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RAJZOS SIKEREK 
KONDÓN

A Kondói Harica-Völgyi 
Óvoda gyerkőcei idén 
sikeresen szerepeltek 
több országos rajzpá-
lyázaton. A intézmény-
be járó óvodások az 
idén is több rajzpályá-
zaton mérettették meg 
tehetségüket, melyek 
közül kiemelkedő he-
lyet foglalnak el azok a 
versenyek, ahol két te-
hetséges nagycsopor-

tos gyermek ért el előke-
lő helyezést. Kis létszámú 
óvoda lévén nagy öröm az 
intézmény számára, hogy 
ilyen szép eredmények 
születtek, hiszen vallják: 
„A gyökerek nagyon fon-
tosak egy ember életében 
és igyekszünk minél ko-
rábban felfedezni, segíteni 
tehetségük kibontakoz-
tatásában a gyermeke-
ket.”

AZ ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZATOKON  
SZÜLETETT EREDMÉNYEK:

„Bringázz a suliba!” rajzpályázat óvodások kategória: 
II. helyezett: Tölgyesi Levente, III. helyezett: Molnár 
Dávid Gyula
„Mit láttam az erdőben?” rajzpályázat: III. helyezett: 
Molnár Dávid  Gyula
„Mesél az erdő” rajzpályázaton kiállításra került:  Töl-
gyesi Levente rajza
„Mi leszek, ha nagy leszek?” rajzpályázat: Tölgyesi Le-
vente díjazott, Molnár Dávid Gyula rajza kiállításra ke-
rült.

VATIKÁNI DÖNTÉS ALAPJÁN SZENT 
BARBARA KNURÓW PATRÓNUSA

Knurów huszonkét éve testvérvárosa Kazincbarcikának: a két település kiváló kap-
csolatot ápol egymással, melynek jeleként két évvel ezelőtt városunk megkapta 
Knurów elismerését, majd a kazincbarcikai képviselő-testület elismerő plakettet 
nyújtott át lengyel testvérvárosunk polgármesterének.

A 2018-as év kiemelkedő 
esztendő Lengyelország, 
és egyben Knurów életé-
ben is: egyrészről az or-

szág újjáalakulásának 100. 
évfordulóját, másrészről a 
a knurowi bánya létesíté-
sének 110. évfordulóját ün-
neplik. Az utóbbi kapcsán 
kérelmezte Knurów városa 
a Vatikánban, hogy Szent 
Barbarát a város védő-
szentjének nyilváníthas-
sák, tekintettel arra, hogy 
a bányászat a mai napig 
jelentős szerepet játszik a 
település életében. A Vati-
kán megadta a hozzájáru-
lást, így a knurówi város-
napok alkalmával – június 
15-17 - került sor a hiva-
talos okiratok átadásá-
ra, illetve felszentelésére, 
melyet az ottani bíboros 
tett meg. E szertartásra a 
kazincbarcikai delegáció 
is meghívást kapott, így 
városunk is képviseltette 
magát az eseményen.

Több mint három hónapon át, szeptember közepéig te-
kinthető meg a Bánhorváti Platthy-kastélyban az a ki-
állítás, amely a méltán népszerű Erzsébet királyné „új-
ragombolt” ruháit vonultatja fel.

Az öltözékeket korabeli fo-
tók, festmények, levelezé-
sek és kutatások alapján 
Czédly Mónika készítette 
el, melyek elmesélik Er-
zsébet királyné aranyka-
litkába zárt, tragédiákkal 

tarkított életét. Az oszt-
rák udvar szigorú szabá-
lyait nehezen viselő Bajor 
Erzsébet azonban mindig 
kifogástalanul, csodaszép 
ruhákban lépett színre, me-
lyet a mostani tárlat kivé-

telesen nagyszerűen tár a 
nagyközönség elé.
A ruhák alkotója az első vi-
seletet 2007-ben készítet-
te el, a királyné koronázá-
sának 140. évfordulójára. 
Czédly Mónika azóta 14 új-
ragondolt darabot alkotott, 
melyeket több külföldi és 
magyar helyszínen muta-
tott már be, ezzel is ápolva 
Erzsébet királyné kultuszát.

SISSI RUHÁI A  
PLATTHY-KASTÉLYBAN

TÉ RSÉG

A kazincbarcikaiak régóta vágynak az egykor legimpozán-
sabb belvárosi tér, a polgármesteri hivatal és az Egressy 
Béni Művelődési Központ közötti terület megújulására. Jú-
nius 21-én Szitka Péter mutatta be az új tér kialakításának 
koncepcióját az érdeklődő városlakóknak. 

- Nagyon régi tervünk, hogy 
a város majdnem minden 
pontja megújuljon. Szeren-
csére ez nemcsak az ön-
kormányzat, hanem a la-
kosság, valamint a város 
igénye is. A tervek első 
„gyümölcse” már beérett, 
hiszen a Fő téren és a Völ-
gyparkban igen komoly 
munkálatok folytak és foly-
nak jelenleg is. Azonban 
ezek mellett régóta szük-
ség van arra is, hogy Ka-
zincbarcika központi tere, 
ahol - többek között – a 
városi ünnepségek kapcsán 
nagyon sok rendezvényünk 
van, megújuljon azért, hogy 
Kolorcitynek egy megfe-
lelő belső miliőt is adjon – 
mondta el a városvezető.

A Dísz tér, valamint a hoz-
zákapcsolódó járdák teljes 

burkolatcserén esnek majd 
át, emellett megújul a DN 
400-as ivóvízvezeték háló-
zata, a zöldfelületek, illetve 
a pihenő környezet, ahol az 
utcabútorok teljes cseréje is 
megtörténik majd.

„Az első „kapavágás” jövő 
év tavaszán várható. Az 
Egressy Béni Művelődési 
Központtól a postáig egy-
séges szerkezetben újul 
meg a terület. A térvilágítás 
mellett a rendezvénytéren 
egy európai szintű, burko-
latba süllyesztett vízijáték 
kap helyet. Mivel Kazinc-
barcika köztudottan egy 
szépen parkosított város, 
ezért gondolkodunk abban 
is, hogy az itt lévő zöld fe-
lületet felfrissítjük, kibővít-
jük.”- mondta Szitka Péter 
polgármester.

RÉGI-ÚJ KÖZÖSSÉGI TERET 
KAP A BELVÁROS

VÁ ROSR E H A BI LITÁC IÓ
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Szinte az egész ország ismeri Jakupcsek Gabriellát: újságírót, írót, televíziós szemé-
lyiséget, tanárt és édesanyát. Finom kérdezési stílusa, alapos, precíz munkavégzése, 
valamint megértő és empatikus személyisége miatt rendkívül népszerűvé vált pálya-
futása során a lakosság és a szakma berkein belül is. A pedagógusnapon városunkban 
járt, mi pedig kérdeztük: előadásáról, az egészségről és a Richter Főnix Közösségről.

– Rengeteg ember elé áll 
ki és tart előadásokat or-
szágszerte. Mi az, amit ön-
től hallottak az érdeklődők 
a kazincbarcikai előadásán?
– Valójában nem előadást 
tartok, hanem egy beszél-
getést, többek között arról 
– mivel én magam is peda-
gógus vagyok –, hogy ho-
gyan lehet tanítani felnőttet 
és gyereket egyaránt. Olyan 
emlékeket, történeteket 
mondok el, amik megérin-
tettek az elmúlt években és 
amikből tanultam. Ezekből a 
tapasztalatokból két köny-
vem is született, melyekben 
benne van az, amit erkölcsi-
leg gondolok.

– Miért tartja fontos-
nak beszélni a pedagó-
g u s - gye r m e k ,  i l l e t ve 
pedagógus-szülő közti kap-
csolatról?
– Ez nem egy mai kérdés, 
így arról kell inkább szót ej-
teni, hogy hogyan változnak 
ezek a viszonyok, mert saj-
nos erről keveset beszélnek 

mostanában, hiszen ahogy 
a világ változik, úgy nekünk 
is másképp kell hozzáállni 
ezekhez a kapcsolatokhoz. 
Más a szülő-gyerek, a pe-
dagógus-gyerek, és a szü-
lő-pedagógus kapcsolat. Az 
évek során nagyon megvál-
tozott az az értékrend, ami 
szerint mi nevelkedtünk. Azt 
látom, hogy sok szülő és ta-
nár csak kapkodja a fejét, 
mert nem tudják mit kellene 
csinálni egy-egy helyzetben.

– Tavaly városunkban járt 
a Richter egészségnapon. 
Hogy tetszett önnek Ka-
zincbarcika akkor és most? 
– Sajnos tavaly is, és most is 
csak az autóban ülve csodál-
hattam meg a várost. Bízom 
benne, hogy lesz még alkal-
mam eljönni ide, és megis-
merni Kazincbarcikát. 

– Ha már a Richternél tar-
tunk: mi pontosan a Rich-
ter Főnix Közösség, milyen 
jelentőséggel bír ez az ön 
életében? 

– Jelenleg ez a szívem 
csücske, de még egy „na-
gyon picike gyerek, most 
fog felnőni”. Amikor elkezd-
tem gondolkodni, az volt a 
szándékom, hogy olyan civil 
hölgyeket mutassak meg 
a nagyközönségnek, akik 
saját erejükből képesek 
kihúzni magukat a bajból. 
Mindenkinek van valami-
lyen törés az életében, akár 
számít rá, akár nem: lehet 
ez egészségügyi, karrier- 
vagy magánéleti probléma, 
amely sajnos valljuk be, az 
ember életében legalább 
egyszer kétszer elkerül-
hetetlen! Azonban nem 
mindegy, hogy ezekről be-
szélünk-e, vagy megismer-
jük-e, hogy egy másik sze-
mély ezeket az akadályokat 
hogyan ugrotta meg. Azok 
a hölgyek, akiket az első öt 
filmben megmutatok, na-
gyon komoly problémák-
kal küzdöttek, olyanok-
kal, amelyekkel mások is: 
szenvedélybetegség vagy 
karriertörés. Csodálatos 

volt látni, hogy felvállalták 
a nagyközönség előtt, ho-
gyan lettek ezen túl. Sze-
retnék ezzel példát sta-
tuálni, egészen pontosan 
a Richterrel együtt olyan 
hölgyeket támogatni, akik 
elmesélik a saját tapasz-
talataikat. A nem titkolt cél 
az, hogy közösséget épít-
sünk, illetve, hogy mások-
nak ezekkel a történetekkel 
erőt adjunk. 

– Miért fontos önnek az 
egészség?
– Azt látom, hogy nagyon 
sokan beszélünk az egész-

ségről, de nagyon kevesen 
tesznek érte. A magyar em-
berek 60%-a túlsúlyosabb, 
mint Európában bárhol, eb-
ből következik az, hogy ná-
lunk halnak meg legtöb-
ben szív- és érrendszeri 
betegségekben. Hogy én 
mit teszek meg az egész-
ségemért? Nem sportolok 
mániákusan, de mióta az 
eszemet tudom, folyama-
tosan mozgok valamit. Én 
nagyon hiszek abban, hogy 
a titok a kitartásban van, 
nem pedig abban, hogy 
kampányszerűen csinálunk 
valamit.

BESZÉLJÜNK RÓLA!
PORTR ÉPEDAGÓGUSNAP

A PEDAGÓGUSOKAT ÜNNEPELTÉK

A Don Bosco Sportközpont adott helyet az idei pedagógusnapi ünnepségnek június 
14-én, melyen többek között tankerületi elismerő okleveleket, szolgálati emlékér-
meket, színes diplomákat és Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Ok-
leveleit is átadták. A szakmai kuratórium javaslata alapján 2018-ban „Kazincbarcika 
Város Közneveléséért” kitüntető díjat Kerekes Barbara, a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézményének és Sajószentpéteri Telephelyének 
tagintézmény-igazgatója, pszichológus– gyógytestnevelője vette át. A sztárvendég 
idén Jakupcsek Gabriella volt.

A Dózsa György Tagiskola 
diákjainak zenés műsorá-
val kezdődött a tankerületi 
pedagógusnapi ünnepség, 
melyen előbb Szitka Péter 
polgármester köszöntötte 
a megjelenteket:

– A pedagógusok azok 
az emberek, akik a szü-
lők mellett végigkísérik 
és segítik a felnőtté vá-
lás útján gyermekeinket. 
Köszönjük az áldozatos, 
olykor nehéz munkájukat 

– mondta a városvezető 
beszédében. Őt követően 
Demeter Zoltán, a térség 
országgyűlési képviselő-
je szólt az ünnepeltekhez, 
majd az elismerések át-
adása következett.

Az ünnepségen a Kazincbarcikai Tankerület Kazincbarcika Város Önkormányza-
tának támogatásával adománygyűjtést szervezett Baba Leventének, a Pollack 
Mihály Általános Iskola szembetegséggel küzdő tanulójának. A jótékony akci-
ónak köszönhetően egymillió forint gyűlt össze, melyből a család olvasógépet 
vásárol majd Leventének. 
Az adományt Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Szitka Péter polgármester, 
Székelyné Varga Mária igazgató, valamint Kondorné Sztojka Ágnes intézmény-
vezető nyújtották át.
Támogatók: Tettre Éber Alapítvány, pedagógusok, Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata.

Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő 
Oklevele kitüntetésben részesült: 

Farkas Ágnes, a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Kazincbarcikai Tagintézményének peda-
gógusa; Harsányiné Kovács Marianna, az Irinyi Já-
nos Református Szakgimnázium, Szakközépiskola 
és Diákotthon nevelési igazgatóhelyettese; Király 
Istvánné (Pataki Erzsébet), a Kazincbarcikai Pol-
lack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagis-
kola pedagógusa; Rédei Dóra, az Ózdi Szakképzési 
Centrum Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiumának pedagógusa; Scherné 
Galgovics Erika, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
Építők Úti Tagóvoda óvodapedagógusa; Schottner-
né Szabó Lívia, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 
magyar-angol szakos pedagógusa; Faragó Attiláné, 
az Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Mű-
vészeti Szakgimnázium matematika és fizika sza-
kos pedagógusa.
(A további díjazottak névsora a www.kolorline.hu 
oldalon olvasható.) 

A protokoll részt követően Jakupcsek Gabriella előadásában életéről, gyermekeihez kötődő viszonyáról, valamint a 
pedagógus-diák-szülő kapcsolatról beszélt a meghívottaknak.

A szakmai kuratórium ja-
vaslata alapján 2018-ban 
„Kazincbarcika Város Köz-
neveléséért” kitüntető díjat 

Kerekes Barbara, a B-A-Z. 
Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Kazincbarcikai 
Tag intézményének és Sajó-

szentpéteri Telephelyének 
tagintézmény - igazgató/ 
pszichológus – gyógytest-
nevelője vette át.
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POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KICSENGETTEK
Nyaralás, táborok, pihenés és semmi tanulás: erről szól a nyári szünet, melyet több 
mint kétezer tanuló kezdett meg városunkban. Az általános iskolai ballagási, vala-
mint évzáró ünnepségeket június közepétől rendezték a Pollack Mihály Általános 
Iskola tagintézményei, melyekből több mint 250 végzős diák ballagott el.

– Mint minden tanév-
ben, idén is megfeszí-
tett tempóban dolgoztak 
a kollégák, azért, hogy a 
gyerekeknek minél szí-
nesebben tudják átadni a 
tudást, mindemellett pe-
dig a 2017/2018-as tan-
év rengeteg programban 
bővelkedett. A tanulók 
zöme nagyon jól telje-
sített, de vannak sajnos 
olyanok diákok is, akik-
nek nem sikerült ven-
ni az akadályokat. Bízom 
benne, hogy ők jövőre 

már komolyabban fog-
ják venni az iskolát. Ki 
kell emelnem azt is, hogy 
a szülőktől rengeteg tá-
mogatást, segítséget 
kapunk, így még ered-
ményesebben tudunk 
dolgozni – mondta el 
Kondorné Sztojka Ágnes, 
intézményvezető.
A ballagások sorát első-
ként az Ádám Jenő Tagis-
kola nyitotta, itt 43 tanu-
lótól búcsúztak el június 
15-én, majd a Gárdonyi 
Géza Tagiskola 17 vég-

zősére akasztottak ta-
risznyát június 16-án. A 
Kazinczy Ferenc Tagis-
kolában és a Pollack Mi-
hály Általános Iskolában 
június 20-án tartották az 
ünnepséget, az előbbiben 
56-an, utóbbiban pedig 
58-an léptek a nagybe-
tűs élet felé vezető útra. 
A sort az Árpád Fejede-
lem Tagiskola, valamint a 
Dózsa György Tagiskola 
zárta június 22-én: az Ár-
pádból 37, a Dózsából pe-
dig 50 diák ballagott el.

Kazincbarcikai tagintézmények számokban

Végzős diákok száma:  244 fő
Gimnáziumba jelentkezők száma:  61 fő
Szakközépiskolába jelentkezők száma:  126 fő
Szakiskolába jelentkezők száma:  56 fő

kábeltévé
internet
telefon

A döntés rajtad múlik mit nézel, mekkora sebességgel 
netezel és hová telefonálsz. Nálunk mindent megtalálsz 

amire szükséged van. Egyszerűen, olcsón, helyben...
Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON

csomagodat
SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT

sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

128 DIGITÁLIS TV (36 HD) csatorna kódolatlanul.
További 60 TV (10 HD) műsor kódoltan.

Prémium műsorok reklám nélkül: HBO GO, 
FilmBox live, DIGI FILM, 6 felnőtt csatorna.

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 
Díjmentes számhordozás, 

PARISAT hálózaton belül ingyenes.
MEGRENDELÉS: 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448, E-mail: parisat@parisat.hu

Üzletkötő száma: 20/537-2550

0 Ft Bekötési díj. 
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai bekötés előzetes technikai felmérés után. 
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

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

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

Ingyenes
jogi tanácsadás

2018. július 
3-án (kedden)

15 órától
Helye:
MSZP városi iroda
Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.

Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: • 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) • 3 
nap pihenőnap • 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik legalább 120 
km-re laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérjük, jöjjön el a következő toborzó napunkra.
2018.07.06., 10:00 – Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ, Fő tér 5.

További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és
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KAZINCZY FERENC TAGISKOLA

LEGÓ AZ OKTATÁSBAN
Lego-játékok segítségével a 2018/2019-es tanévtől élményalapú oktatást vezetnek 
be a Kazinczy Ferenc Tagiskolában.

A Kazincys diákok és pe-
dagógusok az utolsó isko-
lai napon – június 15-én – a 
tornacsarnokban gyűltek 
össze, hogy a tanévben 
szerzett élményeiket, ki-
emelkedő tanulmányi és 
sport-versenyeredmé-
nyeiket felelevenítsék. A 

Kazinczy Ferenc Tagisko-
la fél éve Akkreditált Ki-
váló Tehetségpont, ép-
pen ezért gondolta úgy 
az intézmény kollektívája, 
hogy a tehetséggondozás 
és a felzárkóztatás kere-
tében Lego-játékokkal 
színesítenék az oktatást. 

Az alsósoknak kifejezet-
ten a matematika oktatá-
sára kifejlesztett legókat, 
az ötödik és hatodik évfo-
lyamos diákoknak pedig 
legórobotokat vásárol-
tak, amelyekkel a gyere-
kek megtanulnak majd 
modellt építeni, az épített 
szetteket pedig számító-
géppel is tudják majd ve-
zérelni. 
– Régi álmunk vált valóra 
azzal, hogy ezek az eszkö-
zök már a következő tan-
évtől rendelkezésre állnak 
a Kazinczy-Kertvárosi Is-
kolába Járó Gyermekekért 
Alapítványnak köszönhe-
tően – mondta el Viszocz-
ky Sándor tagintézmény-
vezető.

ÜNNEPSÉG

IDÉN IS KÖSZÖNTÖTTE A 
MENTŐSÖKET KAZINCBARCIKA
Hatodik alkalommal rendezték meg június 13-án a Mentő 
napot Kazincbarcikán. A rendezvény célja évről évre az, 
hogy az önkormányzat köszönetet mondhasson a helyi 
mentőállomás dolgozóinak.

Az eseményen elsőként 
Szitka Péter polgármes-
ter és Klimon István al-
polgármester köszöntöt-

te a résztvevőket, majd 
Bartha Tamás, az OMSZ 
Észak-magyarországi Re-
gionális mentőszerveze-

tének vezetője és Csa-
la András, a Kazincbarcikai 
Mentőállomás vezetője 
szóltak, akik többek között 
köszönetet mondtak Ka-
zincbarcika városának az 
elismerésért.
Idén Kazincbarcika Város 
Polgármesterének Elis-

merő Oklevele kitüntetés-
ben Péntek István mentő-
tiszt részesült, aki 28 éve 
állt szolgálatba mentőá-
poló munkakörben. Elhiva-
tottságának köszönhetően 
2004-ben megszerezte a 
mentőtiszti diplomát. Ka-
zincbarcikán 2008 óta telje-

sít szolgálatot, négy évig az 
állomásvezetői feladatokat 
is ellátta. Határozott fellé-
pésű, a helyszíni ellátásban 
lelkesen, nagy rutinnal cse-
lekszik. Számtalan embert 
próbáló helyzetben mu-
tatta meg, hogy számára a 
mentés igazi hivatás.

FELÚJÍTÁS.

ÚJ KÜLLEMET 
KAP A DEÁK TÉR
Saját forrásból – nagy-
jából nettó 25 millió fo-
rintból - újítja fel a Deák 
teret Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata a 
következő hónapokban. 
A kivitelezés várható-
an június végétől szep-
tember végéig tart majd, 

mely során új külsőt kap a 
tér belső udvara, a járdák 
térburkolatot kapnak, el-
bontják a körbekerített 
futballpályát, új pingpong 
asztalt, kültéri sakkasztalt, 
és utcabútorokat, valamint 
egy új homokozót helyez-
nek ki.

A MENTŐK NAPJÁN SEM PIHENTEK!
A rendezvény végi közös fotózás után szolgálatba helyezték magukat a mentő-
tisztek, ugyanis az Ambrózia Étterem és Panzió mellett egy idős férfi rosszul lett, 
így természetesen az ünnepnapon is az életmentést helyezték előtérbe.

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a 6. Kolor
fesztiválhoz kapcsolódik. Ha kész a 
megfejtéssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal belépőt nyer
het az augusztus 7ei Punnany Massif 
koncertre.

Beküldési határidő: július 6.

CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika,  
Jószerencsét út 1/A.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos 
részleteket a Kolorhét 
szerkesztőségével a  
0620/4794351es telefonszámon 
lehet megbeszélni.

Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Szendi István  

REJTVÉNY

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 
KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  

TERV K-17 JELŰ MÓDOSÍTÁSA

Ezúton tájékoztatom az érintett partne
reket és lakosságot, hogy Kazincbarcika 
Város Önkormányzata módosítást tervez 
a város három különböző területére vo
natkozóan.

Az önkormányzat  a teljes körű nyilvá
nosság biztosításának érdekében – a do
kumentációt elérhetővé tette a www.
kazincbarcika.hu honlapon, valamint a 
Polgármesteri Hivatal főépítészénél.

Továbbá tájékoztatom Önöket arról, a tele
pülésszerkezeti terv módosításáról az Ön
kormányzat lakossági fórumot tart, mely
re tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín:  polgármesteri hivatal

Cím:  Kazincbarcika, Fő tér 4.  
(4. számú tárgyaló)

Időpont:  július 5. 15.00 óra

A tárgyi eljárás kapcsán – a partnerségi 
egyeztetések szabályai szerint  Kazinc
barcika város lakossága, a városban mű
ködő érdekképviseleti szervek, civil szer
vezetek, gazdálkodó szervezetek, vallási 
közösségek véleményt terjeszthetnek elő. 

A véleményezés módja:

 szóban a lakossági fórumon, illetve 
 írásban, a www.kazincbarcika.hu hon
lapról letölthető, illetve a városi főépítész
től átvehető partneri adatlap kitöltésével 
bejelentkezhetnek a véleményezési eljá
rásba, és közölhetik írásos észrevételeiket, 
javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött 
partneri adatlapot Kazincbarcika Város 
Önkormányzat címére vagy a foepitesz@
kazincbarcika.hu elektronikus levélcímre 
szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje:  
július 15.

Jelen hirdetményt a településfejleszté
si koncepcióról, az integrált településfej
lesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes település
rendezési sajátos jogintézményekről szó
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a te
lepülésfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok, valamint az egyes tele
pülésrendezési sajátos jogintézmények 
partnerségi egyeztetésének szabályairól 
szóló 16/2017.(V.17.) sz. önkormányzati ren
delet alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Kazincbarcika, 2018. június 28. 

Dr. Bianki Dániel
városi főépítész

HIRDETMÉNY
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BA RC I K A I TE N ISZ C LU B

SIKEREK A 
DIÁKOLIMPIÁN
Balatonbogláron rendezték meg május 28-a és júni-
us 1-je között a tenisz diákolimpia országos döntőjét.

A Barcikai Tenisz Club fiatal versenyzői remekül helyt-
álltak a megmérettetésen. A döntőben az alábbi ered-
mények születtek:
I. korcsoport
3. hely: Dobák Lili, Kovács-Varga Aliz (Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános Iskola)
II. korcsoport 
2. hely: Bede Fanni, Bede Luca, Bede Zsófia (Kazincbar-
cikai Pollack Mihály Általános Iskola)
IV. korcsoport
1. hely: Bede Hanna, Dányi Blanka (Kazincbarcikai Pol-
lack Mihály Általános Iskola)
4. hely: Raji Fanni, Fejes Fanni, Horváth Dóra (Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium)
VI. korcsoport
2. hely: Harsányi Panna, Madarász Henrietta, Molnár 
Inez (Szalézi Szent Ferenc Gimnázium) 

A Barcikai Tenisz Club a gyermekkorosztálytól a fel-
nőttekig várja a sport iránt érdeklődőket. A klub a Ka-
zincbarcika Sportközpontban és a Sportközpont 
Tornacsarnoka mellett lévő 3 teniszpályán tartja edzé-
seit, ahol július közepétől napközis tenisztábort szervez 
7-16 éves korú gyermekeknek.
Turnusok időpontjai: július 16-20., július 23-27., au-
gusztus 6-10., augusztus 13-17.
Érdeklődni lehet: minden szombaton és vasárnap a Tor-
nacsarnok melletti teniszpályán.

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SE

A KÖVETKEZŐ IDÉNYBEN 
IS ARANYRA VÁGYNAK
Az NB II Északkeleti cso-
portjának bajnoki címe 
után nem vállalja az NB I/B-
ben való szereplést a KKSE. 
A csapat magja azonban 
a következő szezonban is 
együtt marad és szeretne 
ismét aranyérmet szerezni 
a bajnokságban.
Nagyszerű, sporttörténelmi 
sikert értek el a KKSE férfi 
kézisei azzal, hogy bajnoki 
aranyérmet szereztek az 
NB II-ben. A klub elnöke, 
Ölschléger József arról be-
szélt, hogy a szezon előtt 
az 1-5. hely valamelyiké-
nek megszerzését tűzték 
ki célként. Evés közben jött 
meg azonban az étvágy és 
az idény felénél, már a do-
bogós hely megszerzése, 
sőt a bajnoki cím sem tűnt 

elérhetetlennek. Az erős 
mezőnyben végül ösz-
szejött a barcikai arany, de 
ami még ennél is fontosabb, 
hogy egy jó hangulatú iga-
zi közösséggé formálódott 
az együttes. Kocsis Róbert 
és Teremy László a szezon 
végén abbahagyta az aktív 
sportot, de a csapat gerince 
együtt marad, és az után-
pótlásból is érkeznek majd 
játékosok. 
A klubvezető úgy fogalma-
zott, a gárda nem vállalja az 
NB I/B-ben való szerep-
lést, mert az 3-4-szere-
sébe kerül NB II-ben való 
indulásnak. A cél most az 
utánpótlás megerősíté-
se, erre fektetik a legna-
gyobbhangsúlyt. A régiós 
bajnokságokban az U13-

as lányok második, míg az 
U14-es fiúk a harmadik 
helyen végeztek. Ezek az 
eredmények, valamint az 
a tény, hogy az egyesület-
nél az utánpótláscsapatok 
száma 12-ről 16-ra emel-
kedik, ez reményt adhat a 
jövőre nézvést. A TAO-tá-
mogatás is nagy segítség, 
hiszen az utánpótlással is 
foglalkozó edzők bére mel-
lett az eszközbeszerzést is 
megvalósíthatják ebből a 
pénzből. Ősszel tehát mind 
a női, mind a férfi csapat 
az NB II-ben szerepel, és a 
klub vezetése szeretné, ha 
a hölgyek is előrelépnének 
a tavalyi évhez képest. A 
férfiaknál pedig az ismétlés, 
a bajnoki cím megszerzése 
az elvárás. 

KOLORFUTÁS

HITELESÍTETTÉK 
A TÁVOKAT
Idén is megrendezik az évről évre egyre népszerűbb 
Kolorfutást augusztus 5-én a 6. Kolorfesztiválon. 

A verseny új helyszínről, a 
Mezey István Művésze-
ti Központ elől indul majd. 
A szervezők több távot 
alakítottak ki - minima-
raton (5 km), negyedma-
raton (10,5 km), félmara-
ton (21 km), maraton váltó 
(42 km) - hogy mindenki 
megtalálja a felkészültségi 
szintjéhez legmegfelelőb-
bet. Ennek kapcsán június 
15-én Kazincbarcikára ér-
kezett Ignécki Péter, hogy 
felmérje és hitelesítse a 
verseny távjait.

– A hitelesítés úgy szokott 
kinézni, hogy elsőként egy 
úgynevezett John Canter 
műszert szerelek a kerék-
párra. Ezzel a mechanikus 
fordulatszámláló eszköz-
zel kimérek egy kb. két-
száz méteres egyenest és 
bekalibrálom az eszközt. 
Ebből derül ki, hogy egy 
kilométer hány fordu-
latnak felel meg, s ebből 
számolom majd ki, hogy 
pontosan megvan-e a bi-
zonyos táv – árulta el a 
hitelesítő. 

(A Kolorfutásról bővebb információt a www.kolorcity.hu 
oldalon találnak.)

K AZI NC BA RC I K A I FE DETT USZODA

AZ ÚSZÁS NAPJÁT ÜNNEPELTÉK
Idén is megünnepelhették a kazincbarcikai vízisportok szerelmesei a magyar úszás 
napját június 16-án.

A rendezvényre kiláto-
gatók elsőként a Delfin 
Vízisport Klub bemuta-
tóedzését nézték meg, 
majd rögtön ezt követő-
en a legkisebbeket vidám, 
mókás formában tanítot-
ták úszni a szakemberek. 
Azok, akik szerették vol-
na átmozgatni magukat, 
délután vízitornán vettek 
részt, a családok pedig 
egy sportvetélkedő kere-
tén belül mérettették meg 
magukat. A rendezvény 
zárásaként a Borsod Twins 
Aqua Zumba óráján a vízi-
zumbázást is kipróbálhat-

ták az érdeklődők. Ezekkel 
párhuzamosan búvárkodni 
és vízidodzsemezni is tud-
tak a gyerekek, de emellett 
volt még habparti és vízi-

labda-büntetődobó ver-
seny is. A programokon az 
ünnep alkalmából díjmen-
tesen vehettek részt az ér-
deklődők.

IX. EUNICE KENNEDY SHRIVER EMLÉKNAP

Belvárosi kocogás az integráció 
és a kölcsönös tisztelet jegyében

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség és Kazincbarcika város közös szer-
vezésében valósul meg a IX. Eunice Kennedy Shriver Emléknap július 20-
án a Don Bosco Sportközpont szomszédságában.
A színpadi produkciók és sportprogramok mellett az integráció és a köl-
csönös tisztelet jegyében 17 órakor kocogás és séta veszi kezdetét a bel-
városban egyfajta figyelemfelhívásként. Közös, zenés bemelegítést tart 
16.50-kor a fitnesz világbajnok, Kállai Ildikó, a táv 1,5 km.
Speciális olimpikonok, ismert sportolók, közéleti személyiségek, diákok, 
önkéntesek alkotják a mezőny magját, de a városlakók is csatlakozhatnak. 
Az első 300 jelentkező pólót kap a regisztrációnál.
A futók, gyaloglók között köszönthetjük majd többek között Herczeg 
Zoltán divattervezőt, Mednyánszki Szilvia világbajnok kajakost, vagy Srp 
Miklós olimpikon gyaloglót.
A fellépők: Deniz, Tóth Vera, Desperado, Király Viktor és Király Linda
A programok és sportolási lehetőségek ingyenesek.

XXX. CSIPKEHÉT 
 

a Magyar Csipkekészítők Egyesülete szervezésében

2018. július 2-án, hétfőn 17 órától
Kazincbarcikán, a Mezey István Művészeti Központban

Kiállítás „csipkecsodákból”
a Kárpát-medence gazdag csipkekultúrájának 

bemutatása az egyesületi tagok munkáiból 
 
 
 
 

2018. július 2-7-éig

A kiállítást megnyitja: 

Vonsik Zsuzsa
a Magyar Csipkekészítők 

Egyesületének elnöke

Köszöntőt mond:

Untenerné Márton Ágnes
Pro Urbe Kazincbarcika-díjas 

nyugalmazott tanácsadó

Az egész hét folyamán nyitott ház, betekintés a műhelymunkákba

JÚLIUS 3-ÁN,
10-ÉN ÉS 17-ÉN IS 

TARTSANAK VELÜNK 
NYÁRI KOLOR LIVE 

MŰSORAINKKAL!

SZTÁRMŰSORVEZETŐ: 

ZIMÁNY LINDA
Érdekességek, hírek, 

információk, sok-sok zene!

Könnyed nyári 
beszélgetős műsor.

Kapcsoljana
k ránk!

• Interjúk
• Koktélok
• Gasztronómia
• Tuningautók
• Zenei produkciók

IX. EUNICE KENNEDY SHRIVER 
EMLÉKNAP A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN

2018. JÚLIUS 20. 15:00 KAZINCBARCIKA, VÖLGYPARK

TÓTH VERA, DENIZ, DESPERADO, KIRÁLY LINDA ÉS KIRÁLY VIKTOR
Kállai Ildikó, Havasi Gábor, városi művészek előadásai, sportolók, fogyatékossággal élő csoportok, speciális olimpikonok bemutatói

Műsorvezető: Szabó Béla

A RENDEZVÉNY INGYENES. A RENDEZVÉNY ROSSZ IDŐ ESETÉN A DON BOSCO SPORTKÖZPONTBAN LESZ MEGTARTVA. A RENDEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK.

www.facebook.com/specialolympicshungary

KAZINCBARCIKA
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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

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 32. 23 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Tervtáró út 40 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 89 m2

Az ingatlanok részletes leírása a http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ oldalon található
Kapcsolattartó: Farkas Enikő Telefon: 06-20/364-2461 E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Barcika Szolg Kft. 
távhőszolgáltatási és ingatlangazdálkodási  
ügyfélszolgálata informatikai programváltás miatt 
2018. júliusban az alábbiak szerint tart nyitva:

2018. július 2-án (hétfő): 07.00 – 19.00 
2018. július 3-6. (kedd-péntek) között zárva tart.

Az informatikai programváltás érinti a teljes pénzügyi területet, emi-
att a fenti nyitvatartási időben Társaságunk folyószámlaegyenleggel, 
számlázással kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni, valamint pénz-
tári befizetéseket sem tud fogadni.

Az esetleges kellemetlenségekért kérjük szíves megértésüket!

Üdvözlettel: Barcika Szolg Kft.

VÁLTOZÁSOK 
AZ ORVOSI ELLÁTÁSBAN
Kazincbarcika Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja 
Önöket, hogy a hamarosan induló Kazincbarcika, Május 1. 
u. 13. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése 
tárgyú projekt miatt a Központi Ügyeleti Szolgálat 2018. 
július 06-tól a felújítás befejezéséig Dr. Perjési Zsolt (3700 
Kazincbarcika, Rózsa utca 5.) felnőtt háziorvos rendelőjé-
ben működik.
Ugyanezen okból Dr. Bodoki Katalin 2018. július 9-től a 
felújítás befejezésig Dr. Varga Róbert házi gyermekorvos 
(3700 Kazincbarcika, Május 1 út 2.) rendelőjében fog ren-
delni. Dr. Bodoki Katalin rendelési ideje változatlan marad, 
szabadsága ideje alatt:
• 2018. július 9-20. között a helyettes orvos: Dr. Varga 
Róbert, 
• 2018. augusztus 6-20. között pedig a helyettes orvos: 
Dr. Csikász Erzsébet lesz.

Az orvosi  ügyelet  új telefonszáma, mely a beruházást kö-
vetően is megmarad: +36-48/785-100.

Kazincbarcika, 2018. június 21.
Kazincbarcika Város Önkormányzata

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Töltött ostya 4 kg több íz:
Borsodi friss zero 0,5 l több íz:
Hell energiaital 250 ml több íz:
Charlotte tusfürdő 750 ml:
Jade öblítő 2 l:
Lenor mosó kapszula 14 db-os 369,6 g

2300 Ft
190 Ft
129 Ft
350 Ft
500 Ft
1300 Ft

575/kg
380 Ft/l
516 Ft/l
466 Ft/l
250 Ft/l
3517 Ft/kg, 39/db

XIXO 1,5 l üdítő 2 íz cola-narancs:
Bükk aqua ásványvíz savas-mentes 1,5 l:
Bükk aqua ásványvíz savas-mentes 0,5 l:

80 Ft
55 Ft
50 Ft

53 Ft/l
36 Ft/l
100 Ft/l

AKCIÓ!


