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NEM EMELKEDNEK AZ ADÓK, 
KÖLTÖZHET A BARCIKA PARK

Munkaterv szerinti ülést tartott Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatának képviselő-testülete november 29-én 
csütörtökön. A megszokottnál hosszabb ülésen a képvi-
selők többek között döntöttek arról, hogy jövőre annak 
ellenére sem emelkednek a helyi adók, hogy a központi 
költségvetésbe a korábban befizetett összeg csaknem 
négyszeresét kell majd átutalnia a városnak, úgyneve-
zett szolidaritási adó formájában. A grémium tagjai arról 
is határoztak, hogy a Barcika Park Kft. belvárosi telep-
helye kevésbé frekventált helyre költözik, továbbá pá-
lyázati forrásból megújulhat a város központi konyhája 
és egy közösségi tér kialakításával jövőre folytatódik a 
Fő tér idén megkezdett rekonstrukciója is..

KÖLTÖZIK A BARCIKA PARK KFT. TELEPHELYE  
A MÁTYÁS KIRÁLY ÚTRÓL

A grémium hosszan tár
gyalta azt a javaslatot, 
melynek értelmében a 
Barcika Park Kft. eddi
gi Mátyás király úti te
lephelyét felszámolva az 
önkormányzat egy új in
gatlan vásárlását tervezi a 
jelenlegi Kuruc úti központ 
közelében, amely minden 
tekintetben kielégítené a 
városüzemeltető cég igé
nyeit. Az évekkel ezelőtt 
birtokba vett Mátyás ki
rály úti telephely állapo

ta jelentősen leromlott, 
jelenlegi formájában nem 
méltó a belvárosi környe
zetbe. Kazincbarcika vá
rosvezetése hosszú ide
je igyekezett megoldani a 
problémát, erre most sor 
kerülhet. Jövőre az önkor
mányzat kiköltözteti az 
egységet a város szívé
ből, a Mátyás király úti te
rület kapcsán pedig a te
lepülésrendezés mentén 
igyekszik lehetőséget ta
lálni a rehabilitációra.

JÁTSZÓESZKÖZÖK A FŐ TÉRRE

A testület arra is áldását 
adta, hogy a Fő tér követ
kező ütemének fejlesz
tését célzó közbeszerzé
si eljárás elindulhasson. A 
sporteszközpark kialakí
tását követően ezúttal a 
játékoké lesz a főszerep, 
több korosztály számára 
új játszóeszközök kerülnek 
majd a területre, emellett 
a sétányok is tovább épül

nek, valamint a növényzet 
is megújul. A fejlesztéshez 
a Barcika Park Nonprofit 
Kft. pályázati forrást is 
igénybe kíván venni, hogy 
a városi költségvetést mi
nél kevesebb részben ter
heljék a kiadások, bár az 
önkormányzati büdzsé 
vélhetően így is több, mint 
ötven százalékban finan
szírozza majd a projektet.

FEJLESZTÉS INDULHAT A KÖZPONTI KONYHÁN

Zöld utat kapott az az 
önkormányzati előter
jesztés is, amely a köz
étkez tetésér t felelős 
Barcika Príma Kft. részé
re ingyen átruházza a 
Herbolyai u. 7/A szám 
alatti központi konyhá

nak helyet adó ingatlan 
tulajdonjogát. Kazincbar
cika Város Önkormány
zata és a Barcika Príma 
Kft. idén nyáron közö
sen adta be pályázatát, 
melynek célja a központi 
konyha műszakienerge

tikai fejlesztése. A fej
lesztés összességében 
alacsonyabb működé

si költséget eredményez, 
emellett hozzájárul a 
cukrászati tevékenység, 

illetve más, bevételt ter
melő üzletágak fejleszté
séhez.

BARCIKAI HELYI ADÓK

„A mai ülés már a jövő 
évi költségvetésünk 
kritikus kérdéseit hoz
ta magával, hiszen némi 
vita után a testület 
megegyezett abban, 
hogy nem változnak az 
önkormányzat által ki
vetett és beszedett 
adók, és új adóformát 
sem tervezünk beve
zetni. Annak ellenére 
nem emelkednek a he
lyi adók, hogy jövőre 

az iparűzési adók men
tén fizetendő, közpon
ti költségvetésbe folyó 
szolidaritási hozzájárulás 
drasztikusan emelkedik 
majd. Az idén államkasz
szába befizetett 345 mil
lió forint helyett 2019
ben már 1,2 milliárd forint 
ilyen jellegű befizetési kö
telezettsége keletkezik 
majd a városnak. Az adó
bevételek emelkedésé
vel és feszes városi költ

ségvetéssel persze ezek 
a hatások ellensúlyozha
tók lesznek majd, de an
nak elfogadásáig hosszú 
munka áll még előttünk.” 
– mondta Szitka Péter 
polgármester.
A lakossági adók ösz
szegének tekintetében 
a kazincbarcikai minden 
esetben alacsonyabb a 
jogszabályban meghatá
rozott maximumhoz ké
pest.

ÉPÍTMÉNYADÓ

Az építmény 
jellege

Adó összege 
Kazincbarcikán  

Ft/m2

Jogszabály által 
meghatározott 
adómaximum  

2019. év Ft/m2

Eltérés Kazincbarcikán  
Ft/m2

100 m2 alatt 1 100 Ft 
1 898,4 Ft 

798,4 forinttal kevesebb 
101-200 m2 1 300 Ft 598,4 forinttal kevesebb 

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Ingatlan 
alapterülete

Adó összege 
Kazincbarcikán 

Ft/m2

Jogszabály által 
meghatározott 
adómaximum  

2019. év Ft/m2

Eltérés Kazincbarcikán  
Ft/m2

40 m2-ig 8 000 Ft 

29 340,3 Ft 

21340,3 forinttal kevesebb 
41-55 m2 9 000 Ft 20340,3 forinttal kevesebb 
56-75 m2 10 000 Ft 19340,3 forinttal kevesebb 
76-90 m2 11 000 Ft 18340,3 forinttal kevesebb 
91-120 m2 14 000 Ft 15340,3 forinttal kevesebb 

121-160 m2 17 000 Ft 12340,3 forinttal kevesebb 
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R E KONSTRU KC IÓ

DÍSZ TÉR KIALAKÍTÁSÁVAL 
FOLYTATÓDIK A FŐ TÉR 

REKONSTRUKCIÓJA
A Belváros 2013-ban történt megújulása óta a kazincbarcikai önkormányzat kereste-kutatta azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekkel 
a felújítást a négysávos útig, azaz az unikornisos körforgalomig folytatni lehetne. A cél az volt, hogy az áruházak és a városháza előtti terület 
megszépüljön, emellett régi adósságként a Fő téri játszó- és pihenőpark is új külsőt kapjon.
Ez utóbbi terület felújítása már tavaly megkezdődött, jövőre pedig – a Képviselő-testület döntése értelmében - folytatódik. A folyamat azon-
ban nem áll meg itt, hiszen a régi vágy szintén teljesül, Kazincbarcika központi része is megszépül a négysávos úttól egészen a posta előtti te-
rületig. A kivitelezések várhatóan tavasszal indulnak.

Mint azt Szitka Péter pol
gármestertől megtudtuk, 
a Városháza és az áru
házak előtti terület re
konstrukciója két ütem
ben zajlik majd. Az elsőben 
a hivatal és a művelődési 
központ előtti, igen rosz
sz állapotban lévő aszfal
tozott teret újítják fel, kap 
„Dísztér” funkciót, amely 
ezt követően rendezvény 
helyszínként szolgál majd. 
A terület teljesen új bur
kolatot kap, melybe egy 
modern szökőkutat (vízi
játékot) süllyesztenek be.
A második ütem az úgy
nevezett „Agóra” kialakí

tása, amelynek keretében 
a kazincbarcikai műve
lődési központot körül
ölelő zöld terület, illetve 
az áruházak előtti tér újul 
meg. A burkolati felújítás 
mellett kiemelt figyelmet 
fordítanak arra, hogy a 
zöld terület nagysága ne 
csökkenjen, újabb facse
metéket és díszcserjét is 
telepítenek. Új helyre ke
rül a polgármesteri hivatal 
mellett található bányász 
emlékmű is, amelyet a 
művelődési ház Jószeren
csét útra néző, újrapar
kosított részén, az ‘56os 
szobor mellett helyeznek 

el. Az itt végzett átalakí
tások révén könnyebben 
megközelíthetővé válik 
majd a Fő téri buszmeg
álló is. Fontos megemlí
teni, hogy a tér megújí
tásával párhuzamosan 
az Egressy úton található 
városi vízvezetékrend
szer gerincének cseréjére 
szintén sor kerül, az eh
hez szükséges pénzügyi 
források már az önkor
mányzat rendelkezésére 
állnak. 
Pétervári György önkor
mányzati képviselő a fel
újítás finanszírozásával 
kapcsolatban elmondta: 

az első ütem költségeinek 
körülbelül harmadát EUs 
pályázati forrásból, míg a 
második ütem költségeit 
teljes mértékben a városi 
költségvetésből finanszí
rozná az önkormányzat.
– Az erre elkülönített 
összeg rendelkezésre áll, 
most a már beadott pá
lyázatok elbírálására vá
runk.  tette hozzá Szitka 
Péter, aki hozzátette: je
lenleg is zajlanak a közbe
szerzési eljárások, amiket 
nagyban megnehezít az 
építőiparban utóbbi évek
ben tapasztalt árrobba
nás. Az előzetes terve

ket könnyen átírhatják az 
olykor 2030 százalék
kal emelkedő építőanyag 
árak, de mindenképpen 
arra törekszünk, hogy a 
kivitelezési munkák ta
vasszal elindulhassanak.
A burkolat és a zöld te
rület megújulása mel
lett, a térre egységes és 
hangulatos utcabúto
rok kerülnek majd kihe
lyezésre, valamint „okos 
villanyoszlopok” lesz
nek a fényforrások, me
lyek a hagyományos 
közvilágítási funkciók 
mellett WiFiantenna
ként is szolgálnak majd. 

Kétezer-tizennyolc októberében alapította meg Kazinc-
barcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kazincbarcika Város Jó tanulója – Jó sportolója kitün-
tető díjat, melyet a kuratórium javaslata alapján az idén 
a képviselő-testület Hegedűs Eszternek, az Irinyi János 
Református Oktatási Központ Szakgimnáziuma 11. év-
folyamos tanulójának adományozott. Ennek kapcsán 
készítettünk vele interjút.  

– Milyen érzés Kazincbar-
cika Város Jó tanulója - Jó 
sportolója kitüntető díj 
első tulajdonosának lenni?

– Azt sejtettem, hogy 
két elismerést kapok 
majd, mert két meghívót 
küldtek, egyet a nevem
re, egyet pedig közösen 
a gyeplabdás lányoknak. 
Azt gondoltam, hogy az 
országos eredményért 
jutalmaznak minket. Így 
is volt, aztán pedig figyel
tem, hogy vajon mi jöhet 
még. A végén már azt hit
tem, hogy véletlen volt 
a két meghívó. Nagyon 
meglepődtem, hogy utol
jára hívtak a színpadra, 
ugyanis azt tudtam, hogy 
a legrangosabb elismerés 
jön. Örültem neki, és jól
esett, főleg, hogy ez egy 
új díj, és nekem ítélték oda 
először. 

– Mit szóltak az elisme-
réshez tanáraid, osztály-
társaid?

– Már az ünnepségen so
kan gratuláltak, például az 
általános iskolai tanáraim. 
Az irinyis tanáraim is örül
tek neki, hogy én lettem a 
díjazott, hiszen az ő „ke
zük” is benne van ebben. 
Az osztálytársaim szintén 
velem örültek. 

– A tanulás és a sport irán-
ti szereteted és kitartásod 
honnan eredeztethető?

– Úgy gondolom, hogy 
nagyon sokat jelen

tett, hogy a Kazinczyban 
Bombicz Jánosné, Ma
riann néni lett az alsós 
osztályfőnököm. Ő egy
szerre volt kedves és szi
gorú. Mindig tudta, hogy 
kitől, mi várható el, és azt 
meg is követelte. A spor
tot pedig Tóthné Szepesi 
Éva tanárnő szerettette 
meg velem. Alapból olyan 
a természetem, hogy 
csak abba fogok bele, 
amit tudom, hogy végig is 
csinálok. Ha pedig elkez
dek valamit, akkor maxi
malista vagyok magam
mal szemben. 

– A felterjesztésből kide-
rült, hogy több sportág-
ban értél el sikereket. Mi-
ért részesíted előnyben a 
csapatsportágakat?

– A csapatsportban az a 
jó, hogy igazából egy jó 
játék az egész. Miközben 
sportolok, jó társaságban 
vagyok, a meccsek pedig 
izgalmasak. Bár grund
birkóztam és atletizál
tam is, az nem kifejezet
ten csapatsport, de azt is 
kedveltem. Az Irinyiben 
is leginkább a csapat
sportágakat részesítik 
előnyben, itt Darai Imre 
tanár úr irányítása alatt a 
gyeplabdában, floorball
ban és a fociban értünk el 
jó eredményeket. A leg
több lánnyal egyébként 
iskolán kívül is egy csa
patban játszunk.

– Melyik sportág áll hoz-
zád legközelebb?

– Most a futball áll az első 
helyen nálam, de a floorball 
is a kedvencek közé tarto
zik. Bár sokan azt gondol
ják, hogy fiúknak való, de 
ma már egyre inkább elfo
gadott a női foci, sőt szük
ségesnek is tartják. 

– Hogyan egyeztethető 
össze a tanulás és a sport?

– Amióta iskolába járok, 
mindig sportoltam, így 
már szinte ez a természe
tes. Általában ha egyegy 
verseny miatt kimarad a 
tanítási nap, akkor figyelek 
arra, hogy minél hamarabb 
bepótoljam, hogy ne kelljen 
egyszerre sokat tanulni. 

– Mennyi időt fordítasz ta-
nulásra annak érdekében, 

hogy a jeles vagy kitűnő 
eredményt elérd?

– Ez attól függ, hogy me
lyik nap van számonké
rés. Az edzéstől függően 
osztom be az időmet, hogy 
melyik nap tanulok, de 
kéthárom óránál többet 
nem szeretek egyszerre 
készülni. A házit, ha van ál
talában megcsinálom. Az a 
lényeg, hogy folyamatosan 
képben legyek, és ne egy
szerre kelljen több témát 
feldolgozni.

– Ennyi tanulás és edzés 
mellett jut-e idő kikapcso-
lódásra? Van-e egyáltalán 
szabadidőd?

– Az edzés tulajdonkép
pen nekem kikapcsoló

dás, mert szeretek spor
tolni. Mindig arra van időm, 
amire akarom, hogy le
gyen. Van szabadidőm, 
amit a barátaimmal töltök. 
Ugyanazokat a dolgokat 
kedvelem, mint a velem 
egyidős lányok: szeretem 
a vásárlást, a mozit és a 
gyorséttermeket is.

– Milyen terveid vannak a 
jövőre vonatkozóan a ta-
nulás és sport területén? 

– A pénzügyi vonalon kép
zelem el a pályám, szere
tem a számok világát, ilyen 
irányú egyetemre készü
lök. Szerintem a sportot 
sem fogom abbahagyni, 
ha nem is profi szinten, de 
kikapcsolódásként bizto
san fogok valahova eljárni.

INTERJÚ

„CSAK ABBA FOGOK BELE, AMIT 
TUDOM, HOGY VÉGIG IS CSINÁLOK”
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Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

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

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!

Ü N N E PI DÍSZK I V I LÁG ÍTÁS 

ADVENTI FÉNYÁRBAN 
FÜRDIK A VÁROS
Advent első vasárnapjára fényes díszbe öltözött Kazincbarcika. Az ünnepi díszkivilágí
tás a város számos pontján teljes pompájában tündököl. A Jószerencsét úti új világító 
unikornis is aranyba borult, így köszöntve az ideérkezőket és a városlakókat.

K IÁ LLÍTÁS

A DV E NTTŐL ÚJ ÉV IG

VIRÁGZÓ TÉL 
Virágzó Tél címmel nyílt bőrműves kiállítás a Gyerme-
kek Háza-Kézművesházban, a Mezey István Művészeti 
Központban november 29-én, Simkó Fanni, Prima Ju-
nior díjas bőrművész munkásságának gyümölcseiből. 

A rendezvényt a Kodály Zoltán Alapfokú Művésze
ti Iskola művészpedagógusainak népdaléneklési mű
sora nyitotta meg, ezt követően pedig Horváth Tibor, 
bőrműves Népi Iparművész, a Népművészet Mestere 
mondott nyitóbeszédet. Beszédében mesélt Fanni nép
művészeti tanulmányainak múltjáról, kitért tanítóival 
közös maximalista munkásságára, illetve mesélt arról, 
hogy mennyire jól illeszkednek az alkotásai a magyar 
népművészet tárlatába. 
A vendégek, akik között jelen voltak a Népművészeti 
Egyesület vezetői és tagjai is, ezt követően megcso
dálhatták a főként ékszerekre kihegyezett kiállítási 
darabokat. Leginkább a csontkéssel domborított virág 
témában készült, azon belül is tulipános, ásványokkal 
ékesített darabok láthatóak többségben a kiállításon, 
de mindemellett a míves darabok készítésekor használt 
eszközöket is megtekinthetik a látogatók.

KARÁCSONYRA 
KÉSZÜLŐDVE
Az Adventtől Újévig programsorozat keretében tar
tottak felnőtt kézműves foglalkozást a Gyermekek 
HázaKézművesház munkatársai november 30án. 
A vállalkozó kedvű alkotók gyönyörű asztali díszeket 
készítettek, mellyel ünnepi hangulatot varázsolhattak 
az otthonaikba.

M E STE R ISKOLA

KAZINCBARCIKA,  
AZ ÖTLETEK TÁRHÁZA
A Mesteriskola diplomás építészek és belsőépítészek számára ötletpályázatot hir-
detett, ahol Kolorcityt tanulmányozhatták a városunkba látogatók.

A találkozót november 
30án tartották a város
házán, melyen Szitka Pé
ter polgármester köszön
tötte a megjelenteket. A 
fiatal és ambiciózus épí

tészek Győrből és Buda
pestről érkeztek Kazinc
barcikára.
A köszöntő után dr. Mak
kai Orsolya, a Barcika Art 
Kft. ügyvezető igazgatója 

mutatta be a színes város 
mostani arculatát, beszélt 
a kezdeti tervekről, a szí
nes házfalakról, művé
szeti alkotásokról, de szó 
esett a svájci hozzájáru
lásról, a Kolorfesztiválról, 
a város jelképéről, az uni
kornisról, melyek mind
mind segítették a mostani 
városkép kialakulását.
Az ide látogató pályázók, 
nemcsak kisfilmen néz
hették meg a Kolorcityt, 
hanem a város utcáit, te
reit járva, maguk és meg
tapasztalhatták az őket 
körülvevő sokszínűséget.

MÉG NYOMATÉKOSABB (170Nm)

GL PLUS felszereltséggel 4.470.000 Ft*

Vitara üzemanyag-fogyasztás: 5,8-6,3l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 131-143 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében.

2018. DECEMBER 22-ig

vagy a készle
t erejéig

7 Légzsák, Ülésfűtés, 17" Alufelni, 
Tolatókamera, Tempomat, 

Sebességhatároló, Klímaberendezés, stb.

7 colos érintőkijelző
AJÁNDÉK NAVIGÁCIÓVAL

ÉRTÉKESÍTÉS: (30) 833-1603, (30) 223-7901  SZERVIZ: (30) 790-2955
MISKOLC, 26-os főút kivezető szakasza, szirmabesenyői elágazás

Nyitvatartás: H-P 08-17-ig  Szo: 08-13-ig; www.szabosuzuki.hu

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig
www.szabosuzuki.hu

     

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813

Márkakereskedéseink 2018. december 22-től ZÁRVA tartanak.

NYITÁS: 2019. JANUÁR 02. 
ÜNNEPI ZÁRVATARTÁS

Miskolci és kazincbarcikai telephelyünk

10 év garanciával
Motor - turbó - váltó

TISZTELT OLVASÓ!
A Kolorhét idei utolsó, karácsonyi lapszáma december  
14én jelenik meg. Legközelebb jövőre, január 12én kerül a 
postaládákba az újság.

A szerkesztőség
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AZ EBECKI-TETŐ, AVAGY  
A TÜZES-SZEKÉR-CSÚCS
Már írtam erről a barci
kaihistorias.hu honlapon 
az „Egy kis földrajz” című 
cikkemben, és én is meg
mosolyogtam, hogy a  XIX. 
század elején élt öregek 
megesküdtek rá, hogy ez a 
csúcs még abban az időben 
füstölgött. Jobban utána
nézve a dolgoknak kiderült, 
hogy valószínűleg félig igaz 
a történet.
A régi, 17501850ig meg
jelent térképeken Tü
zesszekércsúcsnak, és 
az alatta lévő völgy egy 
részét pedig Tüzessze
kérnek hívták. A korábbi 
elnevezése számomra is
meretlen, de a XIX. század 
közepétől Ebeczkitetőnek, 
majd Ebeckitetőnek jelölik 
a térképek. A Tüzessze
kércsúcs elnevezés nem 
feltétlenül a füstölgő jelen

ségből adódik, hanem a régi 
leírások alapján abból, hogy 
a szekerek, melyek erről a 
tetőről a völgybe tartottak 
oly nagy sebességgel tud
tak lejönni, hogy a szekér 
kerekei „feltüzesedtek”. 
Elfogadható ez a magya
rázat…
A napokban újra a kezembe 
akadt a „200 éves a bor
sodi szénbányászat” című 
könyv. Átnézése során 
megakadt a tekintetem a 
szénbányászat kezdeti ide
jéről szóló leíráson Trangous 
Mihálytól. (Pozsonyi Újság, 
1786.) E hír szerint Parasz
nya közelében lévő domb
ból folyamatosan forró füst 
száll fel, így vulkán kitörésé
től kell tartani.
Ezek után a dombot meg
vizsgálták, és 1787. febru
ár 23án Trangous Mihály 

benyújtotta vizsgálatainak 
az eredményeit. Megálla
pította, hogy a füstölgést 
a domb belsejében lévő 
meggyulladt barnaszén 
okozza. Pontos vizsgála
tot nem tudott végezni, de 
a kor ismeretei és a szén 
tulajdonságaiban történt 
jártassága miatt az ön
gyulladás bekövetkezése 
egyértelműen valószínű
síthető volt.
Most térhetünk vissza a 
Tüzesszekércsúcshoz. 
A parasznyai domb éve
ken keresztül füstölgött, a 
füstöt a kazincziak is lát
hatták, de a helyét a faluból 
nem tudták meghatároz
ni. Ahonnan magát a csú
csot már láthatták, tényleg 
füst gomolyoghatott felet
te – igaz, majd 6 kilométer 
távolságból jött a füst –, 

mintha ez a csúcs füstölne. 
(Sajnos a füstölgő parasz
nyai domb helye pontosan 
nem meghatározható a le
írások alapján.)
Mivel Magyarországon a 
szénbányászat ezekben 
az időkben tulajdonkép
pen még ismeretlen volt, 
nem meglepő, hogy a he
lyiek féltek is tőle, nem na
gyon merték megközelíte
ni a füstölgő hegyet. A föld 

alatti barnaszén mező ön
gyulladásáról még nem is 
hallhattak, később bezzeg a 
bányászoknak nagyon sok 
gondot okozott ennek a je
lenségnek a megfékezése.
Így a történet igaz is, meg 
nem is, mindenesetre egy 
érdekes adaléka Kazincbar
cika történetének…

Kismarton Zsolt
a Barcikai Históriás 

 szerzője.

FŐSZEREPBEN A TÁNC
A Sólyom Attila táncta
nár által alapított sajó
szentpéteri Freedance 
2008 TSE tíz éve mű
ködik a mostani felál
lásban, mely a Magyar 
Tá nc spor t Szövetség 
tag jaként eredménye
sen vesz részt egyé
ni, illetve formációs baj
nokságokon. A csoport 
1021 év körüli fiatalok
ból áll, akik nagy szere
pet vállalnak a verseny
tánc népszerűsítésében. 
Kilencedik éve már, hogy 
az egyesület tagjai gá
laműsor keretében váro
suk nyilvánossága előtt 
mutatják meg tudásukat. 
A Sajószentpéteri Kultu
rális Központban meg
rendezett eseményen 
természetesen idén sem 
egyedüli előadóként áll
tak a közönség elé. A ha
gyo má nyo kh oz h íven 
rajtuk kívül még kilenc 
meghívott vendég lé

pett színpadra. Az elmúlt 
időszakban voltak visz
szatérő együttesek, de 
mindig lehetőséget kap
tak új csoportok is a be
mutatkozásra. A IX. Sa
jószentpéteri Formációs 
és TáncGálán első ízben 
szerepeltek a Diósgyőri 
Jazz TáncClub tagjai, az 
itt előadott műsorukkal 
debütáltak az Edelény 
DanceClub gyermektán
cosai. Ugyancsak először 
láthatta a helyi publikum 
a MiskolczRevital TSE, 
valamint a Kazincbarci
kai Kodály Zoltán Alapfo
kú Művészeti Iskola tán
cosait. A korábbi fellépők 
közül Miskolcról érkezett 
a Kaffka Alapfokú Művé
szeti Iskola tánccsoport
ja, valamint a Ködmön 
Formációs Táncegyüt
tes. A gálán részt vett 
Rozsnyóról a Sambed 
Táncklub és a rimaszom
bati TKImpulz képvise

letében Sólyom Dániel 
partnerével, Zuzana Si
minskaval és a Premier 
Alapfokú Művészeti Isko
la tanulóival. A megszo
kottaknak megfelelően a 
közreműködő csapatok 
széles körű programmal 
kápráztatták el a jelen
lévőket. A gálán nagyobb 
szerepet kapott a tár
sas és formációs tánc, 
azonban jazz táncokat, 
mazsorett bemutatót és 
zumba alapú koreográfi
ákat is megcsodálhattak 
a nézők. A jeles szakér
tők, Fügeczkiné Balogh 
Mária, a miskolci Ködmön 
TSE alapítója, Simon Csa
ba, az egyesület jelenle
gi vezetője és tánctaná
ra, valamint Somogyi Éva 
táncpedagógus, a Miskol
ci Kaffka AMI tanára a gála 
végén egy rövid értéke
lést és véleményt alkot
tak a csoportokról illetve 
a rendezvényről. 

TÉ RSÉG

ADVENT A 
KASTÉLYBAN
Edelényben, a L’Huillier 
– Coburg – kastélyban 
hagyomány, hogy ün
nepek alkalmával meg
idézik a barokk hangu
latát.  A tárlatvezetők 
korabeli öltözékbe búj
va vezetik körbe a láto
gatókat, miközben já
tékos, ismeretterjesztő 
feladatok segítségével 
hozzák közelebb a ven
dégekhez a rég letűnt 
kor szokásait. Az adven
ti hétvégeken fény de
rül a barokk tánc sajátos 
mozdulataira, a legyező 
mondanivalót tartalma
zó trükkös használatára, 
de azt is kipróbálhatják, 
hogy miként sajátítot
ták el a nemes kisasz
szonyok a helyes test
tartást egy könyvvel a 
fejükön.  A források sze
rint Magyarországon az 

első karácsonyfát a barokk 
kor után, 1825ben állítot
ta Brunszvik Teréz grófnő, 
tehát a kastély fénykorá
nak lakói nem hódolhattak 
e szokásnak. Karácsonyról 
lévén szó, a tárlatvezeté
sen az adventi időszakhoz 
és a karácsonyhoz kap
csolódó plusz információk 
hangzanak el. A gyerme
kekre gondolva, a kastély 
játszószobájában, kará
csonyi mesefilmeket vetí
tenek. Látható lesz többek 
között a Csendes éj  Az 
első karácsony történe
te, Mikulás mentőakció, 
Rudolf a rénszarvas, Jég
korszak  Állati nagy kará
csony, illetve Andersentől 
A fenyőfa című animációs 
film. A rendhagyó prog
ramra december 89én 
és 1516án 11.30tól vár
ják az érdeklődőket.

POSTA LÁ DÁ N K BÓL

Az Ebecki-tető a Cserbabosról fotózva 2015-ben

M AGYA R VÖRÖSK E R E SZT

SA JTÓTÁ J É KOZTATÓ 

DIG ITÁ LIS K É SZSÉG 

A VÉRADÓKAT 
ÜNNEPELTÉK
A többszörös véradók tiszteletére rendezett ünnepséget 
a Magyar Vöröskereszt Észak-Borsod Területi Szerve-
zete november 30-án, Kazincbarcikán, ahol oklevéllel és 
tárgyi ajándékokkal hálálták meg azok segítségét, akik 
évek óta rendszeresen segítenek a vérellátás zavartalan 
biztosításában.

A rendezvényt a Sajóvelez
di Néptáncegyüttes műsora 
nyitotta, majd Klimon István 
Kazincbarcika alpolgármes
tere köszöntötte a megje
lenteket, aki beszédében ki
emelte: óriási szükség van 
véradókra, hogy megfelelő 
mennyiségű vér álljon ren
delkezésre a rászorulóknak.
A társadalom elöregedése, a 
romló népegészségügyi mu
tatók előrevetítik a véradók 
számának csökkenését, 
ugyanakkor a vérre szoru
lók számának növekedését 
is. Így az országban naponta 
jelenleg szükséges kb. 8000 

egységnyi készlet előte
remtése várhatóan egyre 
nehezebb lesz. Ezért jelent 
nagyon sokat az önkéntes 
segítség. Egy felnőtt em
beri szervezetben körül
belül 5 liter vér található, 
a véradás során körülbelül 
4,5 decilitert vesznek le, 
ami nem jelent nagy meg
terhelést egy egészséges 
szervezet számára.
Kazincbarcikán és térsé
gében jelenleg az orszá
gos átlagnál nagyobb a 
véradók száma, az után
pótlásra azonban folyama
tosan szükség van.

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK  
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN

Projektzáró sajtótájékoztatót tartott november 28-án 
a Kazincbarcikai Tankerületi Központ, melynek témá-
ja ezúttal az állami fenntartású köznevelési intézmé-
nyekben idén végrehajtott infrastrukturális fejleszté-
sek voltak.

A Kazincbarcikai Tankerü
leti Központ, egy EFOPos 
pályázati program ke
retében, tizenkét állami 
fenntartású intézményen 
tudott tanulást segítő inf
rastrukturális fejleszté
seket végrehajtani 2018. 

évben. A felújítások a diá
kok és a tanárok életében 
is jelentős javulást hoztak, 
hiszen ezek az iskolákban 
töltött mindennapokat te
szik komfortosabbá, meg
könnyítve mind a tanítást, 
mind a tanulást.

A rendezvényen Demeter 
Zoltán országgyűlési kép
viselő köszöntötte a részt
vevőket, majd Székelyné 
Varga Mária Ágnes, tanke
rületi igazgató ismertette a 
pályázaton belül megvaló
sult beruházások részleteit. 
A sajtótájékoztató végén a 
sajtó munkatársai, valamint 
a meghívottak kérdéseket 
tehettek fel, végül az ese
mény kötetlen beszélge
téssel zárult.

LEGYEN A TUDÁS 
MINDENKIÉ!
A 21. század emberétől 
egy sikeres pálya eléré
se teljesen más készsé
geket követel meg, mint 
a húszharminc évvel 
ezelőtt kezdett munka
vállalóktól. A mai mun
k a e r ő p i a c r a  t ö r t é n ő 
sikeres belépésnek a di
gitális alapkompetenciák 
és IKTtechnológiák isme
rete elengedhetetlen. Ma
gánemberként pedig ta
pasztaljuk, hogy az egyre 
bővülő internetes csa
tornák milyen mértékben 
hatnak kapcsolatainkra, 
lehetőségeinkre. Nemré
gi felmérés rámutat, hogy 
a 15 évesnél idősebb ma
gyar lakosság 36,8%a 
nem használ internetet. A 
digitális tudással nem bíró 
lakosság 86%a 45 éves
nél idősebb, 68%a inaktív, 
53%a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel, to
vábbi 26%a szakiskolai 
végzettséggel rendelkezik. 
A digitális gazdaság és tár
sadalom fejlettségét mérő 
mutató (DESI) eredménye 
alapján Magyarország a 20. 
helyen áll a 28 uniós tagál
lamok sorában. A digitális 
készségekkel nem rendel

kező lakosság heterogén 
összetételű, de különösen 
érintettek a kevésbé fej
lett régiókban élők. A di
gitális tájékozottsággal 
nem rendelkező lakosság 
35%a községekben él, to
vábbi 35%uk nem megye
székhely városokban. Kü
lönösen magas ez az arány 
Magyarország északkele
ti részén, ahol az érintet
tek 29%a, valamint Dél
keletMagyarországon, 
ahol 20%uk él. A 1524 
év közöttiek körében a di
gitális készségekkel nem 
rendelkező lakosság ará
nya 1% körüli, míg a 2559 
éves aktív korosztályban 
már 40% feletti. A digitá
lis felzárkózás, a felnőtt 
lakosság digitális írástu
datlanságának csökken
tése, ezáltal a munkaerő
piaciversenyképesség 
növelése hívta életre a 
„Digitális Szakadék Csök
kentése, GINOP 6.1.215” 
elnevezésű projektet. A 
Gazdaságfejlesztési és In
novációs Operatív Prog
ram prioritásainak kiemelt 
célcsoportja a munkaké
pes korú – tehát a 16. élet
évét már betöltött, de a 65. 

életévét még el nem érő –,  
digitális ismeretekkel nem 
rendelkező lakosság. A pá
lyázat keretében Berentén 
és Kazincbarcikán zajlanak 
az összességében 70 órát 
kitevő, heti 35 órát igény
be vevő számítástechnikai 
alaptanfolyamok. Beren
tén november elejétől 15 
fős csoportokban tartják 
a kurzusokat, városunkban 
december 3án indul az 
első képzés a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskolá
ban. A hallgatók okosesz
közök – tablet, okostelefon 
 segítségével sajátítják el 
a legszükségesebb tudni
valókat, melyeket a sikeres 
vizsgát követően ajándék
ként megkapnak. A tanul
takról természetesen ta
núsítványt állítanak ki. A 
2019. január második fe
lében induló új ciklusra je
lentkezni a digitalisjelent
kezes@gmail.com címen 
lehet. A csoportban a váro
siakon kívül szívesen látják 
a kistérségi érdeklődőket 
is. Bővebb felvilágosítást a 
tanfolyam szervezőjétől, 
Kiss Zoltántól kaphatnak a 
0670/6361943as tele
fonszámon.
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KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SPORT EGYESÜLET 

MIKULÁS-KUPA
Mikulás-Kupát szervezett a Kazincbarcikai Kézilabda Sport 
Egyesület december 2-án a Don Bosco Sportközpontban.

Idén rendhagyó módon nem 
vendégegyesületeket hív
tak meg a tornára, hanem a 
saját gyermekeiknek szer

veztek egész napos prog
ramot az egyesület tagjai. 
A tíz év alattiak kétszer 8 
perces, az idősebbek pedig 

kétszer 15 perces mérkő
zéseket játszottak egy
mással. A szervezők sze
rették volna, ha a 14 és 15 
évesek, valamint az ifjúsági 
csapattagok is jelen lehet
nek az eseményen, viszont 
ők mérkőzésre utaztak a 
torna idején, de így is kö
zel száz fiatal mozgathatta 
meg magát a kupán.
Idén a szülőknek is készült 
az egyesület egy kis szóra
kozással, ők is megméret
hették magukat: alkalmuk 
nyílt kipróbálni többek kö
zött a kapura dobást, vagy 
akár a büntetők elvégzé
sét is.

SZITKA BÉLA KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA

Az első mérkőzések
Idén kilencedik alkalommal rendezik meg a Szitka Béla 
Kispályás Labdarúgó Emléktornát Kazincbarcikán de-
cember 2-a és 23-a között a futball szerelmeseinek.

A három hét alatt az ál
talános iskolás, ifjúsági és 
női, öregfiúk és felnőtt férfi 
kategóriában körmérkő
zésen játszanak egymás 
ellen a csapatok. (Az 5+1 
fős felnőtt férfi csapatok 
jelentkezését december 
18áig még várják a szer
vezők.) A győztes idén elő
ször hazaviheti a vándor
serleget.
Az első játéknapot de
cember másodikán tar

tották a Kazinczy Ferenc 
Tornacsarnokban, ahol az 
ifjúsági és a női kategóri
ák csapatai körmérkőzé
seken vetették össze ere

jüket. Az eredmények már 
ezen a játéknapon eldől
tek: a kategóriák legjobb
jainak azonban a díjakat és 
a tárgy jutalmakat a záró 
napon, december 23án 
adják majd á.

Eredmények:
A női kategória győztese a 
Graphic csapata lett, akik 
egy rendkívül kiélezett 
párharcban az Edelényi FC 
csapatát győzték le.

Az ifjúsági kategória 
végeredménye:
1. Hungarospa 
2. Ben Fika 
3. KBSC Gladiátorok 
4. Don Bosco 
5. MCFC

A folytatásban decem
ber 9én az általános is
kolások I.IV. korcsoport
jának csoportmeccsei 
következnek a Kazinczy 
Ferenc Tornacsarnokban, 

ők a döntőket decem
ber 23án játszák majd 
a Don Bosco Sportköz
pontban. December 15
én – szintén a Kazinczy 
Ferenc Tornacsarnokban 
– az öregfiúk játszanak, s 
végül december 2223
án a felnőtt férfi kategó
ria csapatai csapnak majd 
össze a Don Bosco Sport
központban.
Játéknapok és eredmé
nyek a Szitka Béla Kispá
lyás Labdarúgó Emlék
torna Facebookoldalon, 
a versennyel és a neve
zéssel kapcsolatos infor
mációkat pedig a www.
kolorcity.hu/szitkabe
laemlektorna/ oldalon 
találják meg. Érdeklődni 
Badalik Szabolcsnál a 06 
20 457 54 88 vagy Hege
dűs Lászlónál a 06 20 375 
88 03as telefonszámon 
vagy emailben a sport
szervezes@barcikaart.hu 
címen lehet.

FUTÁS KAZINCBARCIKÁN

MIKULÁS-KOCOGÁS
Több, mint kétszázan fu-
tottak együtt egy jó cél ér-
dekében december 2-án 
délelőtt az idei Mikulás-ko-
cogáson Kazincbarcikán.

A télies időjárás ellenére 
is szép számmal érkeztek 
nevezések egészen a futás 
kezdetéig. A kocogni vágyók 
a Rákóczi téri rajtnál gyü
lekeztek, majd egy közös 
bemelegítést követően az 
Egressy út – Mátyás király 
út – Jószerencsét út – Eg
ressy út – Rákóczi tér sza
kaszon futhatták le a mint
egy 2,9 kilométeres távot. 
A nevezési díj – az eddigi 
évekhez hasonlóan – egy 
Mikuláscsomag volt, me
lyet a Kazincbarcikai Szoci
ális Szolgáltató Központon 
keresztül rászoruló csalá
dok gyermekeihez juttat

nak majd el. Miután a tá
vot utolsónak teljesítők is 
megérkeztek a célba, Szitka 
Péter polgármester a hely
színen jelképesen átadta 
a beérkezett csomagokat 
a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ igaz
gatójának, István Zsoltnak. 
Mint az intézményvezető 
fogalmazott: „nagy öröm 
számunkra, hogy a barcikai 

kocogók ilyen sok nehéz 
sorsú gyermeknek tették 
szebbé a Mikulás napját. 
A futók által nevezési díj
ként rengeteg csomag gyűlt 
össze, 200nál is több ér
kezett az idén. Ezeket az 
ajándékokat a KSZSZK 
Család és Gyermekjóléti 
Központja osztja majd szét 
a város hátrányos helyzetű 
gyermekei között.

VRCK

SZETTET RABOLTAK
A Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika az elmúlt héten a CEV-kupában 
idegenben játszott a cseh Kladno ellen, és riválisát 4 szettes, 2 órás ma-
ratoni mérkőzésre kényszerítette. A kék-sárgák 3-1-re kikaptak, de még 
van esélyük továbbjutni. A kupa mellett a hétvégén a bajnokságban is pá-
lyára léptek a barcikaiak, és 3-0 nyertek a Győr ellen.

A csehországi mérkőzésnek nem 
a Kazincbarcika volt a favoritja, hi
szen riválisa remek játékerőkből áll. 
Az előjelek ellenére azonban nagy
szerűen kezdte az első felvonást a 
Vegyész és 4 pontos előnyre tett 
szert. A csehek azonban nem ad
ták fel és váltott vezetéssel halad
tak a csapatok. A vendégeknek volt 
szettlabdájuk nem is egyszer, de a 
végén a maratoni játszmát 3432
re a Kladno nyerte. A második sza
kaszban a vendégek 128ra húz
tak el, de a házigazdák rákapcsoltak 
és 1616nál sikerült egyenlíteniük. 
A hajrában Juhász blokkja, Szabó 
ásza, valamint Gebhardt és Blá
zsovics jó megmozdulása hozta a 
VRCK számára a 2521es játsz
masikert. 
A harmadik szettől azonban már 
más felfogásban játszott a hazai 
együttes. Nem engedte szóhoz jutni 
a Kazincbarcikát és a gyorsan meg
szerzett hatpontos előny elégnek 
bizonyult. Egyszer még felzárkó
zott 1816ra a kéksárga csapat, 
de egyenlíteni már nem sikerült. A 
Klandno 2518ra nyerte ezt a fel
vonást.
A negyedik játszma során jól kezd
tek a Kardostanítványok, hiszen 
6–3ra vezettek, de a folytatás 
már nem volt ilyen sikeres. A cseh 
együttes magához ragadta a kez
deményezést és átvette a vezetést. 
A hajrában hiába cserélt a vendég

edző, már az sem segített. A házi
gazdák 25–20ra nyerték a játsz
mát, így 3–1es győzelmet arattak.  
A párharc visszavágóját lapzártánk 
után december 6án játsszák a fe
lek Kazincbarcikán. A kéksárgák
nak 3–0ra vagy 3–1re kell nyer
niük ahhoz, hogy a 15 pontig tartó 
úgynevezett „aranyszettben” ki
harcolják a továbbjutást.
A kupameccs mellett a hétvégén 
a bajnokságban is pályára léptek a 
kéksárgák. A mérkőzés előtt a kis
alföldi játékosok a „Legjobb szur
kolók Kazincbarcika” feliratú pólok
kal lepték meg a hazai drukkereket. 
A Győr elleni meccsen két fiatal 
barcikai röplabdázó Bibók és Pálfi 
is lehetőséget kapott. A házigaz
dák semmit sem bíztak a véletlenre 
az első játszmában hiába szerezte 
az első néhány pontot a vendég
együttes, utána a VRCK dominált és 
25–13ra hozta is az első szakaszt. 
A második szettben hamar ellépett 
riválisától a kéksárga alakulat és 
25–13ra megnyerte a játszmát. 
A harmadik felvonásban nagysze
rűen röplabdázott a Kardoslegény
ség. Szebbnél szebb pontokat sze
rezve tetemes előnnyel 25–9re 
nyerte a szakaszt. A 3–0ás győze
lem azt jelenti, hogy a Kazincbarcika 
veretlenül vezeti bajnoki csoport
ját. A VRCK legközelebb december 
9én délután 4 órától a Székesfe
hérvár együttesét fogadja.

KBSC

ISMÉT GÓL NÉLKÜLI 
DÖNTETLENT  
JÁTSZOTT A KBSC
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 19. fordulójában a Békéscsaba 
együttesét fogadta a KBSC. A kék-sárgák bár az első félidőben fö-
lényben játszottak, végül 0–0-ás eredményt értek el.

A győri 0–0 után, hazai pályán 
győzelemre készült a Barci
ka. Az Olaszt, Lukácsot és So
modit nélkülöző vendéglátók 
az első félidőben többet tet
tek a sikerért. A hazai helyze
tek azonban rendre kimarad
tak, mert a vendégek kapusa 
remekül állta a sarat. A Békés
csaba csak olykorolykor ve
szélyeztetett, de akkor vagy a 
védők, vagy Fila kapus avat
kozott közbe. Gálhidi György 
vehemensen irányította a pá
lya széléről fiait, de a hazai gól 
csak nem akart megszületni. 
A második játékrészben rá
kapcsoltak a viharsarkiak, 
többször is helyzetbe kerültek, 

de a Kazincbarcika jól védeke
zett és nem adott sok területet 
a csabaiaknak. Persze a házigaz
dák sem fújtak visszavonulót, 
de játékukban ekkor már keve
sebb volt az átütőerő. A hajrában 
a játékvezetői ítéletek borzolták 
a hazai drukkerek kedélyeit. Az 
utolsó percekben még volt mi
ért izgulniuk a vendéglátóknak, 
de gól egyik oldalon sem szüle
tett. A Barcika zsinórban másod
szor játszott 0–0ás döntetlent. 
A KBSC 28 ponttal a 7. helyen áll 
a bajnokságban. A kéksárgák 
legközelebb december 9én 13 
órától a tabellán 14. helyen álló 
Nyíregyháza együttesét fogad
ják.

A Barcika Centrum Kft.

Feladatok:
• Képviselő-testületi anyagok előkészítése;
• Szerződések előkészítése és azok véleményezése;
• Cégcsoportot érintő helyi rendeletmódosítások előkészítése;
• Szabályzatok jogi ellenőrzése;
• Közreműködés projektek jogi előkészítésében és követeléskezelési eljárásokban;
• Kapcsolattartás, együttműködés a cégcsoport ügyvédjével;
Jelentkezés módja:  önéletrajz, a pozíció, valamint a bérigény megjelölésével és motivációs levél, benyújtásával
 a www.barcikacentrum.hu-n az álláshirdetés menüpontban.
Munkavégzés helye:  Kazincbarcika, Munkácsy tér 1 sz.
Jelentkezés határideje:  2018. december 10. 

jogi előadó MUNKATÁRSAT Keres

Feladatok:
• Könyvelési csoport munkájának irányítása ellenőrzése;
• A bizonylati rend és fegyelem biztosítása, a szabályozók maradéktalan betartásának biztosítása;
• Könyvelési feladatok ütemezése: Havi, negyedéves és éves zárások, koordinálása, végrehajtása
• Negyedéves és éves beszámolók készítése;
• Adóbevallások és éves beszámolók határidőre történő elkészítésének és benyújtásának előkészítése, meg-

valósítása;
• Tevékenységi körébe tartozó folyamatok kialakítása, működtetése, ellenőrzése;
• Számviteli politika, számviteli szabályzatok frissítése;
• Az önkormányzati elszámolások koordinációja,
Jelentkezés módja:  önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs levél, legmagasabb iskolai
 végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának benyújtásával a www.barcikacentrum.hu-n 
 az álláshirdetés menüpontban.

könyvelési csoportvezető munkatársat keres
a barcika holding cégcsoport könyvelési csoportjának szakmai vezetésére 

Feladatok:
• Bejövő számlák átfogó ellenőrzése, rögzítése, könyvelése
• Kapcsolattartás a szakmai területekkel
• Közreműködés az éves vállalati tervek elkészítésében
• Bank, pénztár könyvelése
• Vegyes bizonylatok könyvelése, főkönyv teljes körű ellenőrzése
• Közreműködés a havi, negyedéves, éves zárási feladatok elvégzéseben, ellenőrzésében
• Pénzügyi szabályzatok elkészítése, frissítése, ellenőrzése
• Könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokban részvétel
Jelentkezés módja:  önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs levél, legmagasabb iskolai
 végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának benyújtásával a www.barcikacentrum.hu-n 
 az álláshirdetés menüpontban.

KÖNYVELŐ munkatársat keres
a barcika holding cégcsoport könyvelési feladatainak ellátására



HIRDETÉS

12 2018. DECEMBER 7.

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

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

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

December 7.  
(péntek) 18.00

ZOOM riportmagazin 
Benne: 25 éves a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

December 8-9.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Testületi Napló, Kolorlive, Kék Arany, Híradó, ZOOM)

December 11.  
(kedd) 10.00 

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Janka Gábor görögkatolikus parókus
Téma: Adventi időszak és egyházak karácsonya
Vendég: Balajti Auguszta, a Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely csoportvezetője
Téma: krízisidőszak a hajléktalanoknál

December 12.  
(szerda) 18.00

KÉK ARANY 
Benne: KBSC – Nyíregyháza NB II felnőtt labdarúgás

December 13. 
csütörtök 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

Díjazás: 
I. helyezett: 30 000 Ft 

készpénznyeremény

II. helyezett: 15 000 Ft 
értékű süteményalapanyag-csomag

III. helyezett: 7 500 Ft 
értékű süteményalapanyag-csomag

ÉDES KARÁCSONY!
Kreativitás, reformalapanyagok, ínycsiklandó ízek és ünnepi látvány.

Ha imádja a karácsonyi illatokat, és szívesen mutatná meg 

kedvenc ünnepi süteményét, jelentkezzen!

Küldje be receptjét 2018. december 13-án 20 óráig 

név és elérhetőség megjelölésével a rendezveny@barcikaart.hu 

e-mail-címre és kápráztassa el a zsűrit!

A süteményeket a 
Mezey István Művészeti 

Központban mutatjuk be 
2018. december 16-án 

11:00 órakor.

A zsűri elnöke:
Buday Péter séf

Keressük 
Kazincbarcika
legkreatívabb 
karácsonyi 
süteményét!

A teljes felhívás megtalálható a www.kolorcity.hu oldalon.

A Barcika Szolg Kft. ügyfélszolgálatának 

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
2018. december 15. (szombat)  zárva
2018. december 17. (hétfő)  08.00–14.00
2018. december 18. (kedd)  07.00–19.00
2018. december 19.-20. (szerda-csütörtök)  08.00–15.30
2018. december 21. (péntek)  08.00–12.00
2018. december 24.-25.-26. (hétfő-kedd-szerda)  zárva
2018. december 27. (csütörtök)  07.00–19.00
2018. december 28. (péntek)  zárva
2018. december 31.-2019. január 01. (hétfő-kedd)  zárva
2019. január 02. (szerda)  07.00–19.00

Pénztári befizetés a zárást megelőző negyedórában már 
nem lehetséges. A többi munkanapon Ügyfélszolgálati Iro-
dánk a megszokott nyitvatartási időben áll szíves rendel-
kezésükre.

Üdvözlettel: 


