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Bár az újesztendő első napjaiban sokan az idei évre tett 
fogadalmakkal vannak elfoglalva, mi mégis arra kértük 
Szitka Péter polgármestert, értékeljük néhány mondatban 
a mögöttünk hagyott 365 napot.

Ha majd évek múlva a 2017-
es esztendőről kérdezik, mi 
fog eszébe jutni?
Fontos fejlesztéseket in-
dítottunk útjukra, melyek 
remélhetőleg a városlakók 
megelégedésére szolgál-
nak. A Fő tér például egy 
régi adósságunk a kazinc-
barcikaiak felé.

Arra gondol, hogy választási 
ígéret volt?
Arra is. Ettől függetlenül a 
Fő tér egy szimbolikus je-
lentőségű park sok barcikai 
számára. Kazincbarcika pol-
gárainak régóta szívügye a 
Fő tér megújítása, városve-
zetőként mindig is kerestem 
a lehetséges pénzügyi for-
rásokat. Hiszem, hogy az ér-
tékeket olyan formában kell 
a következő generációnak 
átadni, hogy azok évek múl-
tán is értékek maradhassa-
nak; azokban a városlakók 
örömüket leljék és azokat 

rendeltetésszerűen hasz-
nálni tudják. Így nem volt 
számomra kérdés, hogy a 
Fő térnek újjá kell születnie! 

Nagy munka… Ki, vagy mi 
nyújthatja a pénzügyi fe-
dezetet?
Megfelelő pályázatok hi-
ányában, saját forrásból 
megy végbe ez az óriási 
horderejű fejlesztés, mely 
anyagi vonzatára tekintettel 
időben több, egymást kö-
vető ütemben zajlik majd. 
Az első már 2017-ben el-
indult, mely a sportolást, 
rekreációt segíti elsősor-
ban. A fejlesztés további 
szakaszaiban sor kerül pi-
henő-, valamint játszótéri 
rész újbóli kialakítására - fi-
gyelembe véve ezáltal is va-
lamennyi korosztály szük-
ségleteit.

A 2017-es újítások sora a 
kazincbarcikai közétkezte-

tést is érintette. Pontosan 
milyen előnyökkel jár az 
A/B menü közötti válasz-
tási lehetőség?
A városvezetés egyik fon-
tos célkitűzése a közétkez-
tetés folyamatos minőségi 
fejlesztése és megújítása. 
Ennek okán – egyedülálló 
módon az országban - már 
2017. szeptember 11-én be-
vezette a Barcika Príma Kft. 
az A/B menü választásának 
lehetőségét az általános- 
és középiskolákban, vala-
mint a szociális ellátottak 
körében. A cég utóbb sze-
mélyes egyeztetést is kez-
deményezett a tapasztala-
tokról a szülőkkel, a szülői 
munkaközösségek tagjai-
val, az intézményi vezetők-
kel és a megrendelőkkel. 

Mik az eddigi visszajelzé-
sek?
Legnagyobb örömünkre a 
szolgáltatást igénybe vevők 
kifejezetten meg voltak elé-
gedve az újítással, mely iga-
zi különlegességnek számít 
informatikai téren is. A rend-
szer 3000 városlakónak 
biztosít választást a menük 
tekintetében, továbbá lehe-
tővé teszi a speciálisan erre 
a célra kialakított kártyával 
történő fizetést, valamint a 
felmerült igények statiszti-
kai elemzését - mely a to-
vábbi fejlesztések legfon-
tosabb záloga.

Az országban egyedülál-
ló módon interaktív ját-

szóeszközöket vásároltak, 
amelyek közkedvelt játé-
kokká váltak a gyerekek 
körében. Tudtak arról, hogy 
ebben úttörő szerepet vál-
laltak?
Igen, mivel azonban sze-
retjük az újdonságokat és 
a kihívásokat, belevágtunk. 
Az érintőképernyős eszkö-
zök magyar nyelven kom-
munikálnak a használóval, 
továbbá képesek reagálni, 
illetve visszajelzést adni az 
egyes mozdulatokra. Ka-

zincbarcika négy különböző 
okosjátéka ma még orszá-
gos szinten is igazi ritkaság; 
hiszen szórakozás közben 
fejleszti a memóriát, egy-
úttal segíti az alapvető olva-
sási és számolási ismeretek 

elsajátítását. Az interaktív 
eszközöket 2017. május 28-
án, a Városi Gyermeknapon 
vehette birtokba települé-
sünk apraja-nagyja és azóta 
is ingyenesen használhat-
ja azokat bárki a megújult 
Völgy parki és Szent István 
parki játszótereken.

Ha már az újdonságoknál 
tartunk, a 2017-es év igazi 
nagy szenzációja a Spartan 
Race kazincbarcikai fordu-
lója volt. 

Ez így igaz, ráadásul úgy, 
hogy a tavalyi helyszínt 
megpályázó településként 
magunk mögé utasítottunk 
nálunk nagyobb városokat. 
A különleges és méltán 
népszerű akadályverseny 
kazincbarcikai állomásán, 
a több mint 14 kilométer 
hosszú pályán közel 6000 
versenyző küzdött meg a 
nem mindennapi akadá-
lyokkal. A tény, hogy a ran-
gos eseménynek a tavalyi 
évben mi adhattunk ott-
hont, tovább növelte váro-
sunk ismertségét és elis-
mertségét – nem pusztán 
hazai, hanem egyszersmind 
nemzetközi viszonylatban 
is. Éppen ezért a városve-
zetés jövőbeni tervei között 

SZÁMTALAN SIKER SZÁMOS TÉREN
ÉVÉRTÉKELŐ
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szerepel, hogy a neves ver-
senyt megrendező telepü-
lések sorában a későbbiek-
ben is indulunk pályázóként. 

A Spartan Race-n túl, me-
lyek voltak a legfontosabb 
tavalyi sportesemények és 
elismerések?
A számtalan, 2017-es ka-
zincbarcikai sikert szinte le-
hetetlen egyetlen lapszám-
ban méltó módon sorra 
venni. Mindez nem véletlen, 
hiszen „Nemzeti sportvá-
ros” vagyunk. (2014 óta 
például a Kihívás napján is 
minden évben első helye-
zést érünk el.) 
A diáksport eredményes 
munkáját dicséri például, 
hogy általános iskolai ka-
tegóriában a Pollack Mihály 
Általános Iskola országos 1. 
helyezét ért el az összesí-
tett diákolimpiai pontszá-
mítás alapján. Az szintén, 
hogy 2017-ben teniszben, 

ritmikus gimnasztikában, 
valamint atlétikában is diák-
olimpiai bajnokokkal büsz-
kélkedhettünk. Nem feledve 
a tavalyi sporteredmények 
egyikét sem, melyekkel vá-
rosunk hírnevét csak tovább 
öregbítették kiváló sporto-
lóink, szeretném külön is 
kiemelni a KBSC másod-
osztályba jutását. Labdarú-
góink teljesítménye azért is 
igen jelentős, mert 2012 óta 
nem játszhattunk az NB II-
ben. Ugyanakkor Kazincbar-
cika futballcsapata mindig is 
térségi vezető szerepet töl-
tött be, egyszersmind óriá-
si utánpótlás-bázist bizto-
sított és biztosít mai napig 
a magyar labdarúgó sport 
számára.

A sporttal lehet Kazincbar-
cika újra a fiatalok városa?
Az egyik eszköz valóban a 
sport lehet. Településünk 
vezetése kiemelten fontos 

feladatának tartja a régmúlt 
neves hagyományainak fe-
lelevenítését és ápolását. 
Így 2017-ben is – akárcsak 
az azt megelőző években – 
arra törekedtünk, hogy újra 
megteremtsük azt a tele-
pülésképet és „életérzést”, 
miszerint Kazincbarcika a 
„fiatalok városa”; továbbá 
„virágos város”. Ennek ér-
dekében minden évben je-
lentős összegeket áldozunk 
virágosításra saját forrásból, 
a munkát pedig a Barcika 
Park Nonprofit Kft. végzi. A 
cég ötletgazdag és minden 
apró részletre kiterjedő, ki-
magasló szakmai tevékeny-
ségének köszönhetően már 
két alkalommal is elnyertük 
a „Virágos Magyarország” 
környezetszépítő verseny 
egy-egy díját.  Kazincbarci-
ka a régió, így Borsod-Aba-
új-Zemplén, Hajdú-Bihar és 
Szabolcs Szatmár-Bereg 
megye legszebb települé-

se lett 2016-ban; 2017-ben 
viszont már országos el-
ismeréssel is jutalmaztak 
bennünket. 

Ha már fiatalok városa… új 
telefonos alkalmazás segí-
ti a „fiatalos” városlakókat. 
Mindazokat, akik életének 
szerves része a mobiltele-
fonos ügyintézés.
Valóban, a tavalyi év fej-
lesztése az a kiemelke-
dő jelentőségű applikáció, 
melynek segítségével bár-
mely kazincbarcikai kvázi 
„városüzemeltetési kollé-
ga”-ként részt vehet a leg-
különfélébb hibák bejelen-
tésében. A teljesen egyedi, 
ingyenes alkalmazás kifeje-
zetten a kazincbarcikai lako-
sok számára készült; ennek 
révén névvel, vagy akár név 
nélkül, fotóval bárki észre-
vételt tehet a városüzemel-
tetés felé, amiről természe-
tesen visszajelzést is kap. 
Néhány gombnyomással 
üzenhetnek a felhaszná-
lók például egy kidőlt fáról, 
nem megfelelő területen 

elhelyezett hulladékról és 
még sorolhatnám. Gyakor-
latilag bármiről, amit fontos-
nak ítélnek.

A rendszer már működik is?
Igen, január 2-ától „éles-
ben” használható.

Úgy tűnik, a tavalyi eszten-
dő meglehetősen színes-
nek bizonyult feladatok és 
újítások szempontjából.
Én is úgy vélem, és ha már 
a színeknél tartunk: szin-
tén 2017-es eredmény az 
a fokozott médiaérdeklő-
dés, mely városunk saját 
„színes” márkáját, a Kolor-

cityt kísérte. Hiszem, hogy 
értéket teremtünk ezzel a 
különleges imázzsal, amely 
tavaly például országos te-
levíziós csatorna érdeklő-
désére is számot tartott. 
Magyarország Legszebb 
Városai sorában a mi tele-
pülésünket is bemutatták, 
amihez vitathatatlanul hoz-
zájárult a Kolorcity márka 
ismertsége.

Zárásként: van-e olyan 
nagyszabású, még 2017-
hez kötődő beruházás, ami 
hiánypótló lehet Kazincbar-
cika életében?
Örömmel mondhatom, hogy 
több olyan fejlesztés is zöld 
utat kapott tavaly, melyek 
eddig egyáltalán nem léte-
ző, vagy pedig meglévő, de 
megújításra váró szolgálta-
tásokat céloznak. Minden-
képpen ilyenek a vizes-je-
ges sportokhoz kötődő 
projektjeink. Egy önkor-
mányzatnak ugyanis fele-
lőssége van a tekintetben, 
hogy ösztönözze a terüle-
tén élők egészségmegőr-

zését. Mi ezt a célt azzal is 
szolgáljuk, hogy lehetősé-
get teremtünk mind a sza-
badidő-, mind a verseny-
sportok gyakorlására. Most 
éppen olyan nagy hordere-
jű beruházásokkal, melyek 
eredményeként létrejön 
például egy fedett és sza-
badtéri medencékkel is ren-
delkező vízikomplexum, egy 
új jégcsarnok, futó-, vagy 
éppen futballpálya. 
Mindebből kitűnik: amellett, 
hogy dolgos és eredményes 
volt az elmúlt esztendő, fel-
adatok 2018-ban is bőven 
lesznek, melyeknek öröm-
mel nézek elébe.

ÉVÉRTÉKELŐ
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Pál Andrásné, Erzsike né-
nit, a Muskátli Nyugdíjas-
ház lakóját 90. születés-
napja alkalmából a Barcika 
Szolg Kft., valamint lakó-
társai nevében köszön-
tötte Malejkó Norbert 
ingatlangazdálkodási igaz-
gatóhelyettes, január 6-án. 
Az idős hölgyet társai eme-
letes tortával lepték meg, 
majd kötetlen, jó hangula-
tú beszélgetéssel zárták az 
ünneplést.
Erzsike néni 1928. janu-
ár 1-jén Nagybarcán lát-

ta meg a napvilágot. Bár 
gyermek- és fiatal éveit 
boldogan töltötte, még-
sem lehetett ez a boldog-
ság teljes, hiszen férjét a 
sors elszólította mellőle. A 
nagybarcai csecsemőott-
honban talált újra szeretet-
re és örömre a gyerekek 
körében. Testvérének és 
az ő gyermekeinek gon-
doskodását pedig a mai na-
pig élvezi. Kétezer-öttől él 
a nyugdíjasházban, derű-
vel töltve meg a minden-
napokat.

Élelmiszert adományo-
zott Riespler Pál önkor-
mányzati képviselő a 
kazincbarcikai hajlékta-
lanszálló lakóinak szil-
veszter előtt egy nappal.
A rászorulók több kiló 
jó minőségű virslit, ke-
nyeret, mustárt, ecetes 
tormát, kalácsot, vala-
mint egy kazincbarcikai 
lakótól beiglit is kaptak. 

Az önkormányzati képvi-
selő évek óta számos al-
kalommal segíti a fedél 
nélkülieket és a nagycsa-
ládosokat. Stábunknak 
elmondta, gondolni kell 
azokra is, akiknek ilyenkor 
nem kerül semmi az asz-
talára és csak reméli, hogy 
az újév közeledtével örö-
met tud okozni a rászoru-
lóknak.

ELHUNYT HEGEDŰS MÁRIA 
Fájdalommal tudatjuk 
azokkal, akik ismerték, 
szerették Őt és mun-
kásságát, hogy Hege-
dűs Mária költő, vizuális 
művész, pedagógus de-
cember 24-én, 66 éves 
korában elhunyt. Bú-
csúztatása szűk családi 
körben történt.

Január elsejétől az Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános 
Iskolájában is lehet választani A és B menü közül. Az egyedi plasztikkártyák átvehe-
tőek az intézmény gazdasági irodájában. A megrendelők feladata csupán annyi, hogy 
a tájékoztatóban kapott honlapon – htpps://barcikaprima-ref.gb.hu – regisztráljanak.

Regisztrálni a plasztikkár-
tyán lévő azonosítószám-
mal és egy e-mail-cím 
segítségével lehet, me-
lyet követően e-mailben 
elküldik az aktiváló linket. 
Az aktiválás után szintén 
e-mailben kapják meg a 
belépéshez szükséges jel-
szót, valamint egy oktató-
videót, amely megkönnyíti 
a rendelés folyamatát.
A későbbiekben a regiszt-
ráció során megadott 
e-mail-cím és jelszó se-
gítségével tudnak belép-
ni a rendszerbe. A jelszót 
az Adatlapfülön a belépési 
adatoknál lehet módosí-
tani.

A Menürendelés pont-
ban kiválaszthatják a kí-
vánt menüt a + gomb le-
nyomásával. Korrigálni a 
– gombbal lehetséges. Ha 
kiválasztották a rendelen-
dő menüket, rákattinthat-
nak a Megrend/Lemond 
opcióra. A rendelésről 
megrendelő készül, amit 
PDF-ben is lementhetnek, 
de ezt a regisztráció során 
megadott e-mail-cím-
re is elküldik. A rendelést 
mindig minimum 5 nappal 
előtte kell leadnia a web-
oldalon. Ha valaki meg-
gondolja magát, legalább 5 
munkanappal előtte még 
módosíthatja rendelését 

szintén online. Ha valami-
ért nem tud valaki ebédel-

ni, akkor az előző munka-
napon délelőtt 9.00 óráig 
lemondhatja azt ugyan-
ezen a felületen.
A fizetés az eddig meg-
szokottak szerint a gaz-
dasági irodákban történik, 

vagy átutalással az iskola 
számlaszámára. Vigyáz-
zon a plasztikkártyájára! 
Amennyiben megsérül 
vagy elhagyja, 500 Ft el-
lenében kérhet újat a gaz-
dasági irodában.

Isten éltesse Erzsike nénit! Élelmiszeradomány 
a hajléktalanoknak

A TOMPÁBAN IS VÁLASZTHATÓ A MENÜ

KÖSZÖNTÉ S A JÁ N DÉ K

BA RC I K A PR Í M A K FT.
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Ternyák Csaba egri érsek megbecsülése jeléül címzetes 
apáttá nevezte ki Vitális Gábor szalézi atyát.

A 2017. december 24-
én kelt levelével Ternyák 
Csaba egri érsek az Egri 
Főegyházmegyében vég-
zett áldozatkész szolgá-
lata elismeréseként Bol-
dogságos Szűz Máriáról 
nevezett déghi címzetes 
apáttá nevezte ki Vitá-
lis Gábor szalézi atyát, a 
kazincbarcikai szerzete-

si közösség igazgatóját, 
kazincbarcikai plébánost, 
a Magyar Szalézi Tarto-
mány tartományfőnöki 
vikáriusát, kifejezve ezzel 
nemcsak a maga, hanem 
a paptestvérek és a hívek 
nagyrabecsülését és tisz-
teletét is. Újévi gondolatait 
az alábbiakban osztja meg 
az olvasókkal.

SÓ VAGY CUKOR?

Talán már mindenkivel 
előfordult, hogy korán ál-
mosan készítette el a reg-
geli kávéját. S abban a pil-
lanatban, mikor a cukrot 
akarta beletenni, auto-
matikusan a só felé nyúlt. 
Elég volt egy mozdulat és 
megtörtént a szerencsét-
lenség.
Az igazság az, hogy a cu-
kor és a só külsőre ugyan-
úgy néz ki. Hasonlítanak 
egymásra, de az ízük telje-
sen különbözik. S ez meg-
taníthat nekünk legalább 
két dolgot. Az első, hogy 
jó, ha két teljesen külön-
böző dobozt használunk 
a tárolásukra. A második, 
hogy a látszat gyakran 
megtéveszt bennünket, 

mert sokszor nem a külső 
számít. Vannak olyanok, 
akik báránybőrbe bújva 
közelednek hozzánk, de 
közben farkasok. Ponto-
san úgy, mint a betlehe-
mi történetben Heródes, 
a kegyetlen helytartó, aki 
elcsodálkozik az érkező 
király születésén. Párbe-
szédet folytat a mágu-
sokkal, akik messzi földről 
érkeztek. Édes szavakkal, 
kedves, segítőkész ma-
gatartást sugároz, de ké-
sőbb a gyermek életére 
tör. Megmutatja igazi én-
jét és sóvá válik maga-
tartásában. Ezt a törté-
netet pár héttel ezelőtt 
magunk előtt láthattuk 
Jézus születésekor, me-

lyet mindannyian magunk 
elé idéztünk karácsony 
napjaiban. Találkozhatunk 
azonban olyan emberek-
kel is, aki első pillantásra 
barátságtalannak tűnnek, 
de később másoktól meg-
lepődve halljuk vissza, mi-
lyen becsületesen, mennyi 
jó szándékkal felvértezve 
segítik embertársaikat.
Az előző példák alapján 
magam is gyakran elgon-

dolkozom azon, hogy lel-
kesedünk ugyan a kará-
csony csillogó üzenetéért, 
az ünnepi hangulatért, de 
kevésbé szeretjük azt tu-
datosítani, hogy Isten-
nel lenni, az Ő oldalán áll-
ni, hűségesnek maradni 
az Ő akaratához, kitartani 
örök életre vezető tanítá-
sa mellett, sokszor nehéz-
ségeket hoz az életben.
Az élet, de sokkal inkább 
Isten tanítása megta-
nít bennünket arra, hogy 
őszinték, barátságosak 
legyünk másokkal, ám so-
sem lehetünk együgyűek. 
Igaz ez sokkal inkább ön-
magunkkal szemben, mert 
meg kell tanulnunk felis-
merni önmagunk valósá-
gát, a bennünk lévő képes-
ségeket és jót, mindazt, 
ami cukor, s mindazt, ami 
só. Vagyis kinek tűnünk és 
kik vagyunk valójában.
A polgári év kezdetén min-
denki boldogságot kíván a 
másiknak. Sokan tele va-
gyunk reménnyel a jövőt 

illetőleg. Néhányan jobb 
életkörülményeket sze-
retnénk, mások a jövőjü-
ket tervezve nagy dolgok-
ra számítanak. Ne feledjük 
azonban soha, hogy min-
dennapi életünket nem a 
külső dolgok teszik igazán 
boldoggá, hanem a belső 
értékek mutatják meg az 
ember valódi gazdagsá-
gát. S az értékek között az 
első, hogy Isten gyerme-
kei vagyunk. Nélküle nincs 
élet, nincs jövő, nincs re-
mény.
Kívánom, hogy ebben az 
új évben, boldogságkere-
sésünk ne legyen öncélú, 
s az év minden napján ré-
szesüljünk Isten gazdag-
ságából is, melyet kama-
toztassunk jól és legyünk 
képesek hálát adni érte.
Áldott, békés új esztendőt 
kívánok Kazincbarcika és 
környéke minden lakosá-
nak:

Vitális Gábor SDB
plébános

CÍMZETES APÁTI KINEVEZÉST 
KAPOTT VITÁLIS GÁBOR

EGY H ÁZ
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HIRDETÉS

A Barcika Art Kft.

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETINGIGAZGATÓT
keres.

Feladatok:
• A társaság marketing, PR és CSR stratégiájának kialakítása és annak megvalósítása.
• 20 fős kommunikációs stáb munkájának irányítása (print, online, vizuális terület), a munkatársak 

szakmai fejlődésének és motivációjának biztosításával.
• Brand menedzsment: teljeskörű arculat-, web- és ATL menedzsment;
• Kommunikációs és marketing kampányok menedzsmentje. 
• A társaság kommunikációs irányelveinek, szabályozóinak kialakítása, betartatása és betartatása.
• Rendezvény menedzsment: szervezés, promotálás.
• Sajtóakkreditációk menedzselése.
• A kommunikációs és marketing költségvetés szakmai felügyelete.
• Hatékonysági mutatók kidolgozása, figyelemmel kísérése, ellenőrzése. 
• Folyamatszemléletű működés megvalósítása az irányítása alá tartozó szakmai feladatokban.
• Innováció menedzsment: új, interaktív, digitális eszközök, alkalmazások bevezetése a napi tevékenységbe.
• Aktív kapcsolattartás a társterületekkel, együttműködés és kapcsolatépítés.
• A meglévő ügyfélkapcsolatok ápolása, új partnerek felkutatása.

Szakmai elvárások:
• szakirányú felsőfokú végzettség
• legalább 5 év releváns tapasztalat a szakmában
• a hagyományos és a modern online megoldások ismerete
• digitális kampányok lebonyolításában való jártasság
• középszintű, aktív angolnyelv-tudás
• vezetői tapasztalat

Személyiségbeli elvárások:
• kreatív gondolkodás
• kiváló problémamegoldó képesség
• folyamatszemlélet és eredményorientált gondolkodási mód
• integrációs és szervezési döntési képesség
• vezetés és motiválás

Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű munkaszerződés
• kötetlen munkarend
• szakmai fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs levél, legmagasabb 
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának benyújtása a palyazat@barcikaholding.hu e-mail-címre.

Jelentkezés határideje: 2018. február 1.

Munkába lépés várható időpontja: 2018. február 15.

A Barcika Art Kft.

ÚSZÓMESTER
munkatársat keres.

Főbb feladatok:
• a vendégek medencetérben való tartózkodásának felügyelete
• az uszoda higiénés rendjének biztosítása
• a házirend betartása és betartatása
• a vendégek magas színvonalú kiszolgálása

Szakmai elvárások:
• középfokú végzettség
• úszómesteri, uszodamesteri bizonyítvány
• megfelelő fizikai erőnlét, állóképesség
• naprakész gyakorlati ismeretek 

(vízből mentés, újraélesztés)
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
    
Személyiségbeli elvárások:
• felelősségteljes munkavégzés
• ügyfélcentrikus gondolkodás
• udvariasság és jó kommunikációs képesség

Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• műszakos munkaidő beosztás
• szakmai fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: a palyazat@barcikaholding.hu e-mail-címre küldött és a munkakör pontos 
 megnevezésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. február 1.

Munkába lépés várható kezdete: 2018. február 15.

KÖSZÖNTÉS

2018-BAN IS KÖSZÖNTÖTTÉK A VÁROS
„ELSŐSZÜLÖTTJÉT”, VALAMINT LEGIDŐSEBB POLGÁRÁT

Immár hagyomány Kazincbarcikán, hogy minden év janu-
árjában a városvezetők köszöntik az esztendő első kazinc-
barcikai babáját és a település legidősebb lakóját. Idén, az 
ottjártukkor éppen egyhetes Musa Kristóf Tamásnál, va-
lamint a februárban 104. életévét betöltő Kern Istvánné-
nál tette tiszteletét Szitka Péter polgármester és Klimon 
István alpolgármester.

Nagy az öröm a Musa csa-
ládban, egy héttel ezelőtt 
jött világra a fiatal pár, Gab-
riella és Tamás első gyerme-
ke. A kis Kristóf 3410 gram-
mal és 50 cm-rel látta meg 
a napvilágot. Szülei nagy 
örömére nyugodt, jókedélyű 
gyermek. A büszke édes-
anya látogatásunkkor el-
mesélte: míg Kristóf legfőbb 

napi elfoglaltsága az alvás, 
addig az övék párjával az, 
hogy kisfiukban gyönyör-
ködjenek - természetesen 
a számtalan újfajta tennivaló 
közepette. A szülők nem is 
sejtették, hogy gyermekük 
lehet az év első kazincbar-
cikai babája, megérzésük 
azt súgta: már szilveszter-
re érkezik.

Városunk legidősebb la-
kóját, Kern Istvánnét régi 
kedves ismerősként üdvözli 
Szitka Péter polgármester, 
hiszen már negyedik év-
ben köszönti. Ilonka nénivel 
igazi élmény a beszélgetés; 
megelevenedik a történe-
lem. Mesél a gyerekkoráról, 
vagy azokról az időkről, mi-
kor fiatal lányként Weker-
le Sándor miniszterelnök 
édes anyjánál szolgált. Ilon-
ka néni hamarosan a 104. 
születésnapját ünnepli – 
természetesen nagy, csa-
ládi körben. Arra a kérdésre, 
vajon mi a hosszú élet titka, 
azt mondja: a munka. Mai 
napig korán kel és mosoga-
tással kezdi a napot.
Ilona néninek és a kis Kris-
tófnak ezúton is jó egész-
séget kívánunk!
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ÉRTÉKTÁR 

KAZINCBARCIKA
LEGNAGYOBB KINCSEI

Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata még tavaly 
döntött a települési érték-
tár létrehozásáról, amely-
nek célja a városunkban 
lévő értékek feltárása és 
rendszerezett formában 
történő összegyűjtése. A 
képviselő-testület a ma-
gyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozá-
sáról szóló rendelete alap-
ján a Kazincbarcikai Tele-
pülési Értéktár Bizottság 
javaslatára az alábbi helyi 
értékeket vette nyilván-
tartásba: adott személy 
munkássága kategóriában 
Mezey István művészete; 
szellemi termék kategóri-
ában Egressy Béni kazinc-
barcikai hagyatéka, kultu-
rális örökség kategóriában 
a Gyermekek Háza-Kéz-

művesház és Kazincbarci-
ka, mint a szobrok városa; 
épített környezet kategó-
riában a Völgy parki rek-
reációs park; gasztronó-
mia kategóriában pedig a 
Kazincbarcikai meggysör.
Városunk híres és meg-
becsült festő- és grafi-
kusművészének életé-
be és munkásságába a 
róla elnevezett művészeti 
központban található em-
lékszobában kaphatunk 
betekintést.
Szintén a Mezey-házban 
működik a Gyermekek 
Háza-Kézművesház; vala-
mint az intézményben ta-
lálhatóak Egressy Bénivel 
kapcsolatosan az Országos 
Széchényi Könyvtárban és 
a Színészettörténeti Mú-
zeumban fellehető eredeti 

dokumentumok másola-
tai az Egressy Béni Váro-
si Könyvtár helyismereti 
gyűjteményében. A rekre-
ációs parkban lévő eszkö-
zöket a Völgy parkban pró-
bálhatják ki a látogatók, a 
meggysör a HBH Bajor Sör-
házban kóstolható meg. A 
szobrok városában jelenleg 
34 köztéri alkotás találha-
tó, ezeket egészíti ki az a 
több mint hetven műalko-
tás, amelyek köz épületek 
külső frontján vagy bel-
ső tereiben emelik az in-
tézmények esztétikai és 
eszmei értékét. Legutóbb 
a 2010-es évek elején vá-
rosunkba látogató francia 
művész Gérard Chamayou 
(FÉLIX) a Magyar kereszt 
című szobrát adományoz-
ta a városnak, valamint a 
Ko lorcity-Kazincbarcika, a 
színes város brand berob-
banásakor került települé-
sünkre Szőke Miklós Gábor 
két fából készült szobra, a 
mára emblematikussá vált 
unikornis és a sárkány.

BŰNMEGELŐZÉS

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS MÁR GYERMEKKORBAN IS
Ma Magyarországon a 14 évnél fiatalabb gyermekek köz-
lekedésre nevelése még gyermekcipőben jár. Tekintettel 
arra, hogy a közúti közlekedés – függetlenül a közlekedő 
személy életkorától – szerves részét képezi mindannyiunk 
mindennapi életének, kiemelten fontos és halaszthatatla-
nul hiánypótló, hogy a gyermekek közlekedésre nevelése a 
lehető legkorábban elkezdődjön, és folyamatosan haladjon.

A cél az, hogy a 14 évnél 
fiatalabb gyermekek – 
amely alapvetően az álta-
lános iskolai képzés végé-
ig bezárólag értelmezendő 
gyermekeket jelenti – az 
életkoruknak megfelelő 
szinten és formában sze-
rezzék meg a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés té-
maköreivel kapcsolatos is-
mereteket és normákat. 
Nagyon fontos e tekintet-
ben az is, hogy a felnőtte-
ket, a szülőket is alkalmassá 
kell tenni arra, hogy gyer-
mekeiknek át tudják adni a 

szükséges ismereteket. A 
gyermek mindig utánozza 
a felnőtteket, követi a pél-
dájukat, függetlenül attól, 
hogy a példa követendő 
vagy sem.
A közlekedési ismeretek 
bővítése érdekében a Ka-
zincbarcikai Rendőrkapi-
tányságon egy internetes 
vetélkedőt indítottak az ál-
talános iskolák részére. Hat-
éves kortól lehet kezdeni 
azt a közlekedési oktatást, 
amelynek célja az önálló 
gyalogos közlekedésre fel-
készítés. négy korosztály-

ban, négyfős csapatokkal 
versenyeznek a gyerekek. 
hatfordulós a vetélkedő, 
minden hónapban kapnak 
a csapatok egy új feladat-
sort, melynek megoldására 
közel egy hónapjuk van. A 
feladatokat úgy készítették 
el, hogy a gyermekek szá-
mára élményt nyújtson a 
megoldások keresése, 
ugyanakkor sokat is 
tanulhassanak belőle. 
Ez a vetélkedő egy 
komplex bűnmegelő-
zési program, a FOGDA 
elnevezésű projekt egyik 
része. Februárban in-
dul el a FOGDA különbö-
ző előadássorozatokkal. 
Több témában is tartanak 
majd előadásokat, mind a 
régi fogdán, mind a kiala-
kított előadótermükben, 
valamint létrehoztak egy 

„szabaduló” szobát, ahol 
az előadások után minden 
gyerek kipróbálhatja tudá-
sát. Egyéb meglepetések is 
várják majd a hozzájuk láto-
gató gyerekcsoportokat. A 

FOGDA program keretén 
belül folyamatosak lesznek 
az előadások, egész évben 
várják majd a diákokat és 
pedagógu-
saikat.

VÁROSÜZEMELTETÉS

Már letölthető
a KolorAPP! 

Lezárult Kazincbarcika város új közterületi mobil app-
likációjának tesztidőszaka, így január elsejétől a Goog-
le Play és AppStore áruházakból ingyenesen letölthető 
a KolorAPP!

Már élesben is hasz-
nálhatják a kazincbar-
cikaiak az intelligens 
városüzemeltetési prob-
lémabejelentő mobil-
applikációt. 
Az alkalmazáson ke-
resztül a közszolgáltatá-
sokkal, köztisztasággal 
és közterületekkel ösz-
szefüggő hibabejelenté-
sek, a balesetveszélyes 
helyek, megrongálódott 
utcabútorok, díszvilágí-
tás, parkolás, parkgon-
dozás, szökőkutak, vagy 

akár a járdák állapotának 
problémáit lehet bejelen-
teni.
Az applikáció használata 
kiválthatja mind a levél-, 
az e-mail-írást és a tele-
fonálást is, előnye pedig, 
hogy a bejelentést tevő 
azonnali visszajelzést 
kap a probléma rögzíté-
séről, a későbbiekben pe-
dig az ügy menetéről is. A 
tesztidőszakról és az app-
likációról részletesen be-
számolunk a következő 
lapszámunkban.
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Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala
A hajléktalanok és fedél nélkül maradtak 
krízisidőszakban (november 1. - április 30.) történő 
ellátásáról bővebb információ:
- a www. kazincbarcika.hu, 
- a www.kolorline.hu weboldalakon, 
- valamint a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal épületében  

(3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.), 
- a KolorTV képújságjában olvasható, 
- továbbá személyesen a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 

Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő (3700 Kazincbarcika, 
Mátyás király út 56., tel.: +36-48/311-256) telephelyén nyújtanak 
tájékoztatást.

A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása
a kidobott fenyőfák gyűjtéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a BMH   
Nonprofit Kft. 2018. január második és harmadik naptári hetében, a 
vegyes hulladék gyűjtési napon végzi a kidobott fenyőfák gyűjtését.

A fenyőfákat oly módon kérjük az edények mellé kihelyezni, hogy 
azok a közlekedést, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.

A társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit tisztelettel 
kérjük, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében 
a fenyőfákat egy helyre összegyűjteni szíveskedjenek.

Együttműködésüket köszönjük: BMH Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÁSOK

Tisztelt Felhasználóink!
Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által bizto-
sított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielé-
gíthesse. 
A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV 
ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási 
szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása.
Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes területére vonatkozóan változás 
következik be a leolvasási és a számlázási rendben.

Lakossági felhasználókat érintő változás
Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: 
leolvasás: évente egyszer 
számlázás: havonta

Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül 
kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Mellékvízmérővel rendelkező, társasházi felhasználók: 
leolvasás: évente egyszer 
számlázás: havonta

Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül 
kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Társasházi főmérők: 
leolvasás: havonta 
számlázás: havonta

Kivételt képeznek ez alól azok a felhasználási helyek, ahol 
az éves ivóvíz felhasználás nem haladja meg a 11 m3-t. Ebben 
a körben negyedévente történik számlázás, így az évi egy 
elszámoló számla mellett 3 db részszámla kerül kiállításra.

Nem érinti a változás azon felhasználási helyeket, ahol nincs 
felhasználás és csak alapdíjat számlázuk. Itt marad a negyed-
évente történő számlakibocsátás.

Közületi felhasználókat érintő változás
Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: 
leolvasás: évente egyszer 
számlázás: havonta

Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül 
kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Kivételt képeznek ez alól: 
nagyfogyasztó gazdálkodó szervezetek:

kétheti leolvasás és számlázás (nincs változás)

évi 600 m3-t meghaladó felhasználás esetén: 
havi leolvasás és számlázás

közkifolyók: 
negyedéves leolvasás és számlázás

AZ ÉRV ZRT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSA A LEOLVASÁSI ÉS SZÁMLÁZÁSI REND VÁLTOZÁSÁRÓL

Azon felhasználási helyeinkre vonatkozóan, ahol az általánostól eltérő gyakorlatot vagyunk kénytelenek alkalmaz-
ni, egyedileg történik meg az értesítés a vonatkozó eljárásrendről.

A fejlesztések során hamarosan széles körű lehetőségek nyílnak meg a vízmérőállás diktálására, Társaságunkkal 
történő kapcsolattartásra vonatkozóan, melyről a későbbiekben értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat.

Tisztelettel: ÉRV ZRt.
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SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény az Egressy 
Béni Művelődési Központ 2017/2018-as 
felnőtt színházi évadának március 27-
ei előadásához kapcsolódik. Ha kész a 
megfejtéssel, írja meg nekünk! A helyes 
megoldásokkal két belépőjegyet nyer-
het a megfejtésben szereplő darabra. 

Beküldési határidő: január 19.

ÚJ CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika, 
Jószerencsét út 1/A.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos 
részleteket a Kolorhét 
szerkesztőségével a  
06-20/479-4351-es telefonszámon 
lehet megbeszélni.

A december 8-ai rejtvényünk 
nyertese: 
Iván Eszter (3700 Kazincbarcika,  
Móricz Zsigmond tér 3. fsz. 3.)

REJTVÉNY

Az új esztendő első tanítási napján az egykori Pallavici-
ni – kastélyban működő Kurityáni Eperjesi István Egy-
séges Gyógypedagógiai, Módszertani Intézményben 
folyó áldozatos munkába pillanthattunk be.

A patinás falak közt 1974-
től nevelnek hátrányos és 
halmozottan hátrányos 
helyzetű, enyhe, - kö-
zépsúlyos, illetve súlyos, 
halmozottan fogyatékos 
gyerekeket. A meghívás 
apropója az a karitatív 
kezdeményezés, melyet 
a Kurityánért Alapítvány 
indított útjára még tavaly, 
az adventi időszakban, az 
ott élő, tanuló gyerme-
kek, fiatalok mindennap-
jainak megkönnyítésére. 
A Mezőkövesdi Tankerü-
leti Központ fenntartásá-
ban álló tagintézmény ve-
zetője, Koncz Árpád nagy 
szeretettel és tisztelet-
tel beszélt a pedagógu-
sok elhivatottságáról és 
diákjai fejlődéséről. Mint 

mondta, az oktató-ne-
velő tevékenység nyolc 
csoportban, maximum 
13 fős osztályban zajlik, 
minden esetben gyógy-
pedagógusok vezeté-
sével. Elsődleges céljuk, 
hogy a különböző súlyos-
ságú fogyatékos gyere-
kekkel megismertessék 
mindazt, amit el tudnak 
sajátítani. Amennyiben 
egy gyermek képes arra, 
hogy továbbtanuljon, 
az alapkészségeken túl 
arra kell képezni, hogy 
esetleg szakképző is-
kolában tovább tanul-
hasson. Középsúlyos fo-
gyatékosság esetén az 
intézményen belül kaphat 
takarítói szakmát. Nin-
csenek könnyű helyzet-

ben, hiszen az egész me-
gye területéről érkező, 
több, mint kilencven ne-
buló egyharmadát csa-
ládból kiemelt, úgyne-
vezett lakásotthonban 
nevelt tanuló teszi ki. A 
kollégiumban lakó diákok 
száma pedig meghalad-
ja az ötven főt. Ők két-
hetente látogatnak haza, 
hogy ne lazuljon a kap-
csolat a családdal. A nö-
vendékek csekély hánya-
da a környékről naponta 

ingázik az otthona és az 
iskola között. A tantestü-
let azon törekvése, hogy a 
gondjaikra bízott fiatalok 
jól, feszültségektől men-
tesen érezzék magukat a 
tanintézményben, minden 
jel szerint megvalósult. 
Az osztályokban, nyu-
godt légkörben, fegyel-
mezetten folyik a tanítás. 
A KLIK a fenntartáshoz 
szükséges dolgokat biz-
tosítja ugyan, ám a sze-
rény körülmények közül 

származó gyermekek-
nek nagy örömöt jelen-
tene, ha kapnának hasz-
nált könyveket, játékokat, 
még működő elektronikai 
cikkeket, valamint édes-
séget.
- Nem értelmiséget ne-
velő intézmény vagyunk, 
legfőbb feladatunk gyer-
mekeink minél hatéko-
nyabb fejlesztése, az ön-
álló életvezetés elérése 
– zárta a beszélgetést 
Koncz Árpád.

ALÁZATTAL TANÍTANI
TÉ RSÉG
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VEGYÉSZ RÖPLABDA CLUB KAZINCBARCIKA

A HAZAI 
BAJNOKSÁGBAN 
REMEKELNEK
Az NB I-ben 100 %-os teljesítménnyel áll az élen a Vegyész 
RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata. A kék-sárgák a 
Magyar Kupában bejutottak az elődöntőbe, a Közép-Európai 
Ligában pedig az 5. helyen állnak 2 fordulóval a vége előtt.

A VRCK ebben az idényben 
3 fronton méretteti meg 
magát: az NB I és a Ma-
gyar Kupa mellett a Kö-
zép-Európai Ligában sze-
repel az együttes. Daniel 
Oravec tanítványai a ha-
zai kupában a MÁV-Előre 
együttesének, valamint 
a címvédő Szolnoknak a 
3-0-s legyőzésével, még 
szettet sem veszítve ju-
tottak az elődöntőbe. Itt a 
Kaposvár vár Toronyaiékra, 
az első mérkőzést a so-
mogyi megyeszékhelyen 
vívják a felek február 14-
én, a kazincbarcikai visz-
szavágóra pedig február 
22-én kerül sor. 
A bajnokságban eddig 
imponáló a Kazincbarci-
ka teljesítménye, hiszen 
valamennyi mérkőzését 
megnyerte és mindösz-
sze egy játszmát veszített 
a Kecskemét elleni hazai 
találkozón. Az örök rivá-
lis Kaposvár elleni csata 
azonban még hátra van, 
ezt a találkozót január 10-
én lapzártánk után játssza 
a Vegyész. A kék-sárgák 
eddigi játékát figyelembe 
véve elmondható, hogy az 
együttes egyre jobb for-
mát mutat, és igazi csa-
pattá kovácsolódik össze. 
Daniel Oravec vezetőedző 
szerint a csapat minden 
téren előrelépett, és ez 
jó előjel az idei mérkőzé-
sek előtt. A bajnokságban 
azonban még a Kaposvár 
elleni hazai meccsen kí-
vül egy Kecskemét és egy 
Pénzügyőr elleni idegenbeli 
fellépés is vár, sőt a so-
mogyiakkal is játszik még 
idegenben is a Vegyész. 
A bajnoki találkozók-
ra remek felkészülést 

nyújtanak a Közép-Euró-
pai Liga mérkőzések. Eb-
ben a sorozatban is jobban 
szerepel a Kazincbarcika. 
Eddig 8 meccset játszott 
a kék-sárga alakulat. A 
Kastela, a Nyitra, valamint 
a Kassa ellen idegenben 
győzött egyszer 3-0-ra, 
kétszer pedig 3-1-re. A ha-
zai rendezésű tornát egy 
3-1-es vereséggel kezdte 
a barcikai csapat a Kranj el-
len, majd szoros csatában 
3-2-re legyőzte a Wald-
viertelt. A Myjava, a Ljubl-
jana, és a Zágráb ellen 3-0-
ra veszítettek Mészárosék 
idegenben. A Kazincbarci-
kának még két mérkőzé-
se van hátra a sorozatban. 
Ausztriában előbb január 
27-én a szlovén Kamnik, 
majd másnap a házigazda 
Posojilnica lesz az ellenfél. 
Mindkét csapat közvetlen 
a VRCK előtt áll a 3. és a 4. 
helyen a táblázaton. Nagy 
szerencse kell ahhoz, hogy 
magyar együttes odaérjen 
a 4. helyre. Ehhez nem elég 
Szabó Dávidéknak mindkét 
mérkőzésüket 3-0-ra meg-
nyerni, a 4 közé jutásukhoz 
az is kell, hogy a szlovénok 
is 3-0-ra nyerjenek a há-
zigazda osztrák csapat el-
len. Korábban egyszer már 
szerepelt a sorozat négyes 
döntőjében a Kazincbarcika, 
de ennek már 10 éve, akkor 
a szlovén Bleddel együtt 3. 
helyen végzett a sorozat-
ban, a bronzéremért már 
nem játszottak mérkőzést 
a felek. Ebben az idényben 
tehát nagyszerűen szere-
pel eddig a Kazincbarcika, 
és akkor sem érheti sem-
mi kifogás szereplésüket, ha 
a MEVZA sorozatban nem 
kerül be a legjobb 4 közé.

K AZI NC BA RC I K A I ÖR DÖGÖK SE FUTSA L

SZÁRNYALNAK AZ ÖRDÖGÖK
Nagyszerűen szerepel a Kazincbarcikai Ördögök SE a 
futsal NB II Keleti csoportjában. A barcikai alakulat je-
lenleg 34 ponttal az első helyen áll a pontvadászatban. 

Az első fordulóban 9-6-os 
vereséggel kezdett ugyan 
a Kazincbarcika, de ezután 
zsinórban hatszor nyert 
a csapat. A jó széria után 
kétszer kikaptak Kőrösi 
Gábor tanítványai, vala-

mint egy döntetlent is ját-
szottak. A „kudarcok” el-
lenére azonban még így is 
sikerekről lehet inkább be-
szélni. Az együttes ugyan-
is 11 győzelemmel 1 dön-
tetlennel és 3 vereséggel 

az első helyen állnak a 
bajnokságban. Irhásék 
előnye 4 pont a második 
Kincsem és 5 a Csömör, a 
Dunakeszi és a Csenger 
előtt. Az Ördögök febru-
ár végéig 7 mérkőzést ját-
szanak az alapszakasz-
ban. A 2018-as év első 
találkozóján január 15-én, 
jövő héten hétfőn este hét 
órától a Gödöllő együtte-
sét fogadják a Don Bosco 
Sportközpontban. A Pest 
megyei csapatot idegen-
ben 4-1-re győzték le, így 
a siker most is garantált a 
sereghajtó együttes el-
len. Január 22-én az utol-
só előtti Vác látogat Ka-
zincbarcikára, majd 29-én 
Berettyóújfaluban zárja a 
januári meccsek sorát az 
NB II Keleti csoportjában 
listavezető Kazincbarcikai 
Ördögök SE.

Í JÁSZAT

SIKEREK A KVALIFIKÁCIÓS 
VERSENYEN
Idén január 6-án rendez-
ték meg Miskolcon az 
Észak-Magyarországi Ré-
gió kvalifikációs versenyt, 
a WA Terem Íjász Országos 
Bajnokságot.

Aki ezen a versenyen el-
éri az előirt pontot az jogot 
nyer arra, hogy 2018. már-
cius 17-én részt vegyen a 
Budapesten megrendezen-
dő WA Országos Bajnoksá-
gon. A miskolci versenyen 
közel 100 íjász vett részt, 
és az Országos Bajnoksá-
gon több mint 200 induló 

várható, ami nagyban függ 
attól, hogy hányan tudják 

az adott évben meglőni a 
kvalifikációs szintet.

A Kazincbarcikai Íjász Egyesület öt tagja képviseltette magát ezen a versenyen:
- Borga Hella  I. hely serdülő korosztály
- Dobos Isván  I. hely veterán korosztály
- ifj. Nagy Zoltán  I. hely gyermek korosztály
- Miklós Máté Bendegúz  II. hely kadet korosztály
- Andó Dávid  III. hely felnőtt korosztály

Borga Hella a kategóriájában felállított egy országos alapcsúcsot 446 ponttal a meg-
lőhető maximális 600 pontból. Az indulási jogot az országos bajnokságra az egyesület 
négy versenyzőjének sikerül megszerezni, így a budapesti bajnokságon Borga Hella, 
Dobos István, Miklós Máté Bendegúz és ifj. Nagy Zoltán képviselheti a Kazincbarcikai 
Íjász Egyesületet és ezzel együtt városunkat.

Fotó: Pálinkó Gábor
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EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Január 12. (péntek) 19.00 (Thália bérlet)
Január 13. (szombat) 19.00 (Múzsa bérlet)

 › ÚJÉVI KONCERT A MELÓDIA KAMARAZENEKARRAL 
SZTÁRVENDÉG: OSZVALD MARIKA 

TELTHÁZAS

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Január 18. (csütörtök) 17.00
 › „PÉNZEMBER”

Kiállításmegnyitó Tóth Róbert numizmatikus gyűjteményéből

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

Január 13. (szombat) 16.00, tornacsarnok
 › VRCK JUNIOR–MEAFC NB II-ES RÖPLABDAMÉRKŐZÉS

TE R E M FOC I

MEGYEI DÖNTŐBEN A 
KAZINCBARCIKAI FIÚK
A Kazinczy Tornacsarnokban rendeztek teremfocitornát pénteken, 
ahol a megyei döntőbe kerülés volt a tét.

Három csapat mérte össze erejét: 
a kazincbarcikai általános iskolák 
válogatottja, Ózd-Bánréve közös 
csapata és Szendrő játékosai. A 
tornát a kazincbarcikai nyolcadi-
kos fiúk nyerték, így ők vehetnek 
részt Sátoraljaújhelyen, a megyei 
döntőn.
Az eredmények:
Ózd,Bánréve-Szendrő 1:6
Kazincbarcika-Ózd,Bánréve 3:1
Kazincbarcika-Szendrő 5:3

A kazincbarcikai csapat:
Mezőnyjátékosok: Vaszil Valen-
tin,Szitai Trisztán, Henez Kevin, 
Marok Ádám, Lakatos Kriszti-
án,Toma Ádám, Szloboda Ádám, 
Viktor Ákos és Balázsi Levente

Kapusok: Mester Marcell és Lip-
ták Bence

Edzők: Máthé László és Béres 
Csaba

V I I . M U N K ÁC SY DEZSŐ BI R KÓZÓ E M LÉ KV E RSE N Y 

KÓNYA LAJOS ÉLETMŰDÍJAT KAPOTT
Az északkeleti régió utolsó nagy 
birkózó versenyére került sor Ka-
zincbarcikai Sportközpont Munka-
csarnokában december 16-án. A 
karácsony közeli időpont ellenére 
is nagy volt az érdeklődés, a ver-
senyen az északkeleti régióból 23 
csapat 156 versenyzője vett részt, 
a szépszámú közönség előtt lebo-
nyolított versenyen.
Az ünnepélyes eseményt Szitka 
Péter, Kazincbarcika Város pol-
gármestere, a verseny fővédnö-
ke nyitotta meg. Az eseményen 
részt vett Szaniszló János, a Ma-
gyar Birkózó Szövetség B.-A.-Z. 
megyei alelnöke, a verseny társ-
védnöke, a Kazincbarcikai Járási Hi-
vatal vezetője, valamint Bukó Géza, 
a képviselő-testület társadalom-
politikai bizottságának elnöke, Ke-
rekes Ottó, a Kazincbarcikai Városi 
Sportegyesület elnöke és Icsó Rita, 
a Barcika Art Kft. sportszolgáltatási 
és rekreációs igazgatóhelyettese. 
A B.-A.-Z. Megyei Birkózó Szövet-
ség részéről dr. Mecser Tamás, a 
Magyar Birkózó Szövetség Borsod 

megyei alelnöke, a verseny társ-
védnöke, B.-A.-Z. megyei bűnügyi 
rendőrfőkapitány–helyettese, va-
lamint az ÉKR Mr. Tus Birkózó Egye-
sület részéről, Horváth Béla elnök.
A megnyitó részeként díjak átadá-
sára is sor került. A 2017 év legjobb 
kazincbarcikai birkózó díját Kiss 
Bence kapta, a legjobb gyermek 
korosztályú versenyző díját Pálku-
tas Levente érdemelte ki. A diáko-
limpiai második helyezésért Balogh 
Ferenc kapott kitüntetést, szakmai 
fejlődésükért és szép eredménye-
ikért Kerekes Viktor és Szakács 
Verner kaptak elismerést.
Korábbi versenyzők közül díjakat 
vehettek át Újházi János, Berentés 
István, Ördög István és Szőgyör 
Mihály.
A díjakat Szitka Péter polgármes-
ter, dr. Mecser Tamás a Megyei Bir-
kózó Szövetség elnökhelyettese 
és Kerekes Ottó a KVSE elnöke 
adta át.
A Magyar Birkózó Szövetség ré-
széről a Magyar Birkózó Szövetség 
életműdíjjal tüntette ki Kónya Lajos 

veterán világbajnokot, a KVSE Bir-
kózó Szakosztály vezetőedzőjét.
A díjat - tekintettel arra, hogy a sa-
ját versenyünk miatt Budapesten 
nem vehette át, - Mester Lajos a 
Hajdú Bihar megyei szövetség el-
nöke és Szitka Péter polgármester 
adták át.
A verseny három szőnyegen zaj-
lott, ahol nagyon sok színvonalas 
mérkőzést láthattunk, majd díjaz-
ták a legjobbakat.
Legjobb külföldi versenyző díjat 
Pavel Rapcsan kapta, aki Rima-

szombatról érkezett Kazincbar-
cikára. Legjobb hazai vendég ver-
senyző díját Pádár Levente Adács 
érdemelte ki, míg a legjobb hazai 
versenyző Pálkutas Levente lett 
Kazincbarcikáról. A csapatverseny 
eredményeként, az első helyet Ka-
zincbarcika, a másodikat Diósgyőr 
és a harmadik helyezést Eger csa-
pata nyerte.
Kazincbarcikai felkészítők, Kónya 
Lajos vezetőedző, Csepregi György 
edző és Szőgyör Mihály segédedző 
voltak.

IMPRESSZUM

KOLORHÉT – kulturális és közéleti 
hetilap, megjelenik péntekenként

ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 
példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató:
dr. Makkai Orsolya

Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi 
Mónika, Untenerné Márton Ágnes,  
Zele Tímea, Kovács Loretta, 
Szűcs Krisztina,
Tördelés, design: 
Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, 
Jószerencsét u. 1/A.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 
Felelős vezető: 
Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó 
felelősséget nem vállal!  A lapban 
megjelenő cikkek, képek bármilyen 
formában való felhasználása a kiadó 
írásos engedélyével lehetséges.  
Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és 
nem küldünk vissza.

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200  www.nemethtrans.hu



HIRDETÉS

12 2018. JANUÁR 12.

CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

HELYBEN 
VAGYUNK

300 / 50       
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

60 / 5         
Mbit/s

G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
250

Optic-Force 
150

Optic-Force 
100

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

40 / 4        
Mbit/s

30 / 3        
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

100 / 10    
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250 
Mbit/s

250 / 20    
Mbit/s

150 / 15    
Mbit/s

500 / 25    
Mbit/s

2 899 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS csomagodat

Akciós ajánlatunk régi és új Ügyfelek részére érvényes Kazincbarcikán. 
Ingyenes bekötés előzetes technikai felmérés után. 

Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TV CSOMAGOK AKÁR 200 CSATORNÁVAL

VEZETÉKES TELEFON INGYEN SZÁMHORDOZÁSSAL 200 FT-TÓL

Stage2
Stílusban a női divat

3700 Kazincbarcika, Jókai tér 2. fsz. 4. 
www.facebook.com/stage2kazincbarcika

TÉLI LEÁRAZÁS
AKÁR

-50%
kedvezmény

- Kazincbarcika Végállomásnál
- Kazincbarcika temetővel szemben
- Ózd Tesco
- Edelény piac

Minőség minden alkalomra!Minőség minden alkalomra!
- Kazincbarcika Végállomásnál
- Kazincbarcika temetővel szemben
- Ózd Tesco
- Edelény piac

 

 

Kínálatunkat új szolgáltatással bővítettük: 

LAMINÁLÁS 
névjegykártya mérettől A3 méretig 

 

3700 Kazincbarcika, Egressy út 52. a MÁRKA ABC mellett 

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7.30-17.00; Szombat: 8.00-.12.00 

Kínálatunkat új szolgáltatással bővítettük:

LAMINÁLÁS
névjegykártya mérettől A3 méretig

3700 Kazincbarcika, Egressy út 52. a MÁRKA ABC mellett
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 7.30-17.00; Szombat: 8.00-.12.00

3700 Kazincbarcika, Egressy út 52. (a MÁRKA mellett) | Tel: 48/412-444 | E-mail: margo.papir@gmail.com

Köszönjük az Önöktől kapott bizalmat, 
várunk szeretettel mindenkit 2018-ban is!

a Margó Papír-Írószer csapata

KAZINC OPTIKA
Kazincbarcika, Egressy Béni út 31.

48/412-717, 20/587-4715

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT MINDENNAP,
KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

KERESSE TRANSITIONS FÉNYRESÖTÉTEDŐ LENCSÉNKET 

30% ENGEDMÉNNYEL + AJÁNDÉK FEHÉR LENCSÉVEL!

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN MINDEN 
ELKÖLTÖTT 10 000 FT UTÁN
1000 FT LEVÁSÁROLHATÓ

AJÁNDÉKUTALVÁNYT ADUNK!

ELFOGADUNK EDENRED AJÁNDÉKKÁRTYÁT, 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁT,

SZÉPKÁRTYÁT ÉS BANKKÁRTYÁT IS.


	_GoBack

