
en ilyen színes rendezvényen szórakozhatnak 
a helyi és a környékbeli szépkorúak. 
 Az eseményre a környező vidéki telepü-
lésekről és Kazincbarcikáról több mint két-
százan érkeztek, akik szellemi és sportos 
csapatversenyen vettek részt. A sportka-
valkád táncos mulatsággal és eredményhir-
detéssel zárult.

MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA SZÖVETSÉG

„ENGEDD, HOGY GYŐZZEK!”
Regionális atlétika versenyt rendezett a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség április 22-én a Kazincbarcikai Sportköz-
pontban. A megmérettetés első momentumaként Klimon 
István, Kazincbarcika alpolgármestere mondott köszöntőt.

Szautner Mihály, a Magyar 
Speciális Olimpia Szö-
vetség atlétika szakágá-
nak vezetője elmondta:  a 
megmérettetésre Buda-
pestről, Tiszakécskéről és 
Putnokról mintegy nyolc-

vanan érkeztek, akik futás, 
gyaloglás, mini gerelyhajítás, 
súlylökés, kislabdadobás, 
távolugrás és helyből távol-
ugrás versenyszámokban 
mérettették meg magukat. 
A versenyre több korosztály 

nevezett, így a legfiatalabb 
versenyző kilenc, a legidő-
sebb pedig ötvenöt éves volt. 
A szakágvezető hozzátette; a 
verseny nem titkolt célja az 
élményszerzés biztosítása 
az értelmileg sérült sporto-
lóknak, valamint a Speciális 
Olimpia mozgalom és az at-
létika népszerűsítése, nem 
utolsó sorban pedig a ta-
pasztalatszerzés.

A megmérettetésnek a Mezey István Művészeti Központ 
adott otthont, ahol elsőként Molnár Zoltán, a Kazincbarcika 
Városi Sakk Club elnöke, majd Klimon István alpolgármes-
ter köszöntötték a megjelenteket. A verseny megnyitóján 
a technikai információkat és a szabályokat Galkó Tibor, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség főtitkára és 
Kristóf Péter nemzetközi versenybíró ismertették.
Az eseményen elhangzott; ezzel a versennyel csatlakozik 
a helyi önkormányzat és a megyei sakkszövetség a „Chess 
in the city – 2017” elnevezésű rendezvénysorozathoz. A 
rapid sakkversenyre kölyök, serdülő és ifjúsági korcso-
portokban csaknem hatvanan neveztek. A legjobbakat 
a bírók kupával, éremmel és oklevéllel, valamint értékes 
ajándékcsomagokkal jutalmazták. Az eredmények a kol-
orline.hu-n találhatóak.
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Április 28. (péntek) 17.00 
 › ÉN DROGOZOM, MI FELÉPÜLÜNK

a Lao Amici Addigtológiai Alapítvány előadása
A program díjtalan!

Május 5. (péntek) 19.00 
 › BALÁZS FECÓ „ÉVSZAKOK” ELŐADÓEST

Belépő: 3499 Forint

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 1. (hétfő) 16.00-19.00
 › KIHELYEZETT JÁTSZÓHÁZ A VÁROSI MAJÁLISON

Május 4. (csütörtök) 16.00
 › ÚJ! KÉZMŰVES MŰHELY 
FELNŐTTEKNEK

Május 5-éig 
 › KÉZMŰVES BÉRLET*

iskolai csoportoknak

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

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

Április 30. (vasárnap) 17.00, Pete András Stadion
 › KBSC–DVSC DEAC NB III-AS LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

EDELÉNY 
Május 3. (szerda) 16.00 
EDELÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

 › ÉRTÉKEK A BÓDVA-VÖLGYÉBEN – TÁJHÁZAK A BÓDVA-
VÖLGYÉBEN

Előadó: Habodás Pál MKKM igazgató

SAJÓSZENTPÉTER
 › SAJÓSZENTPÉTERI MAJÁLIS

Április 30. (vasárnap)
SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT ELŐTT
(Sport út 32/1.)
19.00 - Térzene és mazsorettműsor
19.30 - Fáklyás felvonulás – az MSK-tól a BÉV-telepi ABC-ig
PIPISKE HEGY
20.30 Opitz Barbara 
21.00 Veréb Tamás 
21.30 Tűzijáték 
Május 1. (hétfő)
SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT ELŐTT
14.00–17.00 Körhinta, népi játékpark, kézműves foglalkozás, arcfestés, 
lufihajtogató bohóc
14.00 Májusfaállítás
14.30 Táncház
15.00 Bóbita és Bendegúz bohócműsora

Május 5. (péntek) 16.00
SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT

 › ANYÁK NAPI KIÁLLÍTÁS
Válogatás Kopcsik Lajos mestercukrász magángyűjteményéből

HIRDETÉS

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

SZÍNPADI PROGRAMOK

16.00 „Elfeledett mézescsók” 

      - Kovácsovics Fruzsina 
        interaktív gyermekkoncertje

16.45 Flash Táncstúdió

17.15  Matyi és a Hegedűs

18.00 PETER SRAMEK

19.00 CSOBOT ADÉL

19.30 Az ÉV EMBERE 2016 díjátadó

20.00 CARAMEL élő koncert

Közreműködik a Kazincbarcikai 

Ifjúsági Mazsorett Együttes. 

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

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

KÍSÉRŐPROGRAMOK

BARCIKAI 

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



HIRDETÉS

12 2017. ÁPRILIS 28.

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!

IMPRESSZUM

KOLOR 7 – kulturális és közéleti hetilap, 
megjelenik péntekenként

ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.

Kiadó: Barcika Art Kft. 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató:
dr. Makkai Orsolya

Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi 
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Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 

Felelős vezető: 
Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó 
felelősséget nem vállal!  A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való 
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TV + INTERNET + TELEFON 
AKCIÓS AJÁNLATUNK RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE 2 ÉV HŰSÉGGEL 

 

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

35 AnalógTV műsor 
MINI Internet csomag 

Telefon, HBO, Filmbox, 6XL… opció 
 

 

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

49 AnalógTV műsor 
MAXI Internet csomag 

Telefon, HBO, Filmbox, 6XL… opció 
 

155 DigitálisTV és 12 különböző összeállítású csomag közül válogathat. 
 

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

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

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

 

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

Mobil csak szerződéskötéshez: 20/53-72-550 

 
 

Május 1-jén egész 
napos nyitvatartás

Májuskosarak

És ezek jól ki legyenek emelve, beillesztve májuskosaras képet

Kazincbarcika, Mikszáth K. 14.
Tel.: 06-70/705-1498

h.-p.: 9.00-18.00, 
szo.: 9.00-14.00, v.: 10.00-14.00

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

   
Trolli dobozos gumicukor
150 db-os 1200 g:

XIXO dobozos üdítő 250 ml:

XIXO soda 250 ml:

USB energiaital 250 ml:

Horváth sütemények 2 kg:

Vegyes linzer 800 g:

Perfex WC papír 24 tekercs:

2000 Ft 

80 Ft

40 Ft

100 Ft

2300 Ft

750 Ft

750 Ft            

1666 Ft/kg

320 Ft/l

160 Ft/l

400 Ft/l

1150 Ft/kg

937 Ft/kg

31,25 Ft/ db

Anyák napi desszertek nagy választékban!

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

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

Anyák napi desszertek nagy választékban!

Trolli dobozos gumicukor 150 db-os 1200 g    2000.-    1666.-/kg

Xixo dobozos üdítő 250 ml   80.-   320.-/l

Xixo soda 250 ml   40.-     160.-/l

USB energiaital 250 ml   100.-    400.-/l

Horváth sütemények 2 kg   2300.-   1150.-/kg

Vegyes linzer 800 g   750.-   937.-/kg

Perfex wc papír 24 tekercs   750.-

Anyák napi desszertek 
nagy  választékban!
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