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Több mint 600 vállalkozás kap 
teljes iparűzésiadó-mentességet

Spártai hősök küzdelme a végkimerülésig 
a „királynék városában”
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MÚCSONY: EMELT FŐVEL TÚLLÉPNI A TRAGÉDIÁN
Tavaly Múcsonyt két idő-
járási katasztrófa sújtotta, 
rövid idő alatt hatalmas in-
tenzitású csapadék zúdult 
a településre. Az első hullám 
2016. május 24-én érkezett, 
a második pedig július 28-
án. Az emberek tragédia-
ként élték meg, hiszen száz 
éve nem láttak ekkora vi-
zet. Tönkretette a magán-
tulajdonokat, a közterüle-
ten a járdákat, utakat és a 
vízelvezető árkokat. Volt 
olyan lakás, amely teljesen 
összedőlt, kettő pedig úgy 
megrongálódott, hogy lak-
hatatlanná vált. A biztosí-
tók valamelyest segítettek, 
de szükség volt a lakosság 
összefogására. A magán-
házakban 300-350 milliós 
kár keletkezett, a köztulaj-
donokban történt károsodás 

mértéke 150 millió forint. A 
természeti csapás érintette 
a közfoglalkoztatási prog-
ram mezőgazdasági és helyi 
sajátosság részét, ugyanis 
az eső minden termést és 
addigi beruházást elpusz-
tított. Ez súlyos vis maior 
helyzetet okozott a köz-
ségben, mely meghatároz-
ta az önkormányzati büdzsé 
teljes évét. Ennek ellenére a 
falu vezetése kitartóan ke-
resi a kárrendezés lehető-
ségeit. Megterveztették a 
település teljes vízelvezető 
rendszerének terveit, illet-
ve két völgyzáró gátat sze-
retnének kialakítani, ehhez 
viszont állami forrásokra 
van szükség. Az elképzelés 
megvan, most a tulajdonvi-
szonyok rendezése és a ter-
vek készítése folyik.

Egyetlen sikertörténet volt 
2016-ban a településen.  
Múcsony képviselő-testüle-
te korábban egy tésztaüzem 
létrehozásáról döntött, me-
lyet augusztus 6-án adtak 
át. Minden más ünnepséget, 
rendezvényt lefújt az önkor-
mányzat. Nem akartak ün-
nepelni, mikor a helyreállí-
tásra, az újjáépítésre kell a 
pénz.
Az idei esztendőben első-
sorban a Start munkaprog-
ramra helyezik a hangsúlyt, 
mivel 165 főt foglalkoztatnak 
ennek keretében. A program 
egy része mezőgazdasági, 
a másik a helyi sajátosság, 
a harmadik a közútfelújítás, 
negyedik külterületi útfelújí-
tás, ötödik illegális hulladék-
lerakó-felszámolás, hatodik 
a belvízelvezetés; illetve van 

egy biomassza-termelés 
is, melynek az a célja, hogy 
az intézmények fűtését a 
gázból részben biomasz-
szára állítsák át.  Az illegá-
lis hulladéklerakó program-
ban a település külterületén 
található hulladéklerakókat 
kívánják felszámolni. Ápri-
lis 30-áig fejeződik be a víz-
elvezető árkok építése, ez 
után kezdődik a járdák ki-
alakítása, kiépítése. A tervek 
között szerepel az egész-
ségház felújítása, a pályázat 

sikeres elbírálását követően 
megkezdik a munkálatokat.  
– Kétezer-tizenkilenc-
ben lesz településünk 800 
éves. Most ez az, amire na-
gyon készülünk, hiszen ke-
vés település éli meg ezt a 
kort és a lakosok büszkék a 
hagyományaikra. A kedvünk 
nem fogyott el, tovább épít-
jük, amit elkezdtünk 10-12 
évvel ezelőtt. – erősítette 
meg a falu vezetésének és 
polgárainak elszántságát 
Viszlai Viktor polgármester.

TÉRSÉG

FÚVÓSOK VERSENYE DÉDESTAPOLCSÁNYBAN
Dédestapolcsányban áp-
rilis 12-én, a Csomasz 
Tóth Kálmán Református 
Alapfokú Művészeti Isko-
la szervezésében első al-
kalommal rendezik meg 
a Regionális klarinét és 
szaxofon versenyt. A 
megmérettetésre Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Sza-
b o l c s -S z a t m á r- B e r e g , 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Heves és 
Nógrád megye huszon-
hat alapfokú művésze-
ti iskolájából 71 diák és 24 

felkészítő pedagógus je-
lezte részvételi szándé-
kát. A vetélkedőn 09. 30 
órai kezdettel korcsopor-
tonkénti bontásban a 6-18 
éves korosztály mutat-
kozik be a Kiss Benjámin 
Művelődési Házban. A fi-
atalok egy, - korosztá-
lyonként meghatározott 
- kötelező darab, valamint 
egy szabadon választ-
ható mű előadásával ad-
nak számot tudásukról. 
A gyerekek produkcióját 
háromtagú szakmai zsű-

ri értékeli, Novák András, 
a Magyar Állami Operaház 
klarinétosa; Czakó Péter, a 
Miskolci Bartók Béla Zene-
művészeti Szakgimnázium 
szaxofon tanára, a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar klari-
nétosa; illetve Bárány Zol-
tán, a Miskolci Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakgim-
názium klarinét tanára 
személyében. A legszeb-
ben játszóknak a verseny-
bizottság csoportonként I., 
II. és III. helyezést és külön-
díjakat adhat ki.

NÖVENDÉKHANGVERSENY ÉS 
KAMARAZENEI ELŐVÁLOGATÓ 

A Kazincbarcikai Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Is-
kola kétévente rendezi meg 
a nagy múltra visszatekin-
tő Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Zene- és Művészeti 
Iskolák Kamarazenei Talál-
kozóját. Idén, április 11-én, 
tizenharmadik alkalom-
mal mérik össze tudásukat 
a környékbeli, illetve a tá-
volabbi zeneiskolák hang-

szeres csoportjai. Intézmé-
nyi szinten március 29-én 
tartották a verseny elővá-
logatóját. Tizennyolc órától 
a második féléves növen-
dékhangverseny keretében 
a zenész növendékek adtak 
elő hangszeres műveket.  
Ezt követően a kamaraze-
nei együttesek mutatták 
be produkcióikat. A fellépő 
nyolc zenekar olyan magas 

színvonalú műsort prezen-
tált, hogy mindannyian le-
hetőséget kaptak az iskola 
képviseletére. 

APÁM HITTE
Edelényben március 31-én 
a Városi Könyvtárban mu-
tatták be dr. Hatvani Zoltán 
„Apám hitte” című könyvét. 
Mint ahogy az elnevezés utal 
rá, a szerző édesapjának állít 
emléket az írással. Dr. Hat-
vani Viktor az 1956-os for-
radalom idején az edelényi 
járás munkástanácsának el-
nöke volt, elvei miatt élet-
fogytiglani börtönbüntetés-
re ítélték. Szabadulását két 
évvel élte túl. A kiadó nevé-
ben, a Szendrői Ifjúságért 
Alapítvány kuratóriumának 

elnöke, Benke András re-
formátus lelkész beve-
zetője után Hatvani Zol-
tán ismertette könyvét a 
résztvevőkkel, beszélt a 
korról, melyben a cselek-
mények zajlottak és me-
sélt édesapjáról, feleleve-
nítve személyes emlékeit. 
A kötetet dr. Répássy Ró-
bert országgyűlési képvi-
selő ajánlotta az olvasók 
figyelmébe. Ezt követően 
Hatvani Viktor dédunokái 
szavalták el Wass Albert 
„Üzenet haza” című versét. 

HÚSVÉTI ÖTLETELÉSEK
Közvetlen, meghitt lég-
körben zajlott le Sajó-
szentpéteren a húsvéti 
játszóház programja, me-
lyet családoknak szervez-
tek a Lévay József Könyv-
tár munkatársai. Ünnepek 
közeledtével a felnőttek 
lázasan készülődnek, re-
ceptek cserélnek gazdát, 
dekorációs ötletek szület-
nek, a gyermekek boldogan 
tanulják a locsolóverseket. 

A könyvtárosok sok hasznos 
tippet adtak kis költségveté-
sű lakásdíszek elkészítésére. 
Mert ugye ki gondolná, hogy 
a kidobásra szánt tojástartó 
dobozból némi kreativitás-
sal remek virágtartó készül-
het, vagy a bébiételes üveg-
ből különböző segédanyagok 
felhasználásával, mint példá-
ul a csipke, szalag, selyemta-
péta és egyebek tetszetős 
asztaldísz születhet? 
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Harmincnyolc előterjesztésről döntött március 30-án, soron követ-
kező munkaterv szerinti ülésén Kazincbarcika város képviselő-tes-
tülete. A grémium többek között elfogadta a felnőtt háziorvosi 
szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót; helyi iparűzési adó-
mentességről határozott; döntött a bölcsődei szolgáltatások téríté-
si díjáról, valamint a demensek ellátását igénybe vevők körének ki-
bővítéséről. Szó volt a hamarosan nyíló inkubátorház bérleti díjairól, 
valamint két Barcikai Ipari Parkot érintő napirendről is.

TESTÜLETI ÜLÉS

TÖBB MINT 600 VÁLLALKOZÁS KAP 
TELJES IPARŰZÉSIADÓ-MENTESSÉGET

Magas szakmai színvonal a felnőtt háziorvosoknál

A képviselő-testület első-
ként a felnőtt háziorvosi 
szolgálat tevékenységéről 
szóló beszámolót tárgyal-
ta, amelyből kiderült, hogy 
a háziorvosok a demog-
ráfiai mutatók romlása, a 
szakdolgozók béreit érin-
tő változások és a növekvő 
adminisztrációs terhek mi-
att sincsenek könnyű hely-
zetben.
- Tizenöt évvel ezelőtt 
34 ezer lakosa volt a vá-
rosnak, ma alig 28 ezer. 

Az OEP ez alapján állapít-
ja meg a finanszírozáshoz 
szükséges forrást, és a 
fogyó lakosság fogyó be-
vételt is jelent - mondta 
dr. Erdei Sándor főorvos, 
kollegiális vezető, aki arra 
is kitért, hogy a háziorvo-
sok átlagéletkora 59 év, 
így hamarosan a nyugdíjba 
menő szakembereket pó-
tolni kell.
Dr. Perjési Zsolt önkor-
mányzati képviselő, há-
ziorvos hozzászólásában 

hangsúlyozta: az elmúlt 
időszak béremelései ne-
hézséget jelentettek a 
háziorvosoknak, ám a 
gazdálkodási problémák 
ellenére a Kazincbarci-
kán praktizáló háziorvo-
sok magas szintű szak-
mai munkát végeznek, és 
ennek is betudható, hogy 
- a régióban tapasztalha-
tó negatív tendenciáktól 
eltérően - a megbetege-
dések száma az orszá-
gos átlaghoz hasonló.

Iparűzésiadó-mentességről döntöttek

A grémium már a március 
1-jei ülésén is foglalkozott 
azzal, hogy az egymillió fo-
rintos évi árbevételt meg 
nem haladó vállalkozások 

helyi iparűzési adóját mér-
sékli. Most arról született 
döntés, hogy január 1-jé-
től az érintettek teljes ipar-
ű zé s i a d ó - m e n te s s é ge t 

kapnak. E rendelkezés 
előnyeit hatszáznegy-
vennégy vállalkozás él-
vezi majd Kazincbarci-
kán.

Bölcsődések, idősek - változó térítési díjak

A képviselő-testület dön-
tése alapján április 1-jé-
től változnak a bölcsődei 
intézményi térítési díjak. 
Nettó 50.000 Ft alatti egy 
főre jutó jövedelemnél napi 
145 Ft, nettó 50.000 Ft fe-
lett 215 Ft lesz a térítési 
díj. Új kategóriaként, nettó 
100.000 Ft feletti egy főre 
jutó családi bevételnél 280 
Ft-ot kell gyermekenként 
fizetni. Az időszakos gyer-
mekfelügyeletért óránként 
300 Ft-ot kérnek majd, a 

játszócsoport pedig napon-
ta 330 Ft-ba kerül.
A bölcsődei térítési díjak 
mellett a személyes gon-
doskodást nyújtó szociá-
lis ellátások térítési díjai is 
módosulnak április 1-jétől. 
Az étkeztetésért naponta 
500 Ft-ot kell fizetni; a ki-
szállításért, amely áfa-kö-
teles tevékenység, szállí-
tási helyenként 90 Ft-ot. 
A házi segítségnyújtásért 
óránként 355 Ft-ot, az idő-
sek és demens személyek 

nappali ellátásáért na-
ponta 180 Ft-ot, a fogya-
tékos személyek nappali 
ellátásáért naponta 100 
Ft-ot kérnek el. A jelző-
rendszeres házi segít-
ségnyújtás intézményi 
térítési díja naponta 50 Ft 
lesz. A két idősek ottho-
nában a napi ellátás 3550 
Ft-ba (havi 106.500 Ft), 
az időskorúak gondo-
zóházban a napi ellátás 
3170 Ft-ba (havi 95.100 
Ft) kerül majd.  

Demensek nappali ellátása: 
már a teljes megyéből elérhető szolgáltatás

 Az I. Sz. Idősek Klubjában ta-
valy óta működik a demens 
személyek nappali ellátása. 
Eddig csak kazincbarcikai-
ak vehették igénybe a szol-
gáltatást, ám a térség több 
településéről érkező jelzés-
nek eleget téve most enge-

délyezték, hogy ne csak itt 
élő emberek részesülhesse-
nek az ellátásban; így jelen-
leg már az egész megyéből 
várják a szolgáltatást igény-
be vevőket, amely hétköz-
naponként reggel nyolctól 
délután négyig érhető el.

Kedvező bérleti díjakkal vár az inkubátorház

A hamarosan megnyíló, 
volt Központi Általános Is-
kolából kialakított inkubá-
torház üzemeltetésével 
kapcsolatban is döntött a 
testület. Az átadás előtt 
álló épületben kialakított 
színvonalas infrastruk-
túrával az önkormány-
zat azokat a kezdő, éppen 
most születő, új tevékeny-
séget folytató vállalkozá-
sokat, gazdasági társa-
ságokat kívánja segíteni, 
amelyek Kazincbarcikán 
akarnak megtelepedni.

- Egy olyan bérletidíj-rend-
szert dolgoztunk ki, amely 
már magában foglalja a tel-
jes rezsiköltséget, azaz a 
víz-, villamosenergia- és 
fűtésdíjon túl a portaszol-
gálatot és az internetdíjat is 
- nyilatkozta Klimon István 
alpolgármester. - Abban az 
esetben, ha valakinek va-
lamely közműből - például 
villamos energiából - na-
gyobb igénye lenne, akkor 
azt egyedi mérőhely kiala-
kításával tudjuk biztosítani 
- tette hozzá a városvezető. 

Új csarnok és iroda épülhet az ipari parkban

A grémium két, Barcikai Ipa-
ri Parkkal kapcsolatos napi-
rendi pontot is tárgyalt. Egy 
gazdasági társaság 5000 
négyzetméteres területet 
akar bérbe venni az ipari 
parkban. A cég egy csarno-
kot és irodaépületet tervez, 
amelynek létesítéséhez pá-
lyázati forrást is igénybe sze-
retne venni.
- Ennek kapcsán merült föl, 
hogy a betelepülni kívá-

nó vállalkozásnak zöldfe-
lület-pótlási és -kialakítási 
kötelezettsége van. Az ipari 
parkban a területről lemen-
tett humusz egy része pedig 
e célból értékesíthető, illetve 
a betelepülő vállalkozások-
nak átadható lenne - fogal-
mazott az alpolgármester.
A betelepülni szándékozó 
cég területbérlését és a hu-
musz hasznosítását egyhan-
gúlag támogatta a testület.
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Az emberi test, az izmok és a lélek csatája a kilométerekkel, az akadályokkal 
mindez április 1-jén a Spartan Race „Veszprém Sprint” nevű futamán. Ma-
gyarországon hetedik alkalommal rendezték meg a világ egyik legnépsze-
rűbb és legismertebb akadályverseny- sorozatát a Betekints–völgyben.

SPARTAN RACE 

SPÁRTAI HŐSÖK KÜZDELME A VÉGKIMERÜLÉSIG 
A „KIRÁLYNÉK VÁROSÁBAN” 

Hétezer regisztrált fel-
nőtt versenyzőnek – köz-
tük kilenc kazincbarcikai-
nak – kellett teljesítenie a 
hét kilométeres távot, amit 
huszonkét akadállyal ne-
hezítettek a szervezők. 
A Spartan Race sprint 
futamának jelentős 
része a gyönyö-
rű adottságok-
kal rendelkező 
G u l y a - d o m b o n 
zajlott, ahol a 
ré s z t ve vő k n e k 
különböző erőn-
léti feladatokat 
kellett teljesíteniük. 
Az időjárás, az előre 
kijelölt pálya, az akadá-
lyok kiszámíthatatlansá-
ga a versenyzők körében 
fokozták az izgalmakat, 
ugyanis a rendezőkön kí-
vül, senki sem tudhatta, 
hogy mivel találkozik a hét 

kilométeres etapon be-
lül. A verseny szlogenje is 
mondja: „You’ll know at the 
finish line”, vagyis a célvo-
nalon tudni fogod.

A rendezvényen Spartan 
Kids futamokat is tartot-
tak, ahol a 4-14 éves korú 
gyerekek próbálhatták 

ki magukat a fiataloknak 
épített akadálypályákon. 
Ezen kívül Spartan Spe-
cial Kids futamra is lehetett 
nevezni, itt a szervezők a 
vállalkozó szellemű moz-
gássérült gyermekeknek 

kedveztek.
Az izgalommal és ad-

renalinnal teli részt-
v e v ő ke t  ké t-

százötven fős 
c s o p o r t o k b a n 
negyedóránként 
indították a rajt-
vonaltól, amit egy 

közös bemelegítés 
előzött meg.  

A kazincbarcikai ver-
senyzők csoportjának 

egy része reggel hét óra 
negyvenöt perckor állt a 
rajthoz. Az őrült és isme-
retlen futam kezdetét egy 
óriási füstbomba indította, 
ami után egy hetvenöt fo-

kos emelkedővel kellett 
megbirkózniuk a spár-
taiaknak. A domborzat 
adottságaiból adódóan 
a pálya több mint egy-
harmadát a dombtetőn 
töltötték a résztvevők, 
akiknek erőnléti felada-
tokkal kellett megbirkóz-
niuk. A domb után egy 
hat fok hőmérsékletű 
patakkal találták szembe 
magukat a versenyzők, 
ami végigkísérte útjukat 
egészen a finisig.

A kazincbarcikaiak már  
a hazai futamra készülnek

A kazincbarcikai indulók 
közül elsőként Viszoczky 
Sándor, majd a tíz órakor 
indított futamból Tóth Ti-
bor ért célba. Mindket-
ten magabiztosan, az egy 
órás szintidőn belül telje-
sítették a távot.
– Nagyon keményen 
kellett nyomni az elején, 
egy hatalmas emelkedő-
vel kezdődött a futam, 
ami rendesen megadta 
az alapot az egész ver-

senynek, nem beszélve az 
akadályokról, amik sorba 
jöttek. Volt olyan, hogy au-
tógumikon keresztül kellett 
végigszaladni, majd palán-
kon átmászni, függeszked-
ni, dárdát dobni, kötelet 
mászni, zsákot húzni, a pa-
takban futni – mesélt él-
ményeiről a célba érés után 
Viszoczky Sándor, aki hé-
tezer induló közül 126. lett.
Dorkó Dániel a Spartan 
Race Training Group Ka-



5KOLOR 7  •  III. / 13.

zincbarcika vezetője a táv 
teljesítése után elmondta, 
különösen várják a június 
17-én Kazincbarcikán tar-
tandó Spartan Race Super 
versenyt.
– Rengeteget edzünk, a 
csapat a Veszprém Sprin-
ten is nagyon jól teljesí-
tett, Kazincbarcikán még 
erősebbek leszünk, ad-
dig nagyon sokat edzünk 
és készülünk. Mivel hazai 
pályáról van szó, biztosan 
előnyben leszünk, kötele-
zően hozni kell a jó ered-
ményt. A kazincbarcikai 
versenyen sokkal nehe-

zebb pályára számítson 
mindenki, több szint, több 
emelkedő, több akadály, 
erősebb lesz minden! – 
hívta fel a figyelmet a jú-
nius 17-ei futamra a tré-
ner.
Sisak Zsófia, a Spartan 
Race Hungary verseny-
igazgatója kiemelte nagy 
várakozással tekintenek 
a kazincbarcikai verseny 
elé. 
– Kazincbarcika egy na-
gyon pozitív hely szá-
momra, hiszen nagyon 
nagy örömmel fogadott 
minket a városvezetés. 
Az egyeztetések során, 
érezzük a támogatásu-
kat, együttműködésüket. 
A domborzati viszonyok 
abszolút adottak ahhoz, 
hogy egy igazán jó Spar-
tan Race Super versenyt 
hozzunk össze, ami en-
nek a sprint távnak leg-
alább a kétszerese lesz. 
Három keresztmetszetet 
nézünk első körben. Al-
kalmas-e a helyszín egy 
ekkora verseny megren-
dezésére, domborzatilag 

SPARTAN RACE 

SPÁRTAI HŐSÖK KÜZDELME A VÉGKIMERÜLÉSIG 
A „KIRÁLYNÉK VÁROSÁBAN” 

A Kazincbarcika Spartan Race Training 
Group kazincbarcikai és térségi 

versenyzőinek eredményei:

– Viszocky Sándor (Kazincbarcika) – 0:51:07
– Tóth Tibor (Kazincbarcika) – 0:56:57
– Dorkó Dániel (Kazincbarcika) – 0:57:57
– Karmanóczki Péter (Sajókaza) – 0:59.26
– Molnár Balázs (Kazincbarcika) – 1:05:46
– Demeter Zsolt (Radostyán) – 1:17:30
– Fórizs Péter (Kazincbarcika) – 1:19:51
– Nagy Máté (Kazincbarcika) – 1:19:51
– Bökönyi Sándor (Kazincbarcika) – 1:23:04
– Girincsi Péter (Szuhakálló) – 1:39:35
– Demeter József  (Radostyán) – 1:53:37 
– Kiss Zoltán (Radostyán) – 1:53:38
– Jaksa-Görzsöny Dalma (Tardona) – 1:54:20
– Szénégető Dávid (Kazincbarcika) – 1:54:22
– Jaksa Zsolt Tamás (Kazincbarcika) – 1:54:22

mennyire érdekes a táj, il-
letve szükséges, hogy 
meglegyen a megfe-
lelő infrastruktúra 
a futam megren-
dezéséhez.
A nemzetkö-
zi szinten is 
kedvel t ver-
seny követke-
ző helyszíne Ka-
zincbarcika lesz, 
amikor június 17-
én a Spartan Race-re 
érkezők – jelenlegi re-

gisztráció szerint 3100 fő 
– megismerhetik Kolor-

cityt, azon belül a vá-
ros egyik közked-

velt helyét és 
annak környékét, 
a Csónakázó-ta-
vat. A vállalkozó 
kedvű spártai-
ak még leadhat-

ják nevezésüket 
a Kazincbarcikai 

Spartan Race Super 
versenyre egészen jú-

nius 11-ig.
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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

http://www.kazincbarcika.hu
http://www.barcikaicimborak.hu
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SZE N IOR SZA BA DEGY ETE M

Véget ért a második félév
Az Észak-Magyarországi 
Szenior Szabadegyetem 
második félévének utolsó 
előadását március 30-án 
rendezték a Mezey István 
Művészeti Központban.
A képzés második félévé-
nek ötödik, egyben utolsó 
témái a radioaktív sugár-
zás, a XXI. század ener-
gia-és környezeti kérdé-
sei, valamint a csernobili 
atomkatasztrófa voltak, 
melyekről Dr. Bónizs Dé-
nes atomfizikus, nyug-
díjas egyetemi docens 
beszélt. Az előadó tudo-
mányos expedícióiról és 
személyes élményeiről is 
mesélt.
A képzéseken szó esett a 
XXI. századi technikáról, 
az öregedés művésze-
téről, az időskori konflik-
tusok megelőzéséről és 
terápiájáról, a bányászat 
múltjáról, jelenéről és jö-

vőjéről, továbbá a radioak-
tív sugárzásokról is.
A Szenior Szabadegyetem 
második félévének záró 
eseményén Klimon Ist-
ván, Kazincbarcika alpol-
gármestere hangsúlyozta; 
nagyon örül annak, hogy 
nemcsak egyedülálló szép-
korúak, hanem házastár-
sak is szép számmal vet-
tek részt a kurzusokon. Az 

alpolgármester kiemelte; a 
helyi önkormányzat a jövő-
ben is igyekszik támogatni 
a programsorozat folytatá-
sát. Majd dr. Dobos László 
a Harmadik Kor Egyeteme 
Miskolc Alapítvány elnö-
ke értékelte a képzést. Ezt 
követően a hatvanöt részt-
vevő közül több mint har-
mincan vettek át oklevelet 
a szervezőktől.

G I M I GA LÉ R IA

TEXTILCSODÁK  
Paverpol textilcsodák cím-
mel nyílt meg a Gimi Galé-
ria legújabb tárlata március 
28-án.
A rendezvény a hagyo-
mányoknak megfelelően a 
Szalézi gimnázium diákjának 
műsorával kezdődött, majd 
Csősz Béláné, a Szociális 
Szolgáltató Központ nyugal-
mazott igazgatója nyitotta 
meg a kiállítást. Csősz Bé-

láné előbb bemutatta Faragó 
Lászlónét, szólt életútjáról, 
majd a paverpol technológi-
áról beszélt és arról, hogy az 
alkotó hogyan ismerkedett 
meg vele.
Elhangzott, a Paverpol egy 
olyan technika, amely a kre-
atív újrahasznosítás jegyé-
ben fogant. Segítségével át-
alakíthatunk olyan megunt 
és kidobásra ítélt, elsősorban 

textil, de más természetes 
anyagot is, egy – egy új dísz-
tárggyá, használati tárgy-
gyá és más lakásdekorációs  
díszelemmé.
A kiállításról bővebben a 
KVTV Híradó március 30-ai 
számában is szóltunk.
A Faragó Lászlóné műveit 
felvonultató tárlat április 11-
éig tekinthető meg a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnáziumban.

CSIPKEMŰHELY GALÉRIA

Csipkés hétvége 
a Mezey-házban
Csipkés hétvége címmel 
tartott népművelő prog-
ramot március 31-én és 
április 1-jén a Csipkemű-
hely Galéria a Gyermekek 
Háza-Kézművesházban.
A progra m pénteken 
a Csipkeműhely Galé-
ria tagjainak munkái-
ból nyílt tárlat meg-
nyitójával indult, amit 
mesterség-bemutató kí-
sért. Szombaton a ren-
dez vény Nesz ádel i né 
Kállai Mária, Népi Ipar-
művész, a Népművészet 
Mestere „ Hagyomá ny 
és korszerűség a ma-
gyar csipkeművészet-
ben” előadásával folyta-
tódott, majd Játsszunk 
csipkéset! címmel tartot-
tak műhelyfoglalkozást 
kicsiknek és nagyoknak. 

A rendezvény célja a ha-
gyományőrzés valamint 
a csipke, mint díszítőelem 
és a csipkeverés népsze-
rűsítése volt.
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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 

 
 

* 
SUZUKI 

SZABÓ SUZUKI 
márkakereskedés 

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

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

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

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
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FIATALOK 
GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti 
a Bercsényi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 2 db önkormányzati 
tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

Cím Alapterület 
(m2)

Szoba- 
szám

Komfort-
fokozat

Lakbér és külön 
szolgáltatási díj 
összesen (Ft/hó)

Előtakarékosság 
mértéke (Ft/hó)

Bercsényi út 
14. fsz. 2. 38 1 össz- 

komfortos 12 184,- 28 000,-

Bercsényi út 
14. 2/1. 38 1 össz- 

komfortos 12 184,- 28 000,-

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet illetve bővebb 
felvilágosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában, 3700 Kazincbarcika, 
Munkácsy tér 1. szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2017. április 24. (hétfő) 12:00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Váradi Gyöngyi 
Telefon: 48/799-235, vagy 30/278-3743

HIRDETMÉNY LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA

HIRDETÉSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kazincbarcika Város Önkormányzata és a kazincbarcikai Városszépítő Egyesület meghirdeti a 
„Kazincbarcika legszebb konyhakertje 2017” pályázatot, amelynek fő célja, hogy minél többen 
műveljenek konyhakertet városunkban. A pályázat célja továbbá, hogy visszaadja a konyha-
kertek megbecsülését; a kertművelés hagyományainak megőrzésére, fenntartásának fon-
tosságára pedig ráirányítsa a figyelmet. 

Pályázók köre 
Kazincbarcika város közigazgatási területéhez tartozó ingatlanokon lévő kertek; balkonon, er-
kélyen, konyhaablakban kialakított mini konyhakertek tulajdonosai és használói. 

Pályázati kategóriák 
1. kategória: zártkerti konyhakert. 
2. kategória: családi ház konyhakertje. 
3. kategória: balkonon, erkélyen, konyhaablakban kialakított mini konyhakert. 

Pályázat benyújtása, elbírálása 
A pályázatra jelentkezni az erre rendszeresített - melléklet szerinti - jelentkezési lapon lehet, 
amely letölthető a www.kazincbarcika.hu weboldalról, illetve személyesen átvehető a Kazinc-
barcikai Polgármesteri Hivatal (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) portáján. 

A hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat 2017. április 28. napján (pénteken) 12.00 óráig 
- személyesen a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 207. sz. irodájába; vagy 
- postai úton a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. postacímre; vagy 
- e-mailben a hivatal@kazincbarcika.hu e-mail-címre kell eljuttatni. 

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

 A pályázat elbírálására a Kazincbarcika Legszebb Konyhakertje Bizottság jogosult. A bizott-
ság tagjai: 
1. Kazincbarcika város alpolgármestere, 
2. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályának munkatársa,
3. a Városszépítő Egyesület elnöke, 
4. a Városszépítő Egyesület egy tagja, 
5. a Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakmai vezetője. 

A pályázók kertjeit 2017. május 31-ig egy alkalommal, továbbá 2017. augusztus 31-ig szin-
tén egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, helyszíni szemlén tekinti meg a bizottság. 
A bizottság a helyszíni szemlék után tesz javaslatot kategóriánként a győztes konyhakertekre. 

Pályázat díjazása
Minden pályázó oklevelet kap. A kategóriánkénti győztesek a „Kazincbarcika legszebb konyha-
kertje 2017” feliratú oklevél mellett bruttó 20 000 Ft összegű egyszeri díjazásban részesülnek. 

A pályázat ünnepélyes díjátadójára 2017 októberében, a kazincbarcikai önkéntesek hetén kerül sor.

„KAZINCBARCIKA LEGSZEBB 
KONYHAKERTJE 2017”

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 

A települések listájáért és további 
információkért látogassa meg 

weboldalunkat, vagy keresse fel 
ügyfélszolgálatunkat.

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

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy az április 17-ei 
ünnepnap miatt   2017. április 17. – 2017. 
április 22. között szolgáltatási területünkön 
egy nappal később ürítjük a hulladékgyűjtő edényeket.

Nagypénteken, azaz április 14-én 
a megszokott szállítási rend szerint szállítunk.

2017. április 17-én (hétfőn) nem lesz szállítás.

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

kihelyezni szíveskedjenek!

2017. április 14-én és 2017. április 17-én az ügyfélfogadás szünetel.

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván a ZV Nonprofit Kft.
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2017. AUGUSZTUS 5. (SZOMBAT) 9.00

NEVEZÉSI DÍJAK MINIMARATON 
5 km | szint 30 m

NEGYEDMARATON 
10,5 km | szint 59 m 

FÉLMARATON
21 km | szint 118 m

Április 22-ig 2500 Ft 3500 Ft 5000 Ft
Diákoknak 2000 Ft 3000 Ft 4500 Ft

Április 23. — július 22. 3000 Ft 4000 Ft 6000 Ft
Diákoknak 2500 Ft 3500 Ft 5000 Ft

Helyszíni nevezés 3500 Ft 4500 Ft 6500 Ft
Diákoknak 3000 Ft 4000 Ft 5500 Ft

Nevezés: Online felületen (www.odinsport.eu) július 22-én 16 óráig.

A verseny napján a helyszínen 8.30-ig. KolorFutás

FUTSAL

Idegenben javítottak az Ördögök
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának a felső-házi ráját-
szásában az 5. fordulóban a Kincsem Lovaspark SE ven-
dégeként lépett pályára a Kazincbarcikai Ördögök SE. A 
borsodi együttes úgy győzött, hogy még gólt sem kapott.

A barcikaiaknak az elmúlt 
fordulókban nem termett 
sok babér, hiszen az első 
rájátszásmérkőzés óta 
nem nyertek Komlósiék. 
A Kincsem elleni találko-
zót azonban lendülete-
sen kezdte a vendégcsa-
pat, és a gyors gól ezúttal 
nem maradt el. Az ötödik 
percben Lippai szerezte 

meg az ördögöknek a ve-
zetést, melyre a házigazdák 
nem tudtak válaszolni. Négy 
perccel az első félidő vége 
előtt Balogh duplázta meg a 
kazincbarcikaiak előnyét. 
A második húsz percben to-
vábbra is nagyszerűen vé-
dekeztek a borsodiak és 
növelték előnyüket. Fekete, 
Badalik majd a lefújás előtt 

Horváth Sz. is betalált a Kin-
csem kapujába. A Kazinc-
barcika így izgalommente-
sen szerezte meg a számára 
oly fontos három pontot. Az 
Ördögök így 10 ponttal a 3. 
helyről várják a folytatást. 
A barcikaiak legközelebb a 
Berettyóújfalu II-höz látogat-
nak, majd április 24-én hazai 
pályán játszanak a Gödöllő 
együttesével.

Kincsem Lovaspark SE 
– Kazincbarcika Ördögök SE 
0-5 (0-2)

KBSC

Borsodi rangadó Tállyán
Újabb győzelmet aratott a hétvégén a KBSC, amely tovább-
ra is magabiztosan őrzi első helyét a tabellán. A kék-sár-
gák ezúttal a REAC-ot fektették kétvállra, így sikerült 
visszavágni az ősszel elszenvedett vereségért. Hétvégén 
igazi borsodi rangadó következik, Tállyára látogat a lista-
vezető KBSC.

– A hétvégi bajnokin a 
REAC-tól azt kaptam, amit 
vártam. Várható volt, hogy 
visszaállnak a saját ka-
pujuk elé és kontrára ren-
dezkednek be. A hetedik 
percben egy ajándék góllal 
segítettük a vendégek el-
képzelését, amely aztán az 
egész félidőt meghatároz-
ta. Még jobban visszaálltak, 
foggal-körömmel védték a 
területüket. A korai gól és 
Burics kiválása arra ösz-
tönzött, hogy átszervezzük 
a csapatot. A cserék hozták, 
amit vártam tőlük: Faggyas 
a kombinatív játékban tett 
hozzá a csapat teljesítmé-
nyéhez, jól mozgott, és so-
kat segített a három pont 
megszerzésében Molnár és 
Sigér is. Szemerét is azért 
tettem vissza védelembe, 
hogy a mélységből tud-
ja segíteni a támadásokat. 
Összességében elégedett 

vagyok a csapat hozzáállá-
sával, valamint azzal, ahogy 
domináltuk a mérkőzést és 
ráerőltettük akaratunkat 
ellenfelünkre – nyilatkoz-
ta a mérkőzést követően 
Koleszár György szakmai 
igazgató.
A hétvégi ellenfél Tállya az 
elmúlt hetekben javuló for-
mát mutat. Az elmúlt fordu-
lóban például a remek erők-
ből álló RKSK otthonából 
hozták el a három pontot.
– Az őszitől sokkal nehe-
zebb mérkőzésre számítok, 
ugyanis ellenfelünk bom-
baformában van. Burics 
kapott egy rúgást, bízunk 
benne, hogy hétvégén pá-
lyára léphet. Kovács és Süt-
tő kisárgult, rájuk biztosan 
nem számíthatunk. Ezzel 
együtt a három pontot sze-
retnénk elhozni Tállyáról – 
határozta meg a hétvégi célt 
a szakmai igazgató.

KKSE

Hazai pályán továbbra is ellenállhatatlanok
A férfi kézilabda NB II Északkeleti csoportjának 18. fordulójában a KKSE a Mezőkövesdi KC 
U23-as együttesét látta vendégül és aratott 8 gólos győzelmet.

A barcikai együttes igyekezett feledtetni szurkolóival a fehérgyarmati súlyos vereséget. 
Kovács László tanítványai már az első félidőben 4 gólos előnyt szereztek, és érezhető volt 
nem engedik ki kezükből a győzelmet. A borsodiak a második játékrészben tovább növelték 
előnyüket, és a hajrára biztosították győzelmüket. A vége 8 gólos, 31-23-as hazai siker lett. 
A barcikaiak ezzel az újabb sikerrel 18 ponttal rendelkeznek, és a 6. helyen állnak a bajnok-
ságban. A borsodiak legközelebb Egerbe látogatnak, majd április 22-én szombaton délután 
4 órától a Balmazújváros U23-as csapatát látják vendégül. 

KBSC – REAC 2-1 (1-1)
Vezette: Mencsik

KBSC: Somodi – Fekete, Belényesi, Kardos - Szemere, Ko-
vács, Burics, Süttő - Marius - Bene, Farkas
Cserék: Burics helyett Sigér, Kardos helyett Faggyas, 
Marius helyett Molnár
Gólszerzők: Bene és Belényesi

foto: www.kbsc.hu

SPORT

KOLORFESZTIVÁL
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PROGRAMAJÁNLÓ

HIRDETÉS

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

Április 9. (vasárnap) 10.00
 › HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ

Tojásfestés, tojástartók és 
szebbnél-szebb húsvéti 
dekorációk készítése
Részvételi díj: 350 Ft/fő

Április 13. (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

EDELÉNY 
Április 8. (szombat) 10.00 
HŐSÖK TERE (Rossz idő esetén a 
művelődési központ)

 › VERSMARATON – A 
KÖLTÉSZET NAPJA 
ALKALMÁBÓL

Április 8. (szombat) 15.00 
CSÁSZTA SZŐLŐHEGY

 › IX. KERESZTÚTJÁRÁS 
az Edelényi Hegyek Közössége a 
Római Katolikus Egyházzal közös 
szervezésében 
Indulás busszal az edelényi posta 
előtti térről 14.30-kor.
Indulás gyalog az edelényi római 
katolikus templom elől 12.30-kor.
Jelentkezni a 48/525-052-es 
telefonszámon lehet!

DÉDES
TAPOLCSÁNY
Április 10–11. (hétfő-kedd) 14.00 
KISS BENJÁMIN MŰVELŐDÉSI 
OTTHON (Ságvári út 33.)

 › VERSMARATON – A 
KÖLTÉSZET NAPJA 
ALKALMÁBÓL

SAJÓSZENTPÉTER 
Április 12. (szerda) 16.00 óra
SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS 
SPORTKÖZPONT (Sport út 32/1.)

 › OVIS GÁLA 
óvodások kulturális bemutatója

Április 8. (szombat) 10.00 
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR
(Bem József út 15.)

 › KÉSZÜLŐDÉS A KÖLTÉSZET 
NAPJÁRA

Arany Jánostól József Attiláig 
– versidézetek és a korszak 
áttekintése

RUDABÁNYA
Április 11. (kedd) 14.00 
GVADÁNYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI 
HÁZ(Petőfi út 2.)

 › SZAVALÓVERSENY 
A KÖLTÉSZET NAPJA 
ALKALMÁBÓL

VADNA
Április 8. (szombat) 15.00 
GÖŐZ PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Kossuth út 7.)

 › KÖLTÉSZET NAPI 
VERSMONDÓ GÁLA

BALÁZS FECÓ
’VÁLTOZNAK AZ ÉVSZAKOK’
ZONGORAKONCERT
KAZINCBARCIKA, 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

(Fő tér 5.)

2017. május 5.
(péntek) 19.00

ELŐVÉTELES  
JEGYAKCIÓ  

ÁPRILIS 1-TŐL! 

A belépő ára:
3499 Ft

Kapható az Egressy Béni  
Művelődési Központban  

(Fő tér 5.) és a Mezey István  
Művészeti Központban  

(Rákóczi tér 9.)

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

Április 12. (szerda) 10.00, Tornacsarnok
 › III. KAZINCBARCIKAI KIDOBÓS VERSENY

Bővebb információ: www.barcikaart.hu/sport/

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA
Kazincbarcika, Hadak útja 1.

KEDVES VENDÉGEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. április 13-án (csütörtökön)  

VÍZILABDA-MÉRKŐZÉS MEGRENDEZÉSE MIATT  
KÖZÖNSÉGÚSZÁSRA NEM LESZ LEHETŐSÉG. 

Ezt követően pedig  
AZ USZODA ÁPRILIS 14-TŐL ÁPRILIS 23-IG 

VÍZCSERE ÉS KARBANTARTÁS MIATT ZÁRVA TART.
Nyitás április 24-én 6 órakor.

Megértésüket köszönjük!
 
Április 13. (csütörtök) 

 › ÉSZAKKELETI LIGA KUPA TERÜLETI UTÁNPÓTLÁS 
VÍZILABDA-BAJNOKSÁG 
2002-2003-as korosztály mérkőzései

Program:
10.00 Egri Vízilabda Klub - MEAFC (Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club)
11.00 Delfin Vízisport Klub (Kazincbarcika) – Gyöngyösi Aligátorok Vízilabda Club
12.00 Zempléni Vízilabda Klub (Sátoraljaújhely) – MVLC (Miskolci Vízilabda Club)
13.00 Egri Vízilabda Klub – Aqua SE (Nyíregyháza)
14.00 Gyöngyösi Aligátorok Vízilabda Club – Zempléni Vízilabda Klub 

(Sátoraljaújhely)
15.00 MVLC (Miskolci Vízilabda Club) – MEAFC (Miskolci Egyetemi Atlétikai és 

Futball Club)
16.00 Aqua SE (Nyíregyháza) - Delfin Vízisport Klub (Kazincbarcika)

A MÉRKŐZÉSEK SZABADON LÁTOGATHATÓAK, JÖJJÖN EL ÉS 
SZURKOLJON A KAZINCBARCIKAI DELFINEKNEK!

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Tel./fax : (+36)(48) 311 583

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–17.00

Egyéb szolgáltatások:

Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic

Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés
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Elvárások: 

• Minimum egy év nemzetközi vezetési gyakorlat
• GKI digitális tachográfkártya megléte
•  Tartályos ADR-bizonyítvány megléte előny, de nem feltétel 

(tanulmányi szerződés keretében a cég támogatja a megszerzését)
Amit kínálunk: 

• Kiemelkedő bérezés
• Pontos fizetés, biztos cégháttér
• Hosszútávú, megbízható munkalehetőség
• Fiatal, jól felszerelt járműpark, teljes körű szervizháttér
• Telephelyi indulás, telephelyi érkezés
• Folyamatos, maximum 1,5 hetes járattúrák
• Vezetési és pihenőidők teljes mértékben tarthatók
• Nyugat-európai fuvarok, de nincs angliai munka

Folyamatosan 
bővülő cégünkhöz

nemzetközi
gépkocsivezető
kollégákat keresünk 
siló és vegyi tartályos 
nemzetközi fuvarozásra.

Jelentkezés az allas@reveszgroup.com e-mail-címre.
Érdeklődés a +36-49/887-410 telefonszámon
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Felelős vezető: 
Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó 
felelősséget nem vállal!  A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való 
felhasználása a kiadó írásos engedélyével 
lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk 
meg, és nem küldünk vissza.

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

Alu- és horganyzott csatornák

Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítés-

oszlop, palák, gipszkarton, 

profilok, csavarok.

CSEMPE AZONNAL AZONNAL

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

Creaton, Terrán, Tondach 
cserepek.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST 
IS VÁLLALUNK!

Jacsó Emil karosszériamester

Kazincbarcika, Bercsényi út 17.

Teljes körű 
biztosítási
ügyintézés

Szklenárik Ferenc autófényező-mester 
Múcsony, Kossuth út 33. 

Tel.: 06-48/403-168

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

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

fényezés Glasurit-technológiával, színkeverés

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

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

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

HÚSVÉTI VÁSÁR TERMELŐI NAPOKKAL ÖSSZEKÖTVE 
2017. 04. 11–15-IG.

A HÚSBOLT AJÁNLATA: csirkemellfilé 1099 Ft, sertésoldalas dagadóval 1199 Ft.  
PÉKÁRU MINTABOLT:  foszlós kalács (500 g) 299 Ft, zsúrkenyér (500 g) 219 Ft.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

Hell energiaital 250ml több íz:  
:   

Kobra energiaital 2 l
Baba tusfürdő 

 400 ml:  több illat

Ariel mosópor 10 kg:   

Kinder tojás 20 g:        

150 Ft

110 Ft

430 Ft

6300 Ft

205 Ft

Húsvéti csokinyulak, csoki- 
tojások nagy választékban!

1666 Ft/kg

1571 Ft/kg

1075 Ft/l

630 Ft/kg

10250 Ft/kg

Cím: Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11.
www.mazsoko.hu Tel.: 06-48/310-993

   
Oceán sprotni 240 g: 

Szardínia paradicsomos 110-72 g:   

Boci táblás 90 g 2 íz: 

Bravos kávé 250 g:

Pampers pelenka maxi 9 db-os:

Surf mosógél 2,8 l:  

Garden 100%-os gyümölcslé 
több íz 0,5 l:

210 Ft 

250 Ft

150 Ft

390 Ft

350 Ft

1700 Ft

280 Ft              

875 Ft/kg

2272-3472 Ft/kg

1666 Ft/kg

1560 Ft/kg

39 Ft/db

607 Ft/l

560 Ft/l

XIXO dobozos szóda 250 ml: 40 Ft!!! 160 Ft/l

Szardínia paradicsomos 110 /72 g 250.-

 2272.-/kg   3472.-/kg

Boci táblás 90 g 2 íz 150 g 1666.-/kg

Bravos kávé 250 g 390.- 1560.-/kg

Pampers pelenka maxi 9 db-os 350.- 39.-/db

Surf mosógél 2,8 l 1700.- 607.-/l

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

Rendeljen „Húsvéti hidegtálat” 
családjának, vendégeinek!

Tisztelettel:
Barcika Príma Kft.

Elérhetőségeink:

Jóbarát Étterem, 3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.

Legyen Ön is a vendégünk!

OTP SZÉP kártyát (vendéglátás alszámla), 
Erzsébet utalványt, valamint bankkártyát elfogadunk!

E-mail: kriston.tamas@barcikaprima.hu
WEB: www.barcikaprima.hu/vendeglatas

Tel.: 06-48/820-303,
       06-20/391-7522,
       06-20/223-3427


