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TÁVFŰTÉS

A FEJLESZTÉSEKHEZ 
FORRÁS KELLENE

Idén október 1-jétől megváltozott a lakossági távhőszolgáltatás állami támogatása, ami befolyásolja 
a távhőszektor működését. A témával kapcsolatosan Gulyás Tibort, a Barcika Szolg Kft. ügyvezető 
igazgatóját kerestük, aki vázolta, hogy mennyiben érinti ez a változás a kazincbarcikai szolgáltatót.

A KAZINCBARCIKAIAK BESZÉLIK

Ö N  M I V E L  F Ű T ?
Takáts Fábián  
(53) 

Családi házban lakunk, 
így fával fűtünk, mert 
jól tartja a meleget. Bár 
oda kell rá figyelni, de 
szeretek meleg lakásba 
hazaérni, és még 
testmozgásnak is jó a 
favágás. A behordásba 
szerencsére a gyerekek is 
segítenek.

Egyedi fűtésünk van, így 
akkor fűtünk, amikor 
akarunk. Ez azért is jó, 
mert nem kell megvárni, 
míg bekapcsolják a 
központi fűtést. A gázos 
fűtési rendszernek 
köszönhetően 
akár nyáron is 
melegedhetünk, ha 
hűvös az idő.

Nálunk központi fűtés van, 
így se fát vágni, se szenet 
hordani nem kell. Gyerek-
koromban a családi ház 
körül ilyenkor már pakol-
tuk a fűtésnek valót, amit 
kicsi ként még élveztünk is 
a testvéreimmel, nagyobb 
koromban viszont már a 
kemény fizikai munkával 
párosítottam.

Kiss Panna Helga   
(37) 

Ölschléger Szabolcs   
(26)

ELFOGTÁK AZ ULTIT VADNÁN
A Göőz Pál Művelődési Házban idén II. alkalommal tartották meg a Bán-Sajó - 
Völgye Ulti versenyt. A program fővédnöke, egyszersmind a játék levezénylője 
a Magyar Ultiszövetség főtitkára, Gyöngyösi Géza volt. A programon 23 
résztvevő kártyázott, 9 órakor indultak a meccsek, és 17 órakor zárult az utolsó 
parti. A győztes Károlyfalvi János lett, aki az idén hazavihette a vándorkupát.

Szentmise és 
borszentelés
Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az 
újborszentelő ünnepséget Edelényben. Az 
Edelényi Hegyek Községe és a keresztény 
egyházak közös szervezésében idén de-
cember 14-én várják a szőlősgazdákat és 
a település lakosságát. A római katolikus 
templomban 17 órától hívják szentmisére, 
valamint az új borok megszentelésére a 
látogatókat. A finom nedűket ezt követő-
en a Bódva étteremben kóstolhatják meg 
az érdeklődők. A program további részé-
ben a Mátyás óvoda kicsinyei, az Edelényi 
férfikórus és Peller Anna előadóművész 
lép fel.

Katalin-napra illusztráltak
A Gárdonyi Géza Tagiskola XII. alkalommal hirdette meg a Vaskó Katalin 
Regionális Rajzversenyét a tagiskolák és a környékbeli települések diákjai 
számára.
Ezzel a rendezvénnyel az iskola egykori tanítónőjére emlékeztek. A kez-
detben iskolai verseny mára regionális rajzversennyé nőtte ki magát.
A Pollack Mihály Általános Iskola tagiskoláin kívül neveztek a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola és a rudolftelepi Mikoviny Sámuel Tagiskola ta-
nulói is. Az esemény népszerűségét igazolja, hogy 106 tanuló regisztrálta 
részvételét. Több kategóriában mérhették össze tehetségüket a diákok: 
az illusztrációt választók Katalin-napi népszokásokat, és a népi időjós-
láshoz kapcsolódó szokásokat jelenítettek meg, míg a felső tagozatosok 
csendélet és emberábrázolás kategóriában is indulhattak. A versenyen ér-
tékes, igényes alkotások születtek.  
A rendezvény zárásaként tárgyjutalommal, oklevéllel, emléklappal jutal-
mazták a tanulókat. 
A program adventi gyertyagyújtással és közös énekléssel ért véget. 

HÍREK RÖVIDEN

SAJÓIVÁNKÁN JÁRT A 
MIKULÁS
A Mikulás idén is ellátogatott kicsikhez és nagyokhoz Sajóivánkán. Idén a jó 
gyerekek nem csak csomagot kaptak a Mikulástól, de mindenki felülhetett 
egy vidám körútra is a kisvonattal. Különleges ünneplés volt ez, hisz ebben az 
évben először volt szerencséjük kipróbálni a Mikulás-vonatot azoknak, akik 
10 órakor ellátogattak a községházára.

Népdallal 
várták a 
karácsonyt
Nyolc évvel ezelőtt alakult Sajószentpé-
teren Orosz Marianna ének-zene tanár 
vezetésével a Sajógyöngye Népdalkör. 
Kezdetektől igyekeztek jó kapcsolatokat 
ápolni a környékbeli hasonló énekkarokkal, 
így nemsokára a Sajóvölgyi Népdalkörök 
Találkozójára invitálták őket, az ötlet sikert 
aratott, azóta is minden évben megren-
dezik az összejövetelt. December 5-én, 
szombaton már hetedik alkalommal gyűltek össze, hogy az Adventtel együtt 
ünnepeljék a népzenei hagyományainkat is.
Elfogadta a meghívást a berentei Rozmaring Népdalkör, a Bogácsi Pávakör, a 
Felsőzsolcai Férfikar, a homrogdi Napfelkelte Népdalkör, valamint a járdánházi 
Vadvirág Népdalkör.
A műsort Lázár Józsefné szólóéneke, a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Mű-
vészeti Iskola citerazenekara, Malik Evelin - Körmöndi Tamás, a Szinvavölgyi 
Néptáncegyüttes párosa, a helyi Tücsökmadár Néptáncegyüttes, valamint a 
Számadó együttes is színesítette.

HOGY MÁSOK 
ÉLHESSENEK

A légimentés történetéről készült képek alkotják azt a tárlatot, 

amely december 3-án nyílt a Kazincbarcikai Járási Hivatalban. 

A Mentőmúzeum és a Miskolci Légibázis munkatársainak több 

mint száz fotóján át az érdeklődők betekintést nyerhetnek a 

helikopteres mentők mindennapjaiba. A kiállítás megnyitóján 

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő köszöntötte a megje-

lenteket, majd Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Közgyűlés elnöke méltatta beszédében a légimentők munká-

jának jelentőségét. A rendezvénysorozat keretében szervezett 

vándorkiállítás egy civil összefogás eredményképpen jött létre, 

mely az elkövetkező egy évben a megye minden járási székhe-

lyen megtekinthető lesz.

– Elöljáróban hangsúlyoz-
nom kell, a változás jelen-
tős negatív tendenciákat 
indukál társaságunknál, 
elsősorban a kéttényezős 
hőáralkalmazás, illetve a 
lakossági hőértékesítésre 
eső díjtámogatás számot-
tevő csökkenése okán. En-
nek alátámasztására né-
hány számszerű adatot kell 
megosztani a tisztelt olva-
sóval. Az éves hővásárlás 
költsége szeptember 30-ai 
árakon 1 750 millió Ft, ennek 
fajlagos, 1 GJ-ra eső mérté-
ke 4 606 Ft. Ugyanez az ok-
tóber 1-jei áron 1 660 millió 
Ft, ennek fajlagos mértéke 
4 370 Ft. Ebből azt gondol-
hatjuk, hogy tényleges költ-
ségcsökkenés valósul meg 
mintegy 90 millió Ft éves 
összegben, aminek mértéke 
megközelítőleg 5%. Ugyan-
akkor azonban a lakossági 

hőeladásra elszámolható 
állami ártámogatás is jelen-
tősen változott. Változatlan 
hőértékesítés mellett 2015-
ös árakon 1 122 millió Ft ár-
támogatás volt lehívható, 
ugyanez 2016 évi árakon 
923 millió Ft. A fajlagos ár-
támogatás 2015-ben 2 959 
Ft/GJ, ugyanez 2016-ban 
2 433 Ft/GJ-ra csökken. A 
fajlagos, egységnyi hőre 
eső nettó vásárlási költség 
300 Ft/GJ-al, azaz mintegy 
15 %-al növekszik.  
Mivel a lakossági hőszol-
gáltatás ára 2016-ban nem 
változik, ezt a technikai 
költségnövekedést a társa-
ságnak kell kigazdálkodnia, 
amelynek abszolút értéke 
mintegy 100-110 millió Ft.
Ez nagyon komoly kihívás 
2016-ra, és nem kellett vol-
na szükségszerűen így vál-
toztatni az árakat. De az ár-

megállapítás nem a mi és 
nem az önkormányzat ha-
tásköre.
Természetesen nem csak 
hőköltség mutatkozik a 
működésben, még a mű-
ködés teljes önköltségéhez 
hozzákapcsolódik a saját 
működési költségünk is, az 
emberek bérezése, karban-
tartások, energia vásárlás, 
egyéb igénybe vett szolgál-
tatás és más kötelezettsé-
gek vállalása is, ami szintén 
egy 600 millió forintot jelent 
legalább évente – fejtette 
ki számokban a működés 
költségigényét Gulyás Tibor. 
Az ügyvezető azt is elmond-
ta, hogy a változások keze-
lése lesz majd a következő 
év egyik legnagyobb kihí-
vása. Megoldásként a belső 
hatékonyságot kell növelni, 
ami a társasági folyamatok 
karcsúsítását jelentheti, de 
szóba jöhet a karbantartá-
si feladatok átütemezése is, 
amellyel költségcsökkenést 
realizálhatnak átmenetileg 
és nem tartósan.
 A másik fontos feladatuk 
a lakossági kintlévőségek 
mérséklése, illetve behaj-

tása, a behajtás hatékony-
ságának növelése, ami 
alapvetően befolyásolja a 
társaság helyzetét. Ez azt 
jelenti, hogy a szolgáltatást 
igénybe vevő, de azért nem 

fizető ügyfelek irányában 
erőteljesebb fellépést kez-
deményeznek, elsősorban 
a melegvízkizárás intéz-
ményével és a végrehajtás 
fokozásával.

BERUHÁZÁSOK kontra BANKOK
Az elmúlt két év két nagy 
projektje, a 400-as gerinc-
vezeték, illetve a 250-es ge-
rincvezeték rekonstrukció-
ja, valamint új nyomvonalra 
helyezése jelentős beruhá-
zás volt, ennek önrészét 
részben tudtuk finanszí-
rozni saját forrásból, illet-
ve hitelből.
KEOP,  KIOP és KEHOP for-
rások, azaz európai uniós 
támogatás nélkül nem le-
het ilyen projekteket meg-
valósítani, hiszen az uniós 
pályázatok 50 %-os támo-
gatási intenzitást engednek. 
A távhőszolgáltatásban a 
fennmaradó részt vala-
honnan elő kell teremteni. 
Ha nincs saját beruházási 
forrás, tőke, amortizáció, 
saját erő, vagy nyereség ak-
kor sajnos hitelt kell felven-
nie a társaságnak, amihez 
biztosíték kell a bankoknak. 
Az a baj ezekkel a hitelekkel, 
hogy magát a távhőhálóza-
tot és a hőközpontokat nem 
lehet biztosítékként adni, 
mert a bank azt mond-
ja, hogy nem – vagy csak 

korlátozottan – forga-
lomképes, így nem tudjuk 
biztosítékként használni, 
felajánlani, ezért az ingat-
lanainkat kell bevonnunk 
fedezetként, amelyeket az 
elmúlt időszak beruházásai 
egyként is megterheltek – 
vázolta a változás további 
negatív következményeit 
a szakember.
– Ha vannak nagyobb pro-
jektjeink, amelyeket sze-
retnénk megvalósítani, és 
ezeken nyerünk, minden-
képen elő kell teremteni az 
önerőt, meg kell próbálkoz-
ni akár önerőtámogatás-
sal vagy banki hitel lehí-
vásával is, természetesen 
a megváltozott működési 
körülmények legteljesebb 
figyelembevételével. A táv-
hőszolgáltatás vonatkozá-
sában szeretnénk a piacon 
továbbra is biztos és bizton-
ságos szolgáltatóként meg-
jelenni, és a fogyasztóink 
megelégedettségére mű-
ködni úgy, hogy a negatív 
tendenciák számukra ész-
revétlenek maradjanak.

És megragadva az alkalmat, szeretnék minden ügyfelünk-
nek, partnerünknek békés, áldott karácsonyt és nagyon 
boldog új évet kívánni!
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SZAFTOS TÉMA
December elején vil-
lámgyorsan terjedt el a 
hír, hogy egy bulvárpor-
tál felmérése szerint a 
legtöbb pornót Kazinc-
barcikán nézik. A szaf-
tos témát az országos 
média is felkapta, így az 
üggyel kapcsolatban a 

Class FM rádió is megkereste Szitka Péter polgármestert. 
A Morning Show adásában élő telefonos bejelentkezésen 
faggatták a város első emberét a kínosnak tűnő dicsőséggel 
kapcsolatosan. Frappáns beszélgetés alakult ki, magyarázko-
dás helyett – ilyen helyzetben minek is? –, pár csavar után 
szóba került a Kolorfesztivál, valamint a színes város kon-
cepciója olyannyira, hogy mindez felkeltette a műsorvezetők 
figyelmét. Az interjú, mondhatjuk, a város számára sikeresen 
zárult, ugyanis a rádiósok megígérték, hogy jövő májusban 
mindenképp kitelepülnek Kazincbarcikára.

Újabb sikert ért el Kazincbarcika csapata
Ahogyan arról előző lapszámunkban beszámoltunk, Ka-
zincbarcika miskolci egyetemistákból álló csapata nyerte a 
IV. Országos Városmarketing Verseny regionális döntőjét.

Az országos finálét decem-
ber 4-én tartották Miskol-
con, ahová 62 indulóból ösz-
szesen 17 csapat jutott be a 

regionális fordulókból. A dön-
tőben minden csapat bemu-
tatta az általa választott tele-
pülés imázsának frissítésére 

vonatkozó településmarke-
ting-koncepcióját, amelyet 
a helyszínen szóban érté-
kelt a szakmai zsűri. Az ál-
taluk adott pontszámok az 
írásbeli értékelőkkel együtt 
határozták meg a végleges 
sorrendet:

1. Budapesti Corvinus Egyetem „Kozmopoliták” csapata – Szentendre
2. Széchenyi István Egyetem (Győr) „SZElection” csapata – Sümeg
3. Miskolci Egyetem „Városszépítők” csapata – Kazincbarcika

A Kazincbarcikát választó 
és képviselő csapat tagjai, 
Moskovits Kitti, Szabó No-
émi és Veres Nikolett Ka-
zincbarcika már meglévő 
márkáját, azaz a Kolorcity-t 
egy erős, jól bevezetett és 
elfogadott márkának ítélte 
meg, amelyet másodlagos 

márkaelemekkel javasoltak 
tovább színesíteni, erősíteni.
Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata az Országos Vá-
rosmarketing Verseny regio-
nális és országos döntőjében 
is képviseltette magát egy-
egy olyan előadással, amely 
a jelenlévő csapatoknak, 

azok felkésztő mentorai-
nak és a szakmai zsűrinek 
bemutatta a Kolorcity már-
ka kialakításának folyama-
tát, amelyet több jelenlévő 
marketingszakember is pél-
daértékűnek nevezett.

Új, akadálymentes irodák, ügyfélhívórendszer, mozgáskorlátozott-wc – így néz ki a 
NAV kazincbarcikai ügyfélszolgálata. Korábban az Eszperantó útra várták az ügyfeleket, 
december 2-ától viszont új helyen működnek a Jószerencsét út 6. alatt. Az iroda hét-
főn 8–14, szerdán 8–17, csütörtökön 8–14, pénteken pedig 8–12 óra között tart nyitva, 
fontos információ, hogy kedden az ügyfélfogadás szünetel.

ÁTKÖLTÖZÖTT A NAV IRODA

VÁROSKÉP

Hámán Kató utca:
folytatódik a munka
Ebben az évben öt épület elbontására szerződött a Barcika 
Szolg Kft. A cél az volt, hogy a Hámán Kató utca páratlan oldalán 
álló üres és leromlott állapotban lévő ingatlanokat lebontsák. 
Képünk az idei utolsó bontásról készült.

VÁROSMARKETING

ÜGYINTÉZÉS

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Legutóbbi ülésén a képviselő-testület tárgyalta a Kazincbarcika Város Településfejlesztési Kon-
cepciójának tervezetét. A dokumentum tervezéséről, legfontosabb szempontjairól kérdeztük 
Szitka Péter polgármestert és Lautner Emőkét, a város főépítészét.  Az első gondolatok 
a munka kiindulási pontjairól szóltak.

Szitka Péter: Forgassuk 
vissza az idő kerekét:-2006- 
2007- ben indult el az a 
tervezési folyamat, mely az 
első integrált városfejlesztési 
stratégiát jelentette, elsősor-
ban annak érdekében, hogy 
a pályázati lehetőségeket 
összhangba hozzuk a város 
elképzeléseivel, azzal a céllal, 
hogy a források és a céljaink 
összhangban legyenek. El-
határoztuk, hogy a stratégiai 
tervezésben ne csupán az 
építészek, és a pályázatírók 
vegyenek részt, hanem 
úgyszólván az egész város. 
Elképzelések fogalmazódja-
nak meg egy olyan anyagban, 
amelyben a gondolatok 
szakmailag százszázalékosan 
alátámasztottak. 
Azóta ebben az évben 
elkészült a város új Integrált 
Települési Stratégiája, mely 
2020- ig szól és az Európai 
Uniós elvekkel és forrás 
lehetőséggel összhangban 
van. A Településfejlesztési 
koncepció 2030 -ig szól, némi 
izgalommal várjuk azt, hogy a 
lakosság megismerje. A ter-
vek felkerülnek a honlapunkra, 
hogy mindenki tüzetesen 
elolvashassa őket, s magá-
énak érezhesse. Nagyon 
sok szakember összetett 
munkája ez, közöttük a 
főépítész asszonyé.

Lautner Emőke: Párhuza-
mosan készült az ITS és  
Településfejlesztési Kon-
cepció tervezete. Erre azért 
volt szükség, mert mindkét 
fejlesztési munka a város 
jövőképét határozza meg. Az 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégia nyilván az Uniós 
elveknek megfelelően inkább 
a pályázatokra készíti fel a 
képviselő-testületet és a vá-
rost is, a Településfejlesztési 
Koncepció ennél azért tágabb 
értelemben határozza meg 
a fejlesztési elképzeléseket, 
nem csupán pályázatokra van 
kihegyezve. 

Kolor7: Hogy néz ki Kazinc-
barcika jövőképe 2030-ban?

Lautner Emőke: Egy mondat-
ban úgy foglalhatjuk össze: 
„A megújuló Kazincbarcika, 
mint a borsodi medence 
térségi szerepkörű, élhető 
városa”. Ez a jövőkép leg-
főbb eleme. A programon 
belül több cél is van. Ez a 
gazdaságfejlesztéssel függ 
össze, az életminőség javítá-
sával,de  összefügg az épített 
környezet fejlesztésével és 
egyéb más célokkal is. Ezek 

úgymond horizon-
tális célok, ami azt 
jelenti, hogy mind-
egyiknek prioritása 

van, párhuzamo-
san futnak 

e g y m á s 
mellett.

Kolor7: Kiemelhetők ebből 
példák?

Lautner Emőke: Gondolko-
dunk például a zöldmezős 
területek továbbfejleszté-
sében, a meglévő ipari park 
további helyzetbe hozásával. 
Foglalkozunk a barnamezős 
területekkel, amelyek elha-
gyott, lerobbant iparterületek 
a városban, és foglalkozunk a 
város legnagyobb munkáltató-
jának, a BorsodChem Zrt.- nek 
a területével is, amelyre külön 
településrendezési terv is 
készül annak érdekében, hogy 
minél inkább elő tudjuk segíte-
ni a fejlesztési elképzeléseiket. 
Nagyon fontos a demográfiai 
egyensúly megteremtése a 
városban. Az utóbbi tíz, de 
inkább húsz évben tendencia, 
hogy csökken a város lakos-
sága. Én úgy gondolom, hogy 
azzal, hogy Kazincbarcika járási 
székhely lett, megerősödött 
az igazgatási szerepköre. 
Középiskoláit megtartotta, 
intézményei kiemelkedően 
működnek - olyan intéz-
ményhálózattal rendelkezik, 
melyet akármelyik nagyváros 
is megirigyelhetne - , ezáltal 
elképzelhető, hogy meg 
tudja tartani a népességét. 
Az épített környezet fejlesz-
tésével kapcsolatban nagyon 
fontos elvünk a városrészek 
kiegyensúlyozott fejlesztése. 
Nemcsak a belvárosra fogunk 
koncentrálni, hanem a lakó-
telepekre is, koncentrálunk 
Herbolyára is, tehát minden 
olyan városrészre, amit az 
integrált településfejlesztési 
stratégia lehatárolt. Nagyon 
fontos az intézményi infra-
struktúra fejlesztése, minden-
képpen meg akarja a város a 

működő intézményhálózatát 

tartani, és 
törekszik arra, 
hogy a klímatudatos elvek 
érvényesítésével ezeket az 
intézményeket korszerűsítse. 
Lényeges kérdés a fejlesztési 
elképzelésekben a  közleke-
dési  infrastruktúra fejlesztése 
is. A város külső és belső 
megközelítésének a javítása. 
Például a 26-os út elkerülő 
szakaszának megépítése. 

Kolor7: Minden bizonnyal a 
fejlesztések között vannak 
a belső közlekedés szem-
pontjai is.

Lautner Emőke: Igen. Vannak 
nagyon veszélyes csomó-
pontjaink, ilyen például a Má-
tyás király út  és a Herbolyai út 
találkozása, az Építők útja és 
az Ózdi út csomópontja, tehát 
vannak olyan nagyon fontos 
pontok, ahol a közlekedési 
csomópontokat fejleszteni 
kell. A közmű-infrastruktúra 
fejlesztésével kapcsolatban 
okvetlenül szeretné elérni a 
város - ha nem is 2020-ig, ha-
nem hosszabb távon - , hogy 
a város teljes közművesítése 
biztosított legyen. Hozzáten-
ném: feladatunk még, hogy 
végre elkészüljön a város 
vízrendezési tanulmányterve, 
hogy a belvízvédelmi problé-
mákat meg tudjuk előzni.

Szitka Péter: 
Ha egy városlakó 

ezt olvassa, úgy tudja elkép-
zelni, amit főépítész asszony 
most szakmai célokként 
megfogalmazott, mintha 
valami váz épült volna ki a 
város fejlesztéséhez. Innentől 
kezdve „csak” a pályázatokon 
és a források összegyűjtésén 
kell szorgoskodnia a város 
vezetésének és képvise-
lő-testületének. Meg kell ha-
tároznunk a prioritásokat , és 
ütemezetten kell végrehajtani 
terveinket. Aki elolvassa ezt 
a fejlesztési dokumentumot 
- nem egyszerű, nem kevés 
- , akkor láthatja, hogy milyen 
problémákat kíván megoldani 
a város, amelyekkel esetleg ő 
is szembesül, és válaszokat 
kap arra , hogyan befolyásolja 
az ő életkörülményeit.

Kolor7:Hol lehet ezt megta-
lálni?

Lautner Emőke: Kazincbar-
cika város honlapján, Tele-
pülésrendezés címszó alatt, 
a partnerségi egyeztetés 
menüpontban megtalálható 
az anyag. A véleményezésre 
január elejéig van lehetősége 
a város lakosságának.

Szitka Péter: Természetesen, 
várjuk az észrevételeket.

M EGÚJULÓ KAZI NCBARCI KA:  
TÉ RSÉGI SZE RE PKÖR , É LH ETŐ VÁROS 

 KARÁCSONYI
 KÜLÖNKIADÁS
 december 19. 17 óra
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SáBa
HASZNÁLT RUHA
FRISS ÁRUKÉSZLET
BÉBIRUHÁK 40% 
KEDVEZMÉNNYEL

Nyitva:
h.–p.: 800–1700, szo.: 900–1300

Kazincbarcika, Fő tér 39.

Ahol a pénze többet ér!

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

Bevásárlását kezdje nálunk!
Kóstolással egybekötött „Termelői” péntek 2015.12.18!

Kiváló minőségű hazai élelmiszerek választékával várjuk az idelátogatókat!
„Karácsonyi vásár” 2015.12.16-tól 24-ig!

(Amit még kínálunk: Kézműves termékek, édesség, ajándéktárgyak,
karácsonyi dekorációk, karácsonyfa, és élő hal árusítás)

NYITVA: K.–P. 06.00–16.00, SZO. 06.00–14.00, V. 06.00–12.00
RENDKÍVÜLI NYITVA TARTÁS 2015.12.21. HÉTFŐ: 06.00–14.00

2015.12.28. HÉTFŐ: 06.00–14.00
Elérhetőség: 06-30-573-5584, email: barcikapiac@alfi.hu

Németh Optika

Kazincbarcika, Építők útja 46.

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS

Rendel: dr. Kurkó Levente
szemész adjunktus

Kedd, szerda: 16.00–18.00
Bejelentkezés:

48/320-290, 70/389-2270
*Komplett szemüvegkészítés estén

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

CSEMPE ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN
ALU- ÉS HORGANYZOTT CSATORNÁK

Lambériák, fűrészáruk,
Creaton, Terrán, Tondach cserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

Téli szünetben is vár a 
Tudományos Játékok Háza
December 30-áig még látogatható a „Testünk a csoda” interaktív 
kiállítás a Tudományos Játékok Házában, az Egressy téri volt Pont mozi 
kiállítótermi részének első emeletén, ahol hapcizó orr, bugyborékoló 
bélrendszer, adrenalinrakéta, irányítható robotkar és még sok más 
érdekesség várja a kíváncsi érdeklődőket. A színes képes paravánokról 
megismerkedhetünk testünk érdekességeivel, az elsősegély-nyújtási 
ismeretektől a szűrővizsgálatokon keresztül az egészséges életmódig. 
Az idelátogató családok óvodáskorú gyermekei is jót játszhatnak a 
részükre létrehozott különleges eszközökkel.

A kiállítás a téli szünetben is várja 
a látogatókat, januártól pedig új 
interaktív tárlat nyílik a „Fizika 
csodái” címmel, ahol fizikai jelen-
ségekkel, kísérletekkel találkoz-
hatunk szintén játékos interaktív 
formában.

NYITVA TARTÁS
HÉTKÖZNAPOKON 9.00–17.00, HÉTVÉGÉN 10.00–16.00

BELÉPŐJEGYEK: 
CSOPORTOS 500 FT/FŐ, FELNŐTT 1000 FT/FŐ, GYEREK 600 FT/FŐ

Ajándékozzon karácsonyra belépőjegyet 
az interaktív kiállításra! 

Megvásárolható a Tudományos Játékok Házában.

2016. január 16-tól  
minden hétvégén a 

Kazincbarcikai Sportközpont 
Tornacsarnokában.

DECEMBER 1-JÉTŐL VÁRJUK CSAPATOK 
JELENTKEZÉSÉT AMATŐR FÉRFI, ÖREGFIÚK, 

IFJÚSÁGI, NŐI ÉS ISKOLÁS KATEGÓRIÁKBAN.

A részletes versenykiírás és a nevezési lap a  
www.barcikaart.hu/sport oldalon érhető el.

Bővebb felvilágosítás kérhető a 
sportszervezes@barcikaart.hu  

e-mail címen, vagy a  
06-20/271-4121 telefonszámon.

VII. SZITKA BÉLA  
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ  

EMLÉKTORNA

MINDENNAP 
MINDEN
PERCBEN

JÓ GYEREK BARÁTJA

December elején nemcsak 
a város bölcsődéiben, óvo-
dáiban és iskoláiban várják 
a nagyszakállút, hanem a 
gyermekek legnagyobb örö-
mére minden évben ha-
gyományosan meg-
rendezik a városi 
Mikulás-ünnepsé-
get is. Idén két na-
pon át szóra-
kozhattak 
a gyerme-
kek. De-
c e m b e r 
4-én dél-
után Szit-
ka Péter pol-
gármesterrel 
néztek közö-
sen diafil-

meket az érdeklődők, majd a 
Kazincbarcika Város Össze-
vont Óvodák Morzsa Szín-
házának műsorát tekintette 
meg a nagyközönség. 
Másnap a nebulókat kézmű-
ves foglalkozással várták a 
Gyermekek Háza-Kéz-
művesház munkatársai. A 
sport szerelmesei egy kü-
lönleges eseményen, a Mi-
kulás-futáson vettek 
részt.

Mindkét nap a Mikulás várta 
kis vendégeit a Rákóczi téri 
házába, valamint akik ked-
vet kaptak egy kirándulás-
hoz az ünnepi fénybe öltö-
zött Kazincbarcikán, azok a 
Mikulás-vonattal tettek egy 
kört a városban. Az ünnep-
hez illő témájú arcfestést is 
kérhettek a Mezey-házba 
látogatók. Akik meg szeret-

ték volna örökíteni a 
pillanatot, a DemeFo-

to segítségével kö-
zös képet ké-

szítettek a 
Mikulás-

sal.

MEGÉRKEZETT A  
MIKULÁS

MINDENKI KAPOTT CSOMAGOT
Százegy óvodás és kisiskolás 
kapott csomagot a Mikulás-
tól az Egressy színháztermé-
ben december 3-án. A zenés 
műsorral egybekötött aján-
dékozást Riespler Pál önkor-
mányzati képviselő immár 
hetedik alkalommal szervez-
te meg saját költségén. 

A rendezvényen, kérdésünk-
re, hogy mit jelent számára az 
ajándékozás,  elmondta: „Ne-
héz erre válaszolni, az em-
ber mondhatna nagy dolgo-
kat. Úgy gondolom, hogy ha 
jobban szeretünk adni, mint 
kapni, akkor egy-egy gyer-
mek boldogsága a legna-
gyobb öröm, hiszen a kicsik 
még kimutatják, látszik az 
arcukon, ha valami örömet 
szerez nekik, vagy csalódást 

okoz. A csomagokat igyek-
szünk évről évre úgy ösz-
szeállítani, hogy a minőségi 
édesség mellett egészsé-
ges üdítőital is helyet kapjon 
benne. ”
A kicsiket és szüleiket a Ko-
dály Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei és 
tanára, Boncsér Gábor szó-
rakoztatták egy interaktív 
zenés műsorral, mely során 
jól ismert karácsonyi dalokat 
adtak elő. Azok a nebulók, 
akik kitalálták, mely éneket 
hallották, vagy elég hango-
san énekeltek, szaloncukrot 
kaptak. Az előadás közben 
a Mikulás és a krampusz is 
megérkezett, akik átadták a 
8 óvodából és 6 iskolából ér-
kező, izgatott gyermekeknek 
az ajándékokat.
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Tiszavasváriban eladó 250 m2 területen lévő víkend-
ház, a Pillangó út 18. sz. alatt. Hozzátartozik egy 
nagy terasz, egy nagy nappali, egy szoba, egy kis 
főzőfülke, elkülönített zuhanyzó és wc. A strandhoz 
közel van. Ár.: 1,2 M Ft. Tel.: 06-48/426-795

Garázs kiadó vagy eladó az alsóvárosi garázssoron. 
Tel: 30-976-9863

Sajószentpéteren, a Móra lakótelepen 2 szobás, jó 
állapotban lévő lakás sürgősen eladó. Érd.: 06-
70/241-2838

Kazincbarcikai, 2 szobás, 2. emeleti, belvárosi, tégla-
építésű, középső, meleg lakás betegség miatt eladó. 
Közelében boltok, iskola, gyógyszertár, játszótér, 
buszmegálló 2-3 percre, pince van hozzá. Irányár: 
5,2 miilió Ft. Érd.: 06-70/415-7954

Szuhakállóban 3 szobás családi ház eladó. A telek 
területe 540 m2, a ház alapterülete 90 m2. A ház 
részben alápincézett, a telken található garázs és 
melléképület is. Irányár: 7 MFt. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: 06-31/41-23-812.

Eladó Sajószentpéter csendes utcájában jó állapotban 
családi ikerház hátsó része. 2 szobás, gázos. Érd. 
06-70/328-6519

Eladó FÉG 125 gázkonvektor, alig használt, régi típusú 
kombinált szekrény, ágyba való 10 cm vastag szi-
vacsok. Érd.: 06-30/606-4053

Ápolt, szép 2000 m2-es telek eladó. A telken fenyőfák, 
gyümölcsfák, kis és nagy tuják, 4x4 m-es nyári pihe-
nő, fúrt kút, konyhakert található. A telek bekerített. 
A busz óránként közlekedik Tardona és Kazincbar-
cika között a telektől 50 m-re. Érd.: 06-30/936-3384

Eladó 5 tábla 100x50 cm-es, fehér drótüveg, kicsi , 
kb. 10-15 literes szőlőprés, 2 db Pannónia kerék, 
porlasztó, hátsó teleszkópok, 42 V-os nagy trafó. 
Érd.: 06-30/264-7885

Kazincbarcikán pianínó eladó. Irányár 150ezer forint. 
Érd.: 06-70/581-7784

Eladó egy kézzel hajtható, háromkerekű bicikli moz-
gáskorlátozottak részére. Érd.: 06-48/320-433 vagy 
személyesen Kazincbarcika, Kiserdősor 81.

Kazincbarcikán, Építők útján 1 szobás, gázfűtéses, 
felújított lakás eladó. A szoba laminált padlós, a 
bejárati ajtó és az ablakok kicserélve. Érd.: 16.00 
órától 20.00 óráig a 06-20/456-7778-as telefonszá-
mon! Ár:megegyezés szerint!

Sajókazán 2,5 szobás családi ház eladó. Érdeklődni 
a 20/239-3537-es telefonszámon lehet.

Egressy úti, egyszobás, alacsony rezsijű, felújitott lakás 
jó lépcsőházban, központi helyen eladó. Érdeklődni 
az esti órákban a  06-30/244-4066 telefonszámon.

Sajókazán összkomfortos családi ház eladó. Kazinc-
barcikai garzonlakást beszámítok értékmegyegye-
zéssel, és minden lehetséges megoldás érdekel. 
Érd.: 06-20/5832-933

Kazincbarcikán,  Augusztus 20. tér 1.szám alatt talál-
ható II. emeleti 56 m2-es, nagyerkélyes, felújított, 2 
szobás lakás eladó: Irányár: 4,9 MFt. Érdeklődni: 
06-30/621-1871

Tűzifa erdőgazdaságtól 6m3 konyhakészen, ömlesztve, 
szállítva 70E Ft/6 m3. Érd.: 30/964-9571

Kazincbarcikán, Csalogány úton saroktelkes, 3 szobás 
családi ház eladó. A lakás mérete 85 m2. A lakás-
hoz tartozik egy kétbeállós, 36 m2-es ikergarázs. 
A telek nagysága 670 m2. Irányár: 9,9 MFt. Érd.: 
06-30/621-1871

Villanyszerelés ingyenes helyszíni felméréssel! 
Lakások teljeskörű felújítása, hibaelhárítás, vil-
lanyóra-áthelyezés, mérőhelykialakítás, teljesít-
ménybővítés rövid határidővel. Közületeknek is! 
Tel.: 06-30/832-8839

Eladó Sajószentpéter, Vörösmarty u. 68. sz. alatti 
családi ház. Négy szoba eltolt szintű, alatta ga-
rázs, kazánház és pince. A telken található még 
egyszoba-konyhás épület és mellékélpületek. Érd.: 
06-30/592-0665

Eladó Radostyán, Táncsics M. út 1. sz. alatti három-
szobás családi ház. A telken található garázs. 
Buszmegálló, bolt, orvosi rendelők száz méterre. 
Érd.:  06-30/592-0665

Eladó 2 db félhosszú, kapucnis, műszőr bunda; 2 db 
hosszú (térd alatti), sötétékék, steppelt, kapucnis 
télikabát; 1 db 38-as fél szövetkabát; 1 db férfi, 42-
es, bőr, bundás téli csizma; 1 db 50-es, sötétbordó, 
kapucnis női dzseki; 1 db férfi, hosszú, fekete bőrka-
bát; gyerek pufidzsekik; női pulóverek, kardigánok, 
1 db új masszírozófotel lábtartóval, 1 db 70 cm-es 
képernyős Grundig tv; valamint díszpárnák, csészék, 
plüssállatok, kévéskészlet. Érd.: 06-20/662-5531, 
06-30/853-3103

Elcserélném 3 szobás, egyedi fűtésű lakásomat más-
fél szobásra, első emeletig. Érd.: 06-48/950-263

Eladó 44-es, női, fekete bőrkabát; 39-es fekete bőr 
napóleoncsizma. Érd.: 06-48/950-263.

Kazincbarcikán, Tavasz úton 2 szobás, nagyerkélyes, 
III. emelti, zuhanykabinos, spájzos, pincés, nagyrészt 
felújított lakás eladó. Költözhető. Irányár: 3,6 M 
Ft. Ugyanitt 2 fotel jó állapotban eladó. Érd.: 06-
30/252-4909

Fűrészelt, használt. tartósított, keményített faoszlo-
pok kerítésoszlopnak, szőlőtámasznak stb. eladó. 
Ugyanitt 2 collos átmérőjű, használt fémcsövek 
eladók. Érd.:  06-48/411-371

Edelény, Mátyás király út 1. 2/6. városközpontban 2 
szobás, téglaépítésű, 50 m2-es lakás eladó. Irányár: 
5 M Ft. Érd.: 06-30/281-4558

Földszinti, távfűtéses garzonlakásomat nagyobbra 
cserélném. Érd: 06-20/537-0488

Encs, Radnóti út 49. szám alatt szintes, 4 szobás családi 
ház eladó vagy kiadó. Ár: 15 millió Ft vagy 40 000 
Ft/hó+rezsi. Érd.: 06-70/665-1569, 06-46/456-295

Eladó 5 literes, 3 kosaras, újszerű olajsütő 5000 Ft-ért; 
ágyneműtartós heverő felújítva; 4 db konyhai szék 
összecsukható kicsi asztallal, orosz varrógépmotor. 
Érd.: 06-30/264-7885

Szuhakállóban 100m2 családi ház sürgősen eladó. 
Irányár: 4300000 Ft, alkuképes. Érd.: 06-30/516-
1189

Fotelágy kitűnő állapotban helyhiány miatt eladó. Ár: 
15 e Ft. Érd.: 06-30/305-7315

Egressy úti, felújitott, alacsony rezsijű, egyszo-
bás téglalakás eladó, vagy nagyobbra cserel-
nénk értékegyeztetéssel. Érd.: 18.00 óra után a 
06-30/244-4066-ostelefonszámon.

Sajóivánkai 2 szintes, panorámás családi ház eladó, 
illetve cserélhető. Érd.: Juhász Róbert, 06-31/310-
4723

Kazincbarcikán a Tavasz úton 2 szobás, nagyerké-
lyes, 3. emeleti, zuhanykabinos, spájzos, pincés, 
nagyrészt felújított lakás eladó. Költözhető! Ár 
megegyezés szerint. Ugyanitt 2 fotel jó állapotban 
eladó. Érd: 06-30/252-4909

Sajókazán családi ház eladó. Kazincbarcikai garzont 
vagy 1 szobás lakást beszámítok értékmegegyezés-
sel. Ugyanitt régi bútor, könyvek,, képek, fateknő 
eladó. Érd.: 06-20/583-2933

Kazincbarcikán 1, 1,5 és 2 szobás albérleteket sür-
gősen keresünk potenciális, leinformált ügyfeleink 
részére. Érd.: 06-30/2896-165

Strand mellett garázs kiadó. Érd.: 06-30/322-0672

Tűzifa AKCIÓ! Tölgy erdőgazdaságból, 6 ömlesztet m3, 
konyhakészen, 345×215×83 raktérben szállítva. Ár: 
60 000 Ft. Érd.: 06-30/964-9571

KAZINCBARCIKÁN 80 m2-es kertes ház 2016. januártól 
albérletbe kiadó, rendezett környezetet szerető, 
dolgos házaspár részére. Gyermek nem akadály. 
Érd.: 06-70/315-4313

Kazincbarcikán, Tavasz úton, kórházhoz közel, nagy-
részt felújított, 2 szobás, fémajtós, zuhanykabinos 
lakás eladó. Ár megegyezés szerint. Azonnal köl-
tözhető. Ugyanitt 2 fotel jó állapotban eladó. Tel.: 
06-30/252 4909

75 m2-es, első emeleti 3 vagy 2+2 szobás panella-
kást keresünk, januári készpénzfizetéssel. Érd.: 
06-20/976-4070

Régi magyar és külföldi fém- és papírpénzeket gyűjtök. 
Ehhez keresek eladókat, cserepartnereket. Érd.: 
06 -70/376-7435
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2016. január 25. (hétfő) és  
január 27. (szerda), 19 óra

Helye: Egressy Béni Művelődési Központ
Jegyár: 2400 Ft/előadás

Érdeklődni lehet: 48/510-220.  
További információ: www.barcikaart.hu

Camoletti

BOEING, BOEING: 
Leszállás Párizsban 

vígjáték – Egri Pinceszínház

SZÍNHÁZJEGYET!
Ajándékozzon

BETLEHEMI 
JÁSZOLKIÁLLÍTÁS 
A MEZEY-HÁZBAN
Betlehemi jászol címmel kiállítás nyílt a Mezey István Mű-
vészeti Központban december 3-án. A szervező Barcika 
Art Kft. korábban egy alkotópályázatot hirdetett, melyre 
összesen 18 mű érkezett. A kiállított tárgyak különféle 
technikákkal készültek. Az alkotókat és a tárlat iránt érdek-
lődőket Juhász Rita, a Barcika Art Kft. ügyvezető igazgatója 
köszöntötte, majd Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népmű-
vészeti Egyesület elnöke méltatta az 
alkotásokat. A résztvevők oklevelet, 
a díjazottak pénzjutalmat kaptak 
munkájuk elismeréseként. 
Az „Adventtől Új-
évig” tartó ren-
dezvénysorozat 
keretében ezen 
a délutánon egy 
karácsonyi szalvé-
tatárlat is nyílt a Me-
zey Művész Kávézó-
ban. Mindkét kiállítás 
2016. január 8-áig lá-
togatható.

ESEMÉNYRŐL ESEMÉNYRE

EMLÉKET ÁLLÍTANAK AZ ELMÚLT ÖTVEN ÉVNEK

KARITÁSZ: JÓTÉKONYSÁGI 
ESEMÉNYEK

A Kazincbarcikai Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Is-
kola idei tanéve az ötve-
néves jubileum jegyében 
zajlott. Erre az alkalomra 
találták ki még év elején az 

intézmény pedagógusai az 
„Ötven év, ötven rendez-
vény” elnevezésű progra-
mot. Negyvenkilenc előadás 
már megvalósult, a legran-
gosabb – és egyben az 50. 

–  esemény 
a december 
7-én az Eg-
ressy Béni 
M ű ve l ő d é s i 
Kö z p o n t b a n 
m e g re n d e -
zett gálamű-
sor volt, mely 
a félévszáza-

dos évforduló méltó megün-
neplését jelenti. 
A gála első momentumaként 
az intézmény dolgozói az au-
lában megnyitották azt a ki-
állítást, melyet az intézmény 
képző- és iparművészeti 
tanszakainak országos, va-
lamint nemzetközi sikereket 
elért diákjainak munkáiból 
válogattak össze. A tárlatot 
az iskola volt igazgatója, Vár-
koly Imre nyitotta meg, aki 
beszédében többek között  
a zene szemléletformáló ere-
jére is kitért. 

Ezt követően az ünnepség 
az Egressy színháztermében 
folytatódott, ahol az ünnepi 
beszédek sorát Kerek Gábor 
igazgató nyitotta, majd De-
meter Zoltán országgyűlési 
képviselőt követően Klimon 
István alpolgármester is kö-
szöntötte a megjelenteket. A 
gálán az intézmény sikerei-
hez hozzájáruló vezetőket és 
partnereket az iskola volt és 
jelenlegi növendékei ajándé-
kozták meg. 
A jubileumi rendezvény má-
sodik felében került sorra az 

a várva várt összművészeti 
előadás, amelyen az intéz-
mény minden művészeti ága 
képviseltette magát.  
A darabról Kerek Gábort, az 
intézmény igazgatóját kér-
deztük, aki elmondta: „A mű 
kifejezetten erre az alkalomra 
készült. Kolléganőmmel, Tar-
jányi Orsolyával egy köny- 
nyűzenei darabot csináltunk. 
A címe: Játsszunk musicalt! 
Bár a zenét és a szöveget 
előre megírtuk, a darab még-
is úgy hat, mintha a gyerekek 
ott  a színpadon találnák ki.”

A Katolikus Karitász Kazinc-
barcikai Szervezete huszadik 
alkalommal tartotta meg 
hagyományos, karácsony 
előtti jótékonysági vásárát 
december 6-án. A helyszínt 
az Egressy Béni Mű-
velődési Központ biz-
tosította. Az eladott 
portékák a hívek 
adományából tevőd-
tek össze, akik nem 
sajnálva időt s fá-
radságot bőségesen 
hoztak ruhaneműket, 
ajándéktárgyakat, 
könyveket és sport-
eszközöket a nemes 
cél érdekében. A befolyt ösz-
szegből a Karitász tagjai az 
ünnep előtt mintegy kétszáz 
kazincbarcikai családot látnak 
el élelmiszercsomaggal. 
Annak érdekében, hogy minél 
több rászoruló ünnepelhesse 

méltó módon a karácsonyt, 
a szervezet „Egymillió csil-
lag a szegényekért” ado-
mánygyűjtő akciót szervez 
december 11-én és 12-én 
a kazincbarcikai Rossmann 

üzlete előtt, ahol kedves kis 
ajándéktárgyakkal viszo-
nozzák az adakozók segítő 
szándékát. Pénteken 10.00 és 
15.00 óra között, szombaton 
9.00-től 13.00 óráig találkoz-
hatnak a Karitász tagjaival. 

December 13-án és 20-án, 
az Adventi korzó része-
ként, az elmúlt évekhez 
hasonlóan  17.00 és 19.00 
óra között szerveznek 
adománygyűjtést a tagok 

az Egressy művelő-
dési házban, ahová 
tartós élelmiszert, 
játékot,  könyveket, 
ruhaneműt várnak. 
Az adományok hét 
közben leadhatók 
a művelődési ház 
portáján. 
December 23-án 
az Éjjeli Menedék-
hely és Nappali 

Melegedő lakóit lepik meg 
a szervezet tagjai töltött 
káposztával és sütemény-
nyel, hogy aztán gitárkísé-
rettel együtt énekeljenek 
a lakókkal a szent ünnep 
alkalmából.

TISZTELT PARTNERÜNK!
Értesítjük Önöket, hogy az ünnepek miatt az alábbiak szerint módosul 
a szállítási rend.

2015. december 25-én szünetel a szállítás, kivéve:
 - Bélapátfalva - Putnok 
 - Hangony - Serényfalva 
 - Ózd településeken.

2015. december 25. (péntek) helyett, 2015. december 26-án 
(szombaton) történik a szállítás a következő településeken:

 - Arnót - Radostyán 
 - Debréte - Rakaca 
 - Edelény adott területei - Rakacaszend 
 - Hernádkak - Sajókápolna 
 - Kazincbarcika adott területei - Sajólászlófalva 
 - Kondó - Szendrőlád 
 - Nyékládháza - Szuhogy 
 - Parasznya - Viszló

2016. január 1-jén a hulladékszállítás szünetel.

2016. január 2-án (szombaton) a pénteki szállítási rend szerint 
történik a hulladék elszállítása az érintett településekről.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot és Partnereinket, hogy hulladékgyűjtő edényeiket a 
módosításnak megfelelően a megszokott helyre, és a fent jelzett időben kihelyezni 
szíveskedjenek!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A  

ZV ZÖLD VÖLGY KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
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TÍZ SIKERSZTORI A BARCIKA HOLDING ÉLETÉBŐL

Megalakult a Facility Menedzsment Igazgatóság
2015. november 15-én a Barcika Szolg Kft. szervezetén belül jött létre a Fa-
cility Menedzsment Igazgatóság. A facility menedzsment alatt létesítmény-
gazdálkodást értünk, melyhez a Barcika Szolg Kft. esetében jelenleg taka-
rítási, karbantartási és szakmai tanácsadási feladatok tartoznak. A jövőben 
tervezik a kínálat bővítését biztonsági szolgáltatási és automatákkal nyújtott 
szolgáltatási feladatokkal.

A fent említett tevékenységek korábban szétszórtan működtek a Barcika 
Holding tagvállalatainál. Az összevonásnak köszönhetően hatékonyabb mű-
ködés és a szolgáltatások minőségének javulása jellemzi leginkább a facility 
menedzsmentet.ÉRDEKLŐDNI: 70/771-6591

DANKÓ ABLAK
redőnyök, rovarhálók, acélajtók
Német minőségi műanyag ajtók, 
ablakok kedvező áron, akár 45% 

kedvezménnyel, teljesen készre szerelve, 
igény esetén kőművesmunkával!

Acélajtó egyedi szegőléccel csak nálunk!
Redőnyök, rovarhálók 1 hét határidővel.

10 év szakmai tapasztalat, 
igényes minőségi munka, ingyenes helyszíni felmérés!

KAZINCOPTIKA Kazincbarcika,
EGRESSY ÚT 31.
T.: 06-48/412-717

VISSZAVÁRJUK!
Minden nálunk elköltött 10 ezer forintból 1 ezer forintot újra levásárolhat.

 KORUNK HŐSE:
VARILUX
multifokális lencse

1+1
 AKCIÓ!

A látásvizsgálatot és a kontaktlencse-illesztést Poráczki Blanka és Szaniszló Margit
diplomás optometrista-kontaktológusok végzik a hét minden munkanapján.

Minőségi egyfókuszú lencsék árából 35 % engedmény!

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

TAKARÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK

• napi takarítás

• időszakos takarítás

• speciális takarítás

KARBANTARTÁSI 
SZOLGÁLTATÁSOK

• létesítmény- 
karbantartás

• kivitelezési munkák

• uszodagépek kezelése

SZAKMAI TANÁCSADÁSI 
SZOLGÁLTATÁSOK

• higiéniai 
szaktanácsadás

• létesítmény- 
üzemeltetési 
szaktanácsadás

• karbantartási 
szaktanácsadás

• projektmenedzsment 
szaktanácsadás

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

BIZTONSÁGI 
SZOLGÁLTATÁSOK

• élőerős védelem

• vagyonvédelmi 
tanácsadás

AUTOMATÁKKAL NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK

• kereskedelmi 
szolgáltatások 
(pl. víz-, édesség-, 
italautomaták, stb.)

FACILITY MENEDZSMENT

Az egységes facility menedzsment legfőbb előnyei:

 • közös, egységes szemléletű irányítás és kontrollált szakmai tevékenység

 • a szakmák koncentrálásának lehetősége

 • a tevékenységek racionalizálása, minőségi megújítás lehetősége

 • szabályozott keretek között (feladatkönyv, technológiai leírás, protokoll 
mellett) magas színvonalú szolgáltatás nyújtása

 • lehetőség minden szakmacsoportnál szakirányú végzettségű vezető biz-
tosítására

 • komplex szolgáltatásnyújtás

A létesítmény-fenntartási feladatok közül elsőként a Barcika Art Kft. facility 
menedzsment feladatainak átvételére került sor 2015. december 1-jén. Köz-
ponti szakmai irányítás alatt egységesítésre került a feladatellátás, melynek 
alapja - többek között - egy egységes dokumentációs rendszer.

A Facility Menedzsment Igazgatóság a jövő évre tervezi a teljes Barcika Hol-
ding tagvállalati kör, az intézmények – és városvezetői döntéstől függően a 
Polgármesteri Hivatal – facility menedzsment feladatainak átvételét. A kö-
vetkező évre vonatkozóan a feladatellátás bővítésének egyik tervezett iránya 
a társasházi lakóközösségekkel való szolgáltatási keretszerződések megkö-
tése karbantartási, illetve takarítási feladatok ellátására. A kiterjesztés másik 
iránya a lakossági és a közületi (üzletek, irodák, stb.) szféra.
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ÉG A MÁSODIK 
ADVENTI GYERTYA IS
Advent második vasárnapján rengeteg programmal várták a 
városlakókat a Barcika Art Kft. munkatársai. A napot a Gyer-
mekek Háza-Kézművesház nyitotta, ahol idén is karácsonyvá-
ró játszóházakkal készülnek az adventi vasárnapokra. Az évről 
évre nagy sikernek örvendő programsorozat első, december 
6-ai alkalmán asztali, ajtó- és ablakdíszeket készítettek a 
gyermekek és szüleik a kézművesház összes műhelyében. 
A délután már a Fő téren folytatódott, ahol a Kazincbarcikai 
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Tánctagozatának 
növendékei „Jégvarázs” táncos produkciójával varázsolták 
el a megjelenteket. Őket az Ádám Jenő Tagiskola Kamara-
kórusa követte, amely jól ismert karácsonyi dalokat énekelt, 
fokozva a téren megjelent városlakók ünnepi hangulatát. 
A varázslatos dallamokat a Flash Táncstúdió ünnepi hangulatú 
produkciója követte. A második adventi gyertyát Klimon István 
alpolgármester az est sztárvendégével, Dér Henivel, valamint 
stílszerűen a Mikulással gyújtotta meg. A térre közben több 
száz ember látogatott ki, hogy a közkedvelt fiatal énekesnővel 
együtt énekelhesse legnépszerűbb slágereit.

KÉPRIPORT

December 13. (vasárnap) 
III. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

17.00 FEHÉRVÁRI GÁBOR ALFRÉD 
17.55 Harmadik adventi gyertya meggyújtása 

18.00 ANGYALOK KARA – bemutatja 
az ExperiDance Produkció ének-zenei tagozata 

December 20. (vasárnap) 
IV. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

16.00 Mesekuckó – A PÓDIUM SZÍNHÁZ előadásában,  
a Lizi karácsonya című, ingyenes zenés mesejáték-
kal kedveskedünk a gyerkeknek az Egressy Béni 
Művelődési Központ színháztermében

17.00 In aeternum gospel énekegyüttes
17.25 A SINOSZ jelnyelvi flashmob csapata kíván boldog 

karácsonyt
17.30 Negyedik adventi gyertya meggyújtása  

17.35 HOMONNAY ZSOLT& POLYÁK LILLA

Adventtől Újévig
Programsorozat a Barcika Art Kft.-vel

KARÁCSONYVÁRÓ  
JÁTSZÓHÁZAK  

a Gyermekek Háza – Kézművesházban 
Mezey István Művészeti Központ,  

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

December 13. (vasárnap) 10.00 
Gyertyaöntés, -mártás, gyertyatartók 
készítése
December 20. (vasárnap) 10.00 
Hagyományos és modern fenyődíszek 
készítése

A belépőjegy ára mindhárom  
alkalommal: 350 Ft/fő.

A Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda  
2016-ban is színes programokkal  

várja majd vendégeit. 

Ahhoz, hogy programjaink az Önök igényei szerint 
alakuljanak, várjuk javaslataikat ötletládánkba! 

Amit várunk: konkrét tippeket,ajánlásokat 
programokra és esetleges új szolgáltatások 
bevezetésére. Javaslataikat írott formában 

leadhatják személyesen az uszodában, illetve  
az uszoda@barcikaart.hu e-mail címen.

TERVEZZÜK 
EGYÜTT  

A JÖVŐ ÉVET!
kazincbarcika-berente
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Vezetett, de kikapott a Dág
A Dág szoros játszmákban 3-1-es vereséget szenvedett Kazincbar-
cikán a férfi röplabda NB I december 6-ai fordulójában. 

Vegyész RC Kazincbarcika – Dági KSE  3–1  (-27, 22, 23, 21)

MEGYEI SPORT

A legkiválóbbakat díjazták
A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Diáksport- és Sza-
badidő Egyesület ünnepi 
ülésén, november 27-én 
harmincnegyedik alkalom-
mal adták át a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megye Diák-
sportjáért emlékplakett 
elismeréseket, valamint 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye Jó tanulója, jó spor-
tolója díjakat. Az elmúlt tan-
év legeredményesebb álta-
lános és középiskoláit hét 
kategóriában díjazták. 
A nagy létszámú – 800 fő 
feletti – általános iskola ka-

tegóriában a Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános Is-
kola győzött. Városunkból 
Besenyei Boglárka, a Szalé-
zi Szent Ferenc Gimnázium 
tanulója vette át a Jó tanu-
ló, jó sportoló elismerő díjat. 
A sikeres fiatal felkészítője 
Kertész Zoltán, testnevelő-
je pedig Pásztor Péter volt. 
A rangos Megyei Diáksport 
és Szabadidő Egyesület B.-
A.-Z. Megye Diáksportjáért 
emlékplakettet többek kö-
zött a Dózsa György Tagis-
kola pedagógusa, Oláh Csa-
ba György kapta.

THAI-BOKSZ

Megküzdöttek a Mikulás-kupáért 
Idén 16. alkalommal rendezték meg a hagyományos Szupe-
rinfó Mikulás-kupát december 5-én a Kazincbarcikai Sport 
Központ Tornacsarnokában. 

A thai-boksz sportesemény-
re – mint minden évben – 
több százan voltak kíván-
csiak. A megmérettetésre 
rengeteg sportoló érkezett 
az ország számos pontjáról, 
ugyanakkor sokan szálltak 
ringbe a kazincbarcikai Küz-
dő SE. színeiben is. Ugyan az 

este csúszással kezdődött, 
de az izgalmas mérkőzések, 
valamint az ügyes és takti-
kus sportolók kárpótolták 
a szurkolókat.  A mérkőzé-
seken három korcsoport-
ban indulhattak a sportolók: 
gyerek, junior és felnőtt ka-
tegóriában. Az est legjobban 

várt pillanata Spéth Norbert 
világbajnok ringbe lépése 
volt. Szepesi Attila tanítvá-
nya bízott győzelmében, csak 
úgy, mint edzője, s a várt siker 
nem maradt el.

A Küzdő SE győztesei: Orgo-
na Martin (48 kg, 10 év), Ma-
rovcsák László (61 kg, 15 év), 
Novák Adorján (71 kg, 16 év), 
Burom Péter (85 kg, felnőtt), 
Spéth Norbert (67 kg, felnőtt)

Toma Sándor: – Nem a kellő fordulaton 
kezdtünk, fogadásunk nem volt elég stabil, 
ahogy ebben előreléptünk, fokozatosan 
javult a játékunk, és egy dolgos mérkőzé-
sen tudtunk nyerni. 
Fontos volt a 3 pont.

Szauter Ferenc: – Az előző mérkőzés alapján 
úgy éreztem, ha a nyitásfogadásban és nyi-
tásban jobbak leszünk, akkor a mérkőzés is 
jobb lesz. Támadásban gyengébbek voltunk, 
mint gondoltam, ellenkező esetben akár…, de 
a sportban nincs feltételes mód.

Vegyész RC Kazincbarcika: 
Toronyai, Bokor, Szabó D., Árva, Juhász 
P., Banai. Csere: Dudás T. (liberó), Bene 
(liberó), Lehóczky, Kozsla, Bokor. 
Vezetőedző: Toma Sándor.

Dági KSE: 
Oszuska G., Szauter P., ifj. Oszuska Z., 
Jánossy, Krupánszki, Horváth G. Csere: Koch 
(liberó), Takács.
Vezetőedző: Szauter Ferenc.

SÚLYEMELÉS

Holló Szilárd ismét bajnok
Pécs adott otthont az idei 
Serdülő és Ifjúsági Orszá-
gos Bajnokságnak decem-
ber 5-én és 6-án. A KVSE 
versenyzői közül Tóth Ákos 
62 kg-os súlycsoportban 
VI., míg Holló Szilárd +85 
kg-os súlycsoportban I. 
helyezést ért el. Szilárd 
sikeresen hajtotta végre 

minden gyakorlatát, szakí-
tásban 127 kg-ot, lökésben 
156 kg-ot teljesített – ezzel 
mindkét számban országos 
csúcsot ért el –, összetett 
eredménye 283 kg. A bajnok 
a verseny folyamán hat alka-
lommal javította meg az or-
szágos rekordot, amely nem 
hivatalos Európa-rekord is.

ATLÉTIKA

A Kazinczy volt a legjobb
A Miskolci Atlétikai Centrum fedett futócsarnokában ke-
rült sor az év utolsó nagy régiós atlétikai versenyére az U11 
és U13 korosztályoknak december 5-én. A versenyen az 
észak-keleti régiók nagyvárosainak – Miskolc, Ózd, Eger, 
Salgótarján, Kazincbarcika  –  sportiskolái vettek részt 14 
csapattal és 110 versenyzővel.

A versenyen kiemelkedő eredményt ért el a Kazincbarcikát 
képviselő Kazinczy Ferenc sporttagozatos tagiskola, mivel 
mindkét korosztályban megelőzték riválisaikat. Teljesít-
ményük nagy elismerést váltott ki, hiszen a jóval nagyobb 
létszámú megyei székhelyek intézményeit is megelőzték. A 
felkészítőtanárok Tóthné Szepesi Éva és Barna Imre.

Eredmények 
U 11 ( 2005-2006)
1. Kazinczy Ferenc Tagiskola: Komlósi Bence, Kiss Bence, Kal-
már Botond, Lakatos Dalma, Ferkel Dániel, Papp Máté, Kom-
lósi Panni, Ferkel Péter; 2. Miskolci Városi Sportiskola A csapat; 
3. Eger Városi Sportiskola
U 13 (2003-2004)
1. Kazinczy Ferenc Tagiskola tanulói: Toma Ádám, Csernely 
Márton, Munkácsy Liliána,Tóth Janka, Imre Eszter,Tóth Anna, 
Lakatos Krisztián, Géczy Ákos; 2. Eger Városi Sportiskola; 
3. Miskolci Városi Sportiskola A csapat

BIRKÓZÁS

ÉREMESŐ EGERBŐL

USZODA

Nem kaptak
virgácsot
A Kazincbarcika-Beren-
te Fedett Uszoda dolgozói 
december 5-én egész 
nap csokimikulással 
várták az úszás sze-
relmeseit Mikulás-nap 
alkalmából. Ottjártunk-
kor – úgy tűnik – min-
den gyermek jól visel-
kedett az évben, hiszen 
egy nebuló sem kapott 
virgácsot.

Egerben öt egyesület hetven versenyzője indult az elsősor-
ban gyerekeknek szánt meghívásos birkózóversenyen, a Mi-
kulás-kupán. Kazincbarcikát 9 versenyző képviselte , akik öt 
első , két második és két harmadik helyezést értek el.

Egyéni eredmények
Gyermek II.: 29 kg Sári Márton III. hely, Udvarhelyi Roland III. 
hely; 42 kg Kerekes Viktor I. hely; Gyermek I.: 23 kg Kalmár 
Soma I. hely, 32 kg Pálkutas Levente I. hely; Diák II.: 29 kg. Kiss 
Bence I. hely; Diák II. női: 42kg Pálkutas Réka II. hely; Diák II.: 
50 kg  Kalmár Botond  I. hely, 76 kg  Csernely Balázs II. hely

Felkészítők: Kónya Lajos vezetőedző, Csepregi György edző, 
Fodor Pál technikai vezető
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MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Január 7-éig 
 › AZ IZSÓ MIKLÓS 
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR  
ÉVES KIÁLLÍTÁSA

Január 8-áig 
 › BETLEHEMI KIÁLLÍTÁS

MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ

Január 8-áig
 › KARÁCSONYI 
SZALVÉTAKIÁLLÍTÁS

GYERMEKEK HÁZA-
KÉZMŰVESHÁZ

December 11., 18. (péntek) 16.00 óra
 › MODELLEZŐSZAKKÖR

Vezeti: Kalanovics Zoltán

December 13. (vasárnap) 10.00 óra
 › KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ

gyertyamártás és dekoratív gyertyatartók 
készítése
Részvételi díj: 350 Ft/fő

December 14. (hétfő) 15.30 óra
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

December 14., 16. (hétfő, szerda) 15.30 óra
 › RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

December 15. (kedd) 15.00 óra
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS 
-KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

December 15. (kedd) 16.00 óra
 › KAZINCBARCIKAI GOBELIN 
ÖLTÖGETŐK KÖRE

Vezeti: Kissné Király Piroska

December 16. (szerda) 16.00 óra
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Simkó Fanni

December 21-éig 10.00 és 14.00 óra
 › KÉZMŰVES BÉRLET

iskolai csoportoknak* 

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa u. 2., tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini tér 4.

IDŐSEK KLUBJA 
Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

KISGALÉRIA 
Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.

December 13. (vasárnap) 9.00 óra
KSK klubterem

 › KAZINCBARCIKAI VSC-
SZERENCS MEGYEI 
SAKKBAJNOKSÁG 

December 19. (szombat) 17.30 óra
Tornacsarnok 

 › VRCK-PÉCS NB I-ES 
RÖPLABDAMÉRKŐZÉS

December 16. (szerda) 10.30 óra
 › „MÁR MAJDNEM ITT VAN,  
S ALIG VÁRJUK…”

Karácsonyi ünnepség  
Fellép: Építők Úti Tagóvoda Mókus csoportja   

December 18. (péntek) 10.00 óra
 › LA COSA NOSTRA ELŐADÁSA

Január 4-éig
 › KAMERA 2015

a KAMERA Fotókör és a MÁS-KÉP Diákfotó 
Alkotócsoport kiállítása

December 14. (hétfő) 14.00 óra
 › POM–POM FAMÍLIA ELŐADÁSA 

December 15. (kedd) 11.00 óra
 › III. VIDÁM VÁNDOROK 
TÁRSULAT ELŐADÁSA 

karácsonyimesék-sorozat 

December 15. (kedd) 14.00 óra
 › IV. VIDÁM VÁNDOROK 
TÁRSULAT ELŐADÁSA 

karácsonyimesék-sorozat általános iskolai 
alsósoknak

December 17. (csütörtök) 10.00 óra
 › V. A KÉT KOMA – MAGYAR 
NÉPMESE

karácsonyimesék-sorozat óvodásoknak 

December 18. (péntek) 10.00 óra
 › VI. A LEGSZEBB KARÁCSONYFA 

karácsonyimesék-sorozat óvodásoknak

EGRESSY BÉNI  
VÁROSI KÖNYVTÁR
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy diákolimpia megrendezése miatt 
2015. december 14-én (hétfőn), 13.00-tól 16.00-ig  

közönségúszásra nincs lehetőség.
Megértésüket köszönjük!

kazincbarcika-berente

A *-gal jelölt programokra csak előre bejelentett csoportokat tudunk fogadni.
A szakkörökre, műhelyekre a jelentkezés folyamatos! Részvételi díj: 5 000 Ft/félév

A BARCIKA ART KFT. LÉTESÍTMÉNYEINEK 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA
Egressy Béni Művelődési Központ  
(3770 Kazincbarcika, Fő tér 5.)

2015. 12. 21. – 2015. 12. 31. ZÁRVA

2016. 01. 04. – 2016. 01. 14. 9.00-17.00

Mezey István Művészeti Központ  
(3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.)

2015. 12. 24. – 2015. 12. 27. ZÁRVA

2015. 12. 28. – 2015. 12. 30. 9.00–18.00

2015. 12. 31. – 2016. 01. 03. ZÁRVA

Gyermekek Háza-Kézművesház  
(3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.)

2015. 12. 21. – 2016. 01. 03.  ZÁRVA

Tourinform Kazincbarcika  
(3700 Kazincbarcika, Egressy út 35.)

2015. 12. 21. – 2016. 01. 03.  ZÁRVA

Kazincbarcikai Sportközpont  
(3700 Kazincbarcika, Akácfa út 2.)

2015. 12. 24. – 2015. 12. 27. ZÁRVA

2015. 12. 28. – 2015. 12. 30. 6.30–22.00

2015. 12. 31. – 2016. 01. 03. ZÁRVA

Kazincbarcikai Sportközpont 
tornacsarnoka  
(3700 Kazincbarcika, Lini István tér 4. )

2015. 12. 20. ZÁRVA

2015. 12. 21. – 2015. 12. 23. 14.00–22.00

2015. 12. 24. – 2015. 12. 27. ZÁRVA

2015. 12. 28. – 2015. 12. 30. 14.00–22.00

2015. 12. 31. – 2016. 01. 03. ZÁRVA

Kazincbarcika-Berente  
Fedett Uszoda  
(3700 Kazincbarcika, Hadak útja 1.)

2015. 12. 24. – 2015. 12. 25. ZÁRVA

2015. 12. 26. 8.00–20.00

2015. 12. 27. 14.00–21.00

2015. 12. 28. 6.00–18.00

2015. 12. 29. 8.00–20.00

2015. 12. 30.  6.00–18.00

2015. 12. 31.  8.00–14.00

2016. 01. 01.  ZÁRVA

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy  

a Kazincbarcikai  
Polgármesteri Hivatalban  

december 12-én, szombaton  

az ügyfélfogadás  
szünetel.

Megértésüket köszönjük!
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