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BARCIKART DÍJAS LETT A SAJÓM ENTI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
A kazincbarcikai kulturális életért, a hagyományok ápo-
lásáért, a régi értékeink őrzéséért, az újak létrehozásáért 
és mindezek népszerűsítéséért sokat dolgozó szakem-
bereket, alkotókat, művészeti csoportokat, pártolókat 
ünnepeltek január 22-én, a magyar kultúra napja alkal-
mából rendezett ünnepségen.

A vendégeket már az ün-
nepi műsor megkezdése 
előtt nagy meglepetés vár-
ta, ugyanis az Egressy Béni 
Művelődési Központ elő-
csarnokában, a Scserbin 
János vezette többszörös 
Arany Páva nagydíjas és 
Barcikart díjas Kazincbar-
cikai Citerazenei Műhely 
dunántúli tréfás dalokból 
és moldvai dallamokból 
álló népzenei csokra várta.
A zenekar tavaly decem-
berben a kínai Yantai vá-

rosában megrendezett 
Wanhua-Borsodchem Zrt. 
karácsonyi gálaműsorán 
felhangzó dallamokat va-
rázsolta a kazincbarcikai 
értő közönség elé. 
A vendégeket Szitka Péter 
polgármester köszöntötte, 
aki háláját fejezte ki azért, 
hogy városunkban évek 
óta ilyen magas színvo-
nalú, sokoldalú kulturális 
élet zajlik, többek között a 
mai napon a közönség so-
raiban helyet foglaló em-

bereknek köszönhetően, 
majd hozzátette, hogy a 65 
éves Kazincbarcika szüle-
tésnapi programsorozatán 
biztosan találkozni fogunk 
majd velük.
Az ünnepi gálát Kerek Gá-
bor, a Kazincbarcikai Ko-
dály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatója 
nyitotta meg. Az intéz-
ményvezető a kultúra szó 
eredetéről beszélt, amely 
a colere szóból alakult ki, 
és jelentése „művelni”. 
Kihangsúlyozta, hogy a 
pedagógusoknak és mű-
vészettel foglalkozó em-

bereknek nagy felelőssége 
van abban, hogy a magyar 
kultúra a felnövekvő ge-
neráció számára is érték 
maradhasson, és az tovább 
élhessen, fejlődhessen. 
Az est során elismerése-
ket adtak át a Kazincbar-
cika közművelődési életét 
meghatározó szakem-
bereknek, alkotóknak és 
csoportoknak.

A város kulturális éle-
tének szervezésében, 
Kazincbarcika Város 
Önkormányzatának meg-
bízásából a Barcika Art Kft. 

kiemelkedő szerepet tölt 
be. A cég ügyvezetője, dr. 
Makkai Orsolya részesí-
tette igazgatói dicséretben 
azokat a kollégákat, akik 
tavaly, a saját munkakö-
rükön túllépve alakították 
a város közművelődési éle-
tét: Móricz Zsófia művelő-
désszervezőt és Kovács 
Istvánt, a Kazincbarcikai 
Városi Televízió vágó-ope-
ratőr munkatársát.

A „Kazincbarcika Közmű-
velődéséért” Érték díj ma-
gas rangú szakmai elisme-
rés egy olyan közösségnek 
vagy személynek, aki a vá-
ros kulturális, közművelő-
dési életében példaértékű 
tevékenységével értéket 
teremt; öregbíti a város és 
a kistérség jó hírnevét; s 
kiemelkedő a munkája Ka-
zincbarcika kulturális ha-
gyományainak kialakítása 
terén, melyet idén, a Buko-
diné Sólyom Ilona vezeté-
sével működő Gimi Galéria 
érdemelt ki. 
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„Kazincbarcika Közműve-
lődéséért” Szakmai díjban 
részesült Kovács Gabriella, 
az Ózdi Szakképzési Cent-
rum Deák Ferenc Szak-
képző Iskolája és Szakgim-
náziuma művésztanára, 
akinek példaértékű te-
vékenysége túlmutat a 
munka- és feladatkörén; 
elhivatottsága, művészeti, 
kulturális, közművelődési 
vagy azt segítő tevékeny-
sége kiemelkedő.

Kazincbarcika Város Pol-
gármesterének Elismerő 
Oklevele kitüntetést ve-
hették át Szitka Péter pol-
gármestertől és Klimon 
István alpolgármestertől 
Pintérné Fenyvesi Milé-

na, az Egressy Béni Váro-
si Könyvtár könyvtárosa, 
valamint Szathmáry-Ki-
rály Ádám Pro Urbe Ka-
zincbarcika, Csokonai Vi-
téz Mihály-, FIAP Gold 
Medál-díjas fotóművész.

Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selő-testülete 2007-ben 
alapította a Barcikart ki-
tüntető díjat, amelyből 
évente egy adományoz-
ható a magyar kultúra 
napján azoknak a város-
ban élő és alkotó, a város-
hoz kötődő személyeknek 
és közösségeknek, akik a 
művészetek, a kulturális 
élet területén kiemelkedő 
tevékenységet végeznek. 

A beérkezett javaslatok 
közül a szakmai kurató-
rium kezdeményezésére, 
a város képviselő-testü-
letének egyhangú jóvá-
hagyásával 2019-ben a 
Sajómenti Népművészeti 
Egyesületnek ítélték.

A Sajómenti Népművészeti 
Egyesület 2006-ban 18 fő 
részvételével alakult meg. 
Az egyesület tagja a Nép-
művészeti Egyesületek 
Szövetségének, ezáltal or-
szágszerte egyre több kéz-
műves vásáron, kiállításon, 
hagyományőrző rendez-
vényen vesznek részt, me-
lyek közül kiemelkedik az 

évente, a Budavári Palotá-
ban megrendezésre kerülő 
Mesterségek Ünnepe.
Jelenleg 31 művészeti ágat 
képviselnek, és a több 
mint 60 fős tagságukból 
egy fő rendelkezik Népi 
Iparművész - a Népművé-
szet Mestere, egy fő Zilahy 
György-díjas Népi Ipar-
művész - a Népművészet 
Ifjú Mestere, egy fő Az Év 
Ifjú Mestere és egy fő Népi 
Iparművész címmel. Több 
mint 10 éves fennállásuk 
óta a városi rendezvények 
szinte mindegyikén kép-
viselte egy-egy kézműves 
mesterük a népművészet 
valamelyik ágát.

2017-ben a magyar kultúra 
napján megkapták a „Ka-
zincbarcika Közművelődé-
séért” Civil Díjat, és most, 
2019-ben a város legran-
gosabb kulturális elisme-
résével, a Barcikart díjjal 
bővül a kitüntetéseik sora. 

A gálaműsoron a Kazinc-
barcikai Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
művésztanárai és növen-
dékei produkciója során 
a magyar kultúrtörténet 
több állomásába is bepil-
lanthattunk, az intézmény 
kamarazenekara, kórusa, 
valamint a tánctanszak 
növendékei segítségével.
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INTERJÚ

„Érzek magamban hasonlóságot Edith Piaffal”
A Turay Ida Színház, Edith Piaf életét bemutató zenés 
darabjával, „Az égben maradt repülő” előadásá-
val kezdődött meg a 2018/2019-es szín-
házi évad az Egressy Béni Művelődési 
Központban. Az előadás előtt Ke-
resztes Ildikóval készített interjút 
munkatársunk.

Színpadi színészként és 
énekesnőként is befu-
tott. Melyik műfajban 
érzi igazán otthon ma-
gát?
Nem lehet kettévá-
lasztani a kettőt, mind-
egyiket a magaménak 
érzem, és bármelyik 
nélkül szegényebb len-
nék.  Nagyon jól kiegé-
szítik egymást, amit a ze-
nei színpadon nem tudok 
megvalósítani, azt át tudom 
élni a különböző szerepek-
be bújva. Kicsit másként 
működik a két műfaj, de azt 
gondolom, egy alkotómű-
vész minél sokoldalúbb, an-
nál jobb.

Egyedi hangszíne félre-
ismerhetetlen. Melyik a 
kedvenc zenei irányzata?
Örülök a bóknak, de ez csak 
Magyarországon ennyire 
feltűnő. Ilyen karcos hang-
ból világszerte elég sok van, 
csak nálunk nem jellemző. 
Azért volt érdekes a pályám 
kezdetén. Azóta már talál-
ható ilyen típusú hang, de 
akkor még ritkaság szám-
ba ment. Egyébként ame-
rikai zenén nőttem fel, és 
mai napig az a kedvencem. 
Bárki bármit mond, az igazi 
show-biznisz tulajdonkép-
pen onnan ered. Szoktam 
mondani, lehet, hogy mi főz-
zük a legjobb gulyáslevest, 
de a zene és az egész szó-
rakoztatóipar az amerikai és 
az angolszász területről jön, 
és ott is művelik a legmaga-
sabb fokon. Kezdő énekes-
nőként a rock és a blues volt 
a meghatározó a repertoá-
romban, ami a mai napig el-
kísért. Ez viszont nem jelenti 
azt, hogy nem szívesen ug-
rándozom a különböző mű-
fajokban, legyen szó a szín-

h á z -
ban egy 
zenés darab-
ról, zenés vígjáték-
ról, vagy musicalről. Talán 
két zenei irányzat van, amit 
nem próbáltam ki. Az egyik 
az opera, a másik az auten-
tikus népdal. Azonban biztos 
vagyok abban, ha felkérést 
kapnék az előadásukra, nem 
utasítanám vissza, ugyan-
is egyre inkább azok a fel-
adatok érdekelnek, amelyek 
szélesítik a látókörömet és 
kimozdítanak a komfort-
zónámból.

A komfortzónából való ki-
lépést kihívásként éli meg, 
építőjelleggel hat Önre?
Hogyne, persze! Szeretem 
azokat a szerepeket, me-
lyekben új oldalamról mu-
tatkozhatom be. Példa erre 
az „István, a király” című 
rock opera. Sarolt szerepé-
ben a mozgásművésze-
temből is meg tudtam csil-
logtatni valamit. Az „Égben 
maradt repülő” című darab-
ban, ahol Edith Piafot for-
málom meg, nagyon komoly 
lelki mélységek és magas-
ságok is vannak. Ezt csak 

úgy lehet jól csinálni, ha van 
az embernek valami drá-
mai vénája, méghozzá nem 
is kevés. A Sztárban sztár 
műsorban énekeltem Pin-
ket, egy hónap alatt olyan 
formába kellett hoznom 
magam, mint régi tornász-
koromban, hogy lógok a 
levegőben, és különböző 
akrobatikus mutatványok 
közepette énekelek, ezt is 
nagyon kevés énekesnő csi-
nálja meg Magyarországon.

Említette Edith Piafot. Van 
valami közös az Ön és a 
neves sanzonénekesnő 
sorsa között?
Úgy gondolom, valaki akkor 
tud hitelesen eljátszani egy 
ilyen karaktert, ha maga is 
megjárt bizonyos mélysé-
geket.  Biztos vannak pár-
huzamok, és olyan dolgok, 
melyek az én életemben 
nem történtek meg, s for-
dítva. Azt gondolom, hogy 
a nagy dívákkal, – legyen az 
Marlene Dietrich, Tina Tur-

ner, vagy akár Janis 
Joplin, aki eléggé 

befolyásolta 
az éle-

t e -

m e t , 
- mind-

e g y i k ü k ke l 
érzek magammal 

nagyon sok közös vonást. 
Azt hiszem, mindegyikőjük 
megelőzte a korát valami-
lyen szinten, mindegyik egy 
kicsit szabadabb volt, mint 
egy átlag nő, különben nem 
tudtak volna ekkorákat al-
kotni. Ezt a fajta szabadsá-
got mindenképpen közös-
nek érzem. Az hogy egy 
művész óriási magasságo-
kat és mélységeket képes 
megélni, az hozzátartozik. 
Nyilván, egy civil ember nem 
tud ilyen attitűdökkel élni. 
Edith Piafot nem ismerhet-
tem, de mindaz, amit olvas-
tam, láttam, hallottam tőle, 
arra enged következtetni, 
hogy sok hasonlóság van 
köztünk. Úgy vélem, ironi-
kus humora lehetett, és ez 
bennem is meg van, mint 
ahogy a dalaiba is belehalt 
kicsit. Azt szoktam monda-
ni, hogy ez olyan kábítószer, 
ami nélkül nem lehet élni. A 
barátnőim amikor megnéz-
ték a darabot, azt mondták, 
hogy azért jó ez neked, mert 
ebben nem kell játszanod.

2008-ban csatlakozott a 
Turay Ida Színház társula-
tához. Melyik szerep volt 
az Ön számára a legked-
vesebb?
A Turay társulathoz régebb 
óta kötődöm, ugyanis Sop-
ronban játszottam több 
mint 20 évet, és az utolsó 
igazgatóm Darvasi Ilona 

volt, aki jelen pillanatban a 
Turay Ida Színház igazga-
tója. Amikor Ilona elke-
rült Sopronból, többen 
visszakerültünk vele 
Pestre. Már Sopronban 
is sok szerepet játszot-
tam, de ami nem igazán 

nekem való, nem érzem 
jól magam benne, el sem 

vállalom. Ez nem azt je-
lenti, hogy csak főszere-

peket játszom, ha látok egy 
olyan szerepet, ami engem 
izgat, eljátszom, mindegy, 
hogy mekkora az a szerep. 
Eddig nagyon szerencsés 
voltam, mert nem nagyon 
osztottak rám olyat, amit 
nem akartam megcsinálni. 
Hiszem, hogy csak úgy le-
het jól csinálni, ha bele tudja 
élni magát az ember, mert 
ha egy művészembernek 
meg kell erőszakolnia ma-
gát, nem jó. 

Ez a megfeszített munka-
tempó nyilván megviseli. 
Hogyan piheni ki magát?
Most jó volt, hogy a kazinc-
barcikai előadás után itt ma-
radtam. Nagyon szeretem 
a jó filmeket, képes vagyok 
egész nap az ágyban fekve 
filmet nézni. Az állatok szin-
tén ki tudnak kapcsolni. Van 
egy kutyám, vele sétálok, 
vagy a szűkebb környeze-
temmel vagyok, és az ma-
ximálisan ellazít. Semmilyen 
elvárásnak nem kell eleget 
tennem, nem kell jól kinéz-
nem, csak ellenni. A bará-
taim már ismernek, tudják, 
hogy „békén kell hagyni a 
Keresztest, egyszer csak 
visszatér közénk”. Utazni 
szeretek, imádom a tengert, 
vagy hazamegyek Erdélybe, 
s ott minden megnyugtat. 
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HÁTRÁNYOS DÖNTÉS

A kormány megszünteti a kazincbarcikai közmunkaprogramokat?
Információink szerint egy belügyminisztériumi döntés 
alapján Kazincbarcikán, Berentén és az ország másik 34 
településén az idén senkit sem lehet közmunkaprogram-
ban foglalkoztatni. A tollvonással született döntés hátteré-
ben az áll, hogy a magas adóbevétellel rendelkező városok 
esetében igazságtalannak tartják a közmunka központi 
finanszírozását. Az már egy másik kérdés, hogy ezek a 
települések eddig is plusz adót fizettek az államnak, ép-
pen az átlagosnál magasabb bevételük miatt, ezután pedig 
jöhet a dupla sarc. 

– Bő egy héttel korábban 
előbb arról kaptunk tájé-
koztatást, hogy az Ön-
kormányzat nem kap ál-
lami finanszírozást a Start 
munkaprogramok elvég-
zésére, majd néhány nap-
pal ezelőtt jött a hideg-
zuhany, miszerint a teljes 
közfoglalkoztatás meg-
szűnhet városunkban. Ka-
zincbarcikán több mint 
800 főt érint közvetlenül 
a döntés, vagyis a támo-
gatás megvonása. A leg-

nagyobb gondot az jelenti, 
hogy a kazincbarcikai lak-
címmel rendelkezők csak a 
városban helyezkedhettek 
el a Start, vagy az úgyne-
vezett hosszútávú prog-
ramon belül, és sajnos nem 
csak az önkormányzat, de 
semmilyen más vállalko-
zás vagy szervezet nem 
kaphat ilyen jellegű támo-
gatást a jövőben – tájé-
kozatott Szitka Péter pol-
gármester. Természetesen 
felvettük a kapcsolatot 

a Járási Hivatal vezetőjé-
vel, akitől részletes tájé-
koztatást kértünk a vár-
ható fejleményekről. Nem 
nyugodhatunk bele ebbe 
az észszerűtlen döntésbe, 
ezért problémánkat meg-
osztottuk Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselővel 
is, aki szintén tájékozódik 
az ügyben.
– Településünk az említett 
adóerősség miatt egyéb-
ként hatalmas összegű 
– közel 1 200 000 000 fo-
rintot elérő – szolidaritási 
adót fizet az állam felé, így 
a támogatás megszűnésé-
vel kettős sarcot fizetünk 
– folytatta a polgármester. 
A városvezetés az önkor-
mányzati cégekkel karölt-
ve elsődleges feladatának 
tekinti, hogy megoldást ta-
láljon az érintett emberek 
munkaerőpiacon való elhe-

lyezkedésének segítésé-
re, és az általuk korábban 
végzett munka jövőbeni 
ellátására.
A közmunkaprogramból 
való kimaradásunk legsú-
lyosabban a Barcika Park 

Nonprofit Kft.-t érinti, ahol 
a munkatársak egy jelen-
tős része az államilag tá-
mogatott közfoglalkozta-
tás keretein belül dolgozott. 
.a város zöld területeinek 
rendben tartásán.

PETÍCIÓ

Kazincbarcika is nemet mond a rabszolgatörvényre

A városi civil szervezetek, az MSZP és az LMP Borsod 
megyei tagozata után a Demokratikus Koalíció Kazinc-
barcikai Alapszervezete is demonstrációt szervezett a 
kormány tavaly decemberben elfogadott, „rabszolga-
törvény” néven elhíresült Munka Törvénykönyve mó-
dosítás ellen.

A DK helyi csoportja 2019. 
január 22-én délután kö-
zös belvárosi sétára invi-
tálta szimpatizánsait és 
mindazokat, „akik szerint a 
Fidesz-KDNP kormány in-

tézkedései nem a magyar 
lakosság többségének ér-
dekeit szolgálják”.
A résztvevők, tiszteletben 
tartva a rendezvény békés 
jellegét, az autópályaud-

vartól a belvároson végig 
sétálva a Fő térre vonultak. 
Itt a rögtönzött színpadon, 
Molnár Zoltán, a DK borsod 
megyei IV. számú választó-
kerületének elnöke köszön-
tötte a demonstrálókat, és 
átadta a szót Rónai Sándor-
nak, a DK szóvivőjének.
Gúr Nándor, az MSZP volt 
országgyűlési képviselője 
az összefogás szükséges-
ségét hangsúlyozta és be-

szédében kitért arra, hogy a 
folyamat nem most kezdő-
dött, hiszen a „rabszolga-
törvénynek” már 2012-ben 
is volt előzménye, amikor el-
fogadták a Munka Törvény-
könyvét, amely többek kö-
zött részben megszüntette 
vagy csökkentette a köte-
lező műszakpótlék mérté-
két, az vezetett oda, hogy 
2012 és 2016 között évről 
évre kevesebb pénz maradt 
a dolgozók zsebében.
Ezt követően a tiltakozókat 
Szitka Péter polgármester 
fogadta és átvette petíció-

jukat. A polgármester meg-
köszönte a jelenlévő tünte-
tők bátorságát és kiállását. 
Ígéretet tett arra, hogy a 
soron következő testületi 
ülésen előterjesztést nyújt 
be az ellenzéki frakció ne-
vében és arra kéri majd a 
grémiumot, hogy Kazinc-
barcika is csatlakozzon 
azon városok sorához, akik 
az önkormányzat által mű-
ködtetett gazdasági társa-
ságoknál nem alkalmazzák 
a jövőben a törvény által 
megengedett 400 órás tú-
lórakeretet.
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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!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg Vagyon-
kezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsé-
nyi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 1 db önkormányzati tulajdonú bérla-
kást, az alábbiak szerint:

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

A pályázatot 2019. január 31. (csütörtök) 15.00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Kecskeméti Andrea Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

Cím
Bercsényi út 14.

II. em. 6.

Alapterület (m2) 32

Komfortfokozat összkomfortos

Szobaszám 1

Lakbér és külön szolgáltatási díj összesen (Ft/hó) 11 200

Előtakarékosság mértéke Ft/hó 28 000

FIATALOK GARZONHÁZA
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MEGYEI WORKSHOP

KAZINCBARCIKA A TELEPÜLÉS-MARKETING ÉLVONALÁBAN 
Kiemelt meghívott vendégelőadóként vett részt a miskolci 
Megyeházán tartott megyei település-marketing work-
shopon a nyolcszoros Városmarketing gyémántdíjas Ka-
zincbarcika képviseletében dr. Makkai Orsolya, a Barcika 
Art. Kft. ügyvezető igazgatója. 

Mitől lehet egy település 
sikeres és egyúttal vonzó 
mások számára is? Hogyan 
alakítható a település imá-

zsa? Hogyan érhetjük el a 
polgáraink, a turisták és a 
vállalkozások elégedett-
ségét, lojalitását? Ezekre a 
kérdésekre keresték a vá-
laszt január 17-én a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén me-
gyei polgármesterek, illetve 
a témában érintett szakem-
berek.
A workshop apropóját az 
adta, hogy tavaly megyénk-

nek ítélték a „Marketingak-
tív megye 2018” díjat; mely 
leginkább a megyeszék-
helynek és Kazincbarci-
kának köszönhető, hiszen 
ezek a települések több vá-

rosmarketing gyémánt díjat 
is nyertek a Magyar Marke-
ting Szövetség pályázatán. 
A szervezők egy közös in-
novatív ötletelésre várták 
a meghívottakat, inspirá-
cióként pedig település-
marketinggel foglalkozó 
szakemberek tartottak 
előadásokat.
Török Dezső, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyűlés elnöke, a 

rendezvény fővédnöke ér-
deklődésünkre elmondta, 
„ha már a megyének sike-
rült ekkora sikereket elér-
nie, akkor lehetőséget kell 
biztosítani annak a két vá-
rosnak – Miskolcnak és 
Kazincbarcikának –, hogy 
bemutathassák azokat az 
értékeket, amelyeknek kö-
szönhették az eredménye-
ket, ezzel is segítve a megye 
többi települését a jövőbeni 
fejlődés elérésében.”
Dr. Piskóti István, a Miskolci 
Egyetem Marketing és Tu-
rizmus Intézet igazgatója a 
sikeres stratégiáról a tele-
pülés-marketing alapjairól, 
valamint a megvalósítás 
szakaszairól tartott előa-
dást, melyet egy-egy sike-
res vagy éppen sikertelen 
gyakorlat bemutatásával is 
illusztrált. 
Gecsei Anikó, a B.-A.-Z. Me-
gyei Önkormányzati Hiva-
tal, Paktumiroda paktum-
menedzsere a digitális 
világba kalauzolta el a hall-
gatóságot. Előadásában 
kiemelte, hogy a világhálón 
való jelenlét ma már nem-
csak a vállalkozásoknak, 
de a településeknek is el-

engedhetetlen. A sikerhez 
ma már nem elég egy hon-
lapot létrehozni, ugyanolyan 
fontos, hogy ezek az infor-
mációk el is jussanak a cél-
közönséghez.
Cziczó Zsuzsanna, a mis-
kolci polgármesteri hivatal 
programszervezési főosz-
tály, kulturális és marke-
ting osztály osztályvezetője 
Miskolc imázsépítésével, a 
Városmarketing gyémánt 
díjjal jutalmazott progra-
mokkal ismertette meg a 
meghívottakat.
A nyolcszoros Városmarke-
ting gyémántdíjas Kazinc-
barcika képviseletében dr. 
Makkai Orsolya, a Barcika 
Art Kft. ügyvezető igazga-
tója kisfilmekkel és fotók-
kal tarkított látványos pre-
zentációjával mutatta be a 
„Kolorcity” koncepciót az 
érdeklődőknek. 
Előadásában kitért a sikeres 
városmárka-építés eszkö-
zeire, a stratégiai célokra, és 
azok megvalósítására, va-
lamint áttekintést adott a 
tavalyi két díjazott kazinc-
barcikai projektről: a Kolor-
fesztiválról és a Fitt Barcika 
programsorozatról is.

KOLORAKADÉMIA - SZENIOR SZABADEGYETEM

ÚJ ÉV, TÖRETLEN LELKESEDÉS 
Január 17-én újra megnyitotta kapuit a Szenior Sza-
badegyetem a Mezey István Művészeti Központban, az 
év első témája az időskori egészségmegőrzés volt.

Az új esztendő első elő-
adását megnyitó beszé-
dében Klimon István al-
polgármester elmondta, 
rendkívüli örömmel tölti 
el a szabadegyetem irán-
ti hatalmas érdeklődés, és 
hogy immár negyedik al-
kalommal is megtelt a te-
rem az előadáson, majd át-
adta a szót Prof. Dr. Berkő 
Péter szülész-nőgyógyász 
főorvosnak, jó tanulást és 
boldog új esztendőt kíván-
va minden kedves hallga-
tónak.
Az előadás felvezetése-
képp betekintést nyerhet-
tek a főorvos úr pályájának 

kezdetébe, kitért arra, hogy 
milyen mérföldkövek, ta-
nulmányok, munkahelyek 
határozták meg a profesz-
szor életét. Berkő profesz-
szor immár húsz éve tanít 
a Miskolci Egyetem Egész-
ségügyi Karán, ahol profes-
sor emeritus ranggal ren-
delkezik, illetve jelenleg is 
tevékenykedik az egész-
ségügyi pályán, igaz már 
csak heti hat órás munka-
rendben.
Tudományos tevékenysé-
gének egyik fő kutatási te-
rülete a növekedési retar-
dáció, melynek kapcsán 
egy olyan új vizsgáló mód-

szert sikerült kifejlesztenie, 
ami lehetővé teszi a sokkal 
nagyobb biztonságban tör-
ténő felismerését az ilyen 
születési rendellenesség-
gel rendelkező magzatok-
nál. Évente 10 000 magzat 
és újszülött életét menthe-
ti meg ez a felfedezés, te-
kintve hogy a méhen belüli 
elhalálozásoknak mai napig 
ez az egyik legfőbb oka.
Ezt követően pedig olyan 
témák kerültek terítékre 
melyek az idős és válto-
zó korúak egészségének 
megóvásában nyújtottak 
útmutatást. Az egyik ilyen, 
sokakat érintő és talán leg-
fontosabb kérdés például a 
szív- és érrendszeri meg-
betegedések megelőzésé-
nek kérdése volt.

Magyar Marketing Szövetég: 
ORSZÁGOS VÁROSMARKETING DÍJ

Az immár közel harminc éves múltra visszatekintő 
Magyar Marketing Szövetség célja, hogy a marketing 
területén olyan fejlesztéseket, irányelveket és leg-
jobb gyakorlatokat honosítson meg a magyar piacon, 
melyek hozzájárulnak a fenntartható gazdasági és 
társadalmi fejlődéshez. A jelenleg mintegy 250 tagot 
számláló testület évente számos kategóriában oszt 
ki szakmai díjakat, ezek egyike az Országos Város-
marketing Díj, melyet 2015 óta ítél oda a szövetség 
szakmai zsűrije azoknak a településeknek, melyek az 
adott évben a legjobban kivitelezett városmarketing 
kampányt folytatták.

KAZINCI KLUB 

LÉLEKVETÉS 
Lélekvetés című új antológiai kötetét mutatta be a Kazinci 
Klub a Mezey István Művészeti Központban január 18-án. 
A hagyományos könyvbemutató mellett az érdeklődő-
ket zenés előadásokkal, verseléssel és egy kiállítással 
is várták a szervezők.

Az eseményt Molekné 
Kőrösi Beatrix, az Egressy 
Béni Városi Könyvtár igaz-
gatója nyitotta meg. Be-
szédében mesélt a jelen-
lévőknek a Kazinci Klub 
múltjáról, illetve mun-
kásságáról. Kiemelte: mára 
már nem csupán írók és 
költők, de képzőművészek 
is a tagjai a társulatnak.
Ezt követően Klimon István 
alpolgármester mondott 
nyitóbeszédet, melyben 
gratulált mindenkinek, 
aki hozzájárult a könyv 
megvalósulásához, majd 

néhány szóban mesélt a 
klubbal való személyes ta-
pasztalatairól. Az est során 
Dányi Krisztián színész adott 
elő a kötetből verseket és 
prózákat, melyek közül né-
hányat Bartalis Levente ze-
nész segítségével megzené-
sítve is meghallgathatott a 
nagyérdemű. Az érdeklődők 
a könyvbemutató mellett 
még megtekinthettek egy 
kiállítást is, amelyet a könyv-
ben szereplő fotóművészek 
és festőművészek munkái-
ból készített a klub a magyar 
kultúra napjára.
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Úszásoktatás indul felnőtteknek
február 2-án pénteken

kezdő és haladó szinten Kozma Krisztián 
(06-30/211-8496) oktatóval.

A foglalkozások kezdőknél pénteken 
19 órától valamint szombaton 12 órától, 
haladóknál pénteken 18 órától valamint 

szombaton 11 órától kezdődnek. 

Gyermektanfolyam indul
február 8-án pénteken 

Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) 
és Tóth Katalin (06-70/366-7581) 

oktatókkal tudásszint alapján.

A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától 
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától 

kezdődnek.

Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig, 
kedd, csütörtök 19.00 óráig

Egy turnus 8 alkalmas, névre szóló 
úszásoktatás-bérlettel vehető 
igénybe, melynek ára 8000 Ft.

Kazincbarcika, Hadak útja 3. 
kazincbarcikai

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 
GÉPJÁRMŰVEZETŐ MUNKATÁRSAT

keres

Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezetői engedély (E kategória megléte előny)
• Érvényes GKI (gépjárművezetői képesítés igazolvány) megléte
• Érvényes digitális tachográfkártya megléte
Előny:
• Hulladékszállításban szerzett tapasztalat
• Kényszertömörítős szilárdhulladék-gyűjtő és -szállító jármű 

gépkezelői igazolvány megléte
Egyéb elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés
• Csapatmunkára való alkalmasság
Amit kínálunk:
• Stabil munkahely
• Régióban versenyképes bér
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Hétfőtől – péntekig tartó munkavégzés, hétvégi pihenőnapok
Munkavégzés helye: Sajókaza
Jelentkezés módja:  
A palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos 
megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. január 31.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 
HEGESZTŐ ÉS/VAGY LAKATOS MUNKATÁRSAT

keres
hegesztői és hozzá kapcsolódó feladatok ellátására

Szakmai elvárások:
• Szakirányú végzettség
• Min. 2-3 éves szakmai tapasztalat
• Hegesztési gyakorlat, szerkezeti lakatos feladatok

Egyéb elvárások:
• Megbízható, precíz, pontos munkavégzés
• Csapatmunkára való alkalmasság

Amit kínálunk:
• Stabil munkahely
• Régióban versenyképes bér
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Hétfőtől – péntekig tartó munkavégzés, hétvégi pihenőnapok

Munkavégzés helye: Sajókaza

Jelentkezés módja:  
A palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos 
megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. január 31.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 
sajókazai telephelyére

KÖRNYEZETMÉRNÖK MUNKATÁRSAT
keres

Leendő munkatársunk feladatai:
• Környezetvédelmi témakörhöz tartozó jogszabályi változások figyelése
• Környezetvédelmi engedélyek felülvizsgálata, nyomon követése, engedélyezési 

dokumentációk összeállítása
• Hulladékok szállításának dokumentálása
• Éves környezetvédelmi kimutatások, jelentések készítése
• Hatósági adatszolgáltatások, statisztikák készítése
• Veszélyes hulladékok gyűjtésének koordinálása, nyilvántartások, dokumentációk felügyelete
• Nem veszélyes hulladéklerakó állapotjelentésének összeállítása
• Talajvízekkel kapcsolatos mérési-megfigyelési feladatok, éves jelentések készítése
• Vészhelyzeti tervek, üzemeltetési szabályzatok készítése
• EHS-bejárásokon való részvétel
• Kapcsolattartás a vállalat más szervezeti egységeivel

Szakmai elvárások:
• Felsőfokú környezetvédelmi végzettség
• MS Office kiváló ismerete és aktív használata
• Min. B kategóriás jogosítvány
• Rugalmasság, megbízhatóság, felelősségtudat
• Önálló munkavégzés

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Hulladékgazdálkodás területén szerzett tapasztalat 
• MSZ EN ISO 9001 és 14001 szabvány ismerete
• MIR és KIR, MEBIR belső auditor végzettség

Amit kínálunk:
• Munkába járás támogatása, étkezési hozzájárulás 
• Fiatal, dinamikus csapat

Munkavégzés helye: Sajókaza, ZV Zöld Völgy Kft. telephelye

Jelentkezés módja: A palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos 
 megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. január 31.
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KAZINCBARCIKA 65. 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Február elsején ünnepli fennállásának 65. évfordulóját 
Kazincbarcika, ennek alkalmából a város egész éves prog-
ramsorozattal kedveskedik lakóinak, mely egy nagysza-
bású, ingyenes gálaműsorral veszi kezdetét a Don Bosco 
Sportközpontban.

„A II. Világháború lezárása 
után megalapuló Borsodi 
Kooperáció, amelynek tör-
ténete szorosan kapcsoló-
dik Kazincbarcika születé-
séhez, története 1947-ig 
nyúlik vissza. A hetven éve 
alapított vegyipari kon-
szern szomszédságában, 
1947-ben a Sajó völgyé-
ben található 2 kis telepü-
lésnek, Sajókazincnak és 
Barcikának az összevo-
násával jött létre az akkor 
még nagyközségnek szá-
mító Kazincbarcika. Hét 
évvel később pedig a 
szomszédos Beren-
te településhez való 
csatolásával született 
meg a mai modern te-
lepülés alapja, amely ezzel 
egyidőben városi rangra is 
emelkedett.”

Ennek a jeles dá-
tumnak a jubileu-
mára kerül sor feb-
ruár elsején. A Don 
B o s c o 

Sportközpontban délután 
ötkor kezdődő városi szü-
linapi parti minden érdek-

lődő számára ingyenes. 
Az eseményen fellép 
Kökény Attila és Dér 
Heni, valamint nyolc 
után nagyszabású 
élő koncertet ad vá-

rosunk szülötte, Deníz és 
csapata. 
A február elsejei esemény 
egyben nyitánya annak az 
egész éves jublieumi prog-
ramsorozatnak is, melynek 
során a város 2019-ben a 
65. születésnap apropó-
jából rendezett kulturális 
programokkal, kiadványok-
kal és sporteseményekkel 
készül lakóinak.
Mindezeken túl pedig, 
ahogy azt már megszok-
hattuk, a város kreatív 
csapata az évfordulóra 
egyedi arculat tervezé-
sével készül, melynek le-
leplezésére szintén feb-
ruár elsején kerül majd 
sor, de a Kolorcity Instag-

ram-fiók látogatói és 
a szemfülesebb Fa-

c e b o o k - raj o n g ó k 
már találkozhattak 
az arculati elemek 

egy részével, amelyek 
minden, a város által üze-

meltetett médiafelületen 
helyet kapnak majd.

POSTALÁDÁNKBÓL

KAZINCBARCIKA A 65 ÉVES VÁROS
Február 1-jén lesz 65 éves városunk. Ennek fényében itt 
az ideje, hogy megemlékezzünk Kazincbarcika város szü-
letéséről és nevének kialakulásáról.

Kazincbarcika neve ré-
gebbre nyúlik vissza, mint 
maga a város. Már 1947-
ben megfogalmazódott 
Sajókazinc és Barcika ve-
zetőiben, hogy a két tele-
pülést egyesíteni kellene. 
Ez az ötlet már a II. Világhá-
ború előtt is felvetődött. Így 
a két település – ideigle-
nesen Sajókazinc néven – 
1947. április 1-én egyesült. 
Ezután a sajókazinci kör-
jegyzőségen hosszú vita 
indult el arról, hogy mi 
is legyen az új település 
neve. A felvetődő külön-
böző névváltozatok egyike 
sem nyerte el a grémium 
tetszését: például Sajó-
hosszúfalva semmitmon-
dó volt, vagy Egressyfalva, 
ami a barcikaiaknak nem 

tetszett, mert Barcika la-
kói egyébként is idegen-
kedtek attól, hogy telepü-
lésük régi neve feledésbe 
merüljön. Ezért úgy hatá-
roztak, hogy a két helység 
nevének az egyesítésével 
hozzák létre a település új 
nevét. Természetesen a 
név hosszúsága miatt Sa-
jókazinc a régi nevét adta a 
község nevéhez – Kazinc –, 
míg Alsó- és Felső-Barci-
ka a Barcika nevet. További 
vita tárgyát képezte, hogy 
melyik település neve le-
gyen elöl? Először azt gon-
dolták, hogy azé, amelyik 
település régebbi. Mivel az 
írásos emlékek mindket-
tőről a XIII. századból való-
ak voltak, így ez nem dön-
tött. Végül is a települések 

nagysága döntött, ugyanis 
Sajókazinc területe majd-
nem háromszorosa volt 
Barcikáénak. Így született 
meg a név, Kazincbarci-
ka. A község az új nevét 
1948-tól használta, majd 
1950-től megalakult a régi 
sajókazinci körjegyzőség 
helyén a községi tanács is. 
Ekkor még az itt lakók nem 
is gondolták, hogy pár éven 
belül mekkora változások 
fognak történni. 1949-ben 
földmérők jelentek meg 
Sajókazinc berentei ha-
tárában, valamint Kazinc 
és Barcika között is, és az 
itt lakók ámulva-bámulva 
figyelték a földmérők vá-
laszait a kérdéseikre. Nem 
tudták elhinni, hogy a kör-
nyéken egy új nagy város, 
és egy hatalmas gyár fog 
épülni. 
1950-ben már a kubiko-
sok és az óriásgépek is 

megjelentek és elkezdő-
dött a gyár építése, majd 
1951-től a városé is. Egész 
domboldalak tűntek el a 
gépek nyomában. A falu-
si emberek számára szo-
katlan magas házak épül-
tek, nem beszélve a gyár 
monumentális pilléreiről. 
Az élet is felpezsdült, egy-
re több ember érkezett a 
községbe, a lélekszám na-
gyon gyorsan emelkedni 
kezdett. Miután a falusi-
ak már majdnem hozzá-
szoktak, hogy a környe-
zetükben gomba módra 
nőttek ki az emeletes há-
zak a földből, és a monu-
mentális gyárak az ege-
kig húzódnak, 1954 újabb 
meglepetést hozott a szá-
mukra: a Magyar Közlöny 
1954. január 28. számá-
ban az 1006/1954 határo-
zat értelmében a Minisz-
tertanács Kazincbarcikát 

február 1-i dátummal vá-
rossá nyilvánította és az új 
városhoz csatolta Berente 
területét is.
Ebben az időben az aláb-
bi területek voltak lakot-
tak: Sajókazinc, Barci-
ka, Berente, Ádám-völgy 
(Sajókazinc),  Barkó-
czy-telep (Sajókazinc és 
Berente határán), Bánya-
telep (Berente), Beren-
te gőzmalom (Berente), 
Herbolyabánya-Régitelep 
(Sajókazinc), Herbolyabá-
nya-Újtelep (Sajókazinc), 
Hujadűlő (Berente), Iz-
bonyó-tanya (Sajókazinc), 
Kakas-tanya (Sajókazinc), 
Nagymál-kőszénbányate-
lep (Sajókazinc) és a Vé-
csetal-tanya (Felső-Barci-
ka).  (folyt. köv.)

Kismarton Zsolt
Barcikai Históriás 

Helytörténeti Alapítvány

https://www.instagram.com/kolorcity/
https://www.instagram.com/kolorcity/
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ORSZÁGOS FLOORBALL DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ 

Bronzérem a hazaiaknak
A kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont adott otthont 
január harmadik hétvégéjén az Országos Floorball Diák-
olimpia döntőinek. Mind a városvezetésnek, mind a test-
nevelő tanároknak és az egész városnak szívügye a sport, 
így mindenki egy emberként, teljes erőbedobással készült 
erre az izgalmakkal teli két napra.

 A döntők során hat kor-
csoportban mérték össze 
tudásukat az ország leg-
jobbjai. Összesen 96 csa-
pat érkezett az eseményre, 
amely közel 700 tanulót, fel-
készítőt és kísérőt jelentett, 
valamint a családtagokról, 
barátokról és érdeklődők-
ről, akiket a sport szeretete 
vonzott a nemzeti sportvá-
rosba.
Az eseményen jelen volt 
Szitka Péter polgármes-
ter, Klimon István alpolgár-
mester, Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselő, Tö-
rök Dezső, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés elnöke, valamint 
számos városi önkormány-
zati képviselő, intézmény-
vezető, illetve a Magyar Di-
áksport Szövetség vezetői 
és munkatársai is.
A város első embere nyi-
tóbeszédében elmondta, 
hogy az idén 65 éves Ka-
zincbarcika számára hatal-
mas öröm, hogy egy ilyen 
nagyszabású és színvonalas 
eseménynek lehet házigaz-
dája. Háláját fejezte ki min-
denkinek, aki bármilyen for-
mában segített abban, hogy 
ez a hétvége létrejöhessen, 
végezetül pedig jó sporto-
lást és sportszerű ver-
senyt kívánt mindenkinek. 

Mint mondta, 
nagyon büsz-
ke arra, hogy 
a város csa-
patai rend-
s z e re s e n 
bejutnak 
az orszá-
gos diá-
ko l i m p i a i 
d ö n tő k b e , 
ahol kiemelke-
dő eredménye-
ket érnek el.
Az orszá-
gos dön-
tő részt-
vevőinek 
közös fo-
gadalom-
tétele után 
a Kazinc-
barcikai Pol-
lack Mihály 
Á l t a l á -
nos Isko-
la tanulóinak ritmikus gim-
nasztikai bemutatója, majd 
az Irinyi János Református 
Oktatási Központ Zenei Te-
hetséggondozó Műhelyé-
nek zenés produkciója kö-
vetkezett.
A tornára való felkészü-
lést a csapatok már tavaly 
szeptemberben elkezdték, 
a döntőig azonban csak a 
legjobbak juthattak el. Jól 
teljesítettek régiónk csapa-

tai is, hiszen Kazincbarciká-
ról, Miskolcról és Egerből is 
sikerült egy-egy csapatnak 
eljutnia az utolsó megmé-
rettetésig.
A diákolimpia egy felmenő 
rendszerben történő ver-

senysorozat, mely kör-
zeti versenyekkel veszi 

kezdetét, majd a me-
gyei döntők után 

az országos elő-
döntők következ-
nek, ahonnan pe-
dig a legjobbak 
eljuthattak erre 
az esemény-
re, amelynek 
megrendezési 
jogait Kazinc-
barcika városa 
nyerte el.

Minden esemé-
nyen részt vevő diák 

oklevelet kapott, 
az első három 

h e -

lyezett 
c s a p a t 
t a g j a i 
pedig a 
kupán kívül külön díjazás-
ban is részesültek. 
A támogatóknak köszön-
hetően a harmadik helye-
zett csapat vásárlási utal-
ványokkal, a második egy 
KOLORCITY-csomaggal, 
az első helyezettek pedig 
egy Barcika Centrum által 
felajánlott csomaggal és 
ajándékutalványokkal let-
tek gazdagabbak. Mindezen 
túl az All-Star csapat tagjai is 
kaptak egy-egy külön kupát.
Ezen felül az első három he-
lyezett csapat tagjai plusz 
10 pontot kapnak a felvételi 
eljárás során amennyiben 
felsőoktatási intézmény-
ben kívánják folytatni ta-
nulmányaikat.
Kazincbarcika városából, a 
Pollack Mihály Általános Is-
kola két csapata is bejutott 
a döntőbe, ahol a megmé-
rettetések után a II. korcso-
portos lányok harmadik, a III. 
korcsoportos lányok pedig 
hatodik helyezést értek el.

KBSC

Remek felkészülés
Továbbra is nagyszerű formában van KBSC. Az NB II Mer-
kantil Bank Liga tavaszi rajtjára készülő együttes leg-
utóbbi edzőmérkőzésein még gólt sem kapott.

A felkészülés monoto-
nitását edzőmeccsek-
kel törte meg Gálhidi 
György együttese. Az el-
múlt héten három teszt-
meccset is játszottak a 
kék-sárgák. Valamennyi 
találkozón Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei első 
osztályú gárda volt az 
ellenfél. A Gesztely ellen 
3-0-ás félidőt követően 
10-0-ra nyertek a barci-
kaiak.
A KBSC számára jó han-
gulatban telt az elmúlt 
hét, melynek végén újabb 
két felkészülési találkozót 
játszott a csapat. Az NB 
III-ba igyekvő Ózd ellen 
6-0-ra nyertek a Gálhi-
di-tanítványok. Ezen a 
meccsen a bajnokságban 

házi gólkirály, Lukács Ray-
mond három gólt vágott, 
visszanyerve ezzel őszi 
sérülése előtti formáját. 
A Felsőzsolca ellen is gól-
gazdag mérkőzést játszott 
a Kazincbarcika. Az együt-
tes már a félidőben 4 gó-
los előnyt szerzett és végül 
9-0-ra nyert. A csapatból a 
fiatal Lajkó Csanád dupláz-
ni tudott, de mellette Toma 
és Kanalos is két góllal járult 
hozzá a sikerhez. Örömteli, 
hogy az elmúlt hét három 
felkészülési találkozóján a 
Kazincbarcika 25 gólt rú-
gott és egyet sem kapott. 
Kérdés azonban az, hogy 
az NB II jövő heti mérkőzé-
sén a Tiszakécske ellen mi-
lyen játékkal rukkolnak elő 
a kék-sárgák.

KAZINCBARCIKAI ÍJÁSZ EGYESÜLET

Sikeres évkezdés
A Kazincbarcikai Íjász Egyesület idei első nagy megmé-
rettetése az Alsóőrsön megrendezett IFAA-szabályzat 
szerinti országos bajnokság volt. A nagyszámú érdeklő-
dőre való tekintettel két nap – január 19-én az irányzék 
nélküliek, vasárnap az irányzékosok versengtek egy-
mással. A kazincbarcikaiakat Nagy Zoltán képviselte BU 
(vadászirányzékos) kategóriában, aki országos bajnoki 
címet és I. osztályú minősítést szerzett. 
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Január 25. 
(péntek) 18.00

HELYZETKÉP 
Magyar kultúra napja Kazincbarcikán

Január 26-27.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó)

Január 28.
(hétfő) 18.00 TESTÜLETI NAPLÓ

Január 29.  
(kedd) 10.00 

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Gór Mihály, a Sajómenti Népművészeti Egyesület 

vezetője
Téma: Barcikart díjat kapott az egyesület

Vendég: Máté László, az Ádám Jenő Tagiskola testnevelője
Téma: 3. helyezett lett a Pollack Mihály Általános Iskola 

csapata a Floorball országos diákolimpia döntőjén

Vendég: P. Andrásfalvy János SDB, a Don Bosco Általános 
Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium hitéleti 
igazgatóhelyettese

Téma: Don Bosco Égi Születése

Január 31. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

Az északkeleti serdülő 
bajnokság 2. fordulójának 
január 26-án 10.00 órától a Kazincbarcikai 
Városi Fedett Uszoda ad otthont. 

A belépés a mérkőzésekre díjtalan!
Az uszoda tisztántartása érdekében 
kérünk minden vendéget, hogy 
váltópapucsot hozzon magával! 

Bővebb információk a mérkőzésekről a 
Facebook-oldalunkon található. 
https://www.facebook.com/delfinbarcika/ 

Mindenkit szeretettel várunk!

DELFIN
KAZINCBARCIKA

VÍZISPORT KLUB

Szurkoljunk együtt a 
kis delfineknek!

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

VRCK

Sima győzelem a bajnokságban
A Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika két mérkőzést is játszott az elmúlt 
napokban. A kék-sárgák előbb idegenben győzték le a DEAC együttesét 
az Extraliga alapszakaszában, majd egy drámai mérkőzésen veszítettek 
3-1-re a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén a Pénzügyőr ven-
dégeként.

A bajnokságban a DEAC elleni ide-
genbeli mérkőzésen Milevék az 
első szettet 25-14-re, a másodikat 
még simábban 25-9-re, míg a har-
madikat 25-18-ra nyerték. A talál-
kozó alig több mint egy óráig tar-
tott és 3-0-ás kék-sárga sikerrel 
ért véget. 
A Magyar Kupa elődöntőjének első 
mérkőzésén a Pénzügyőr otthoná-
ban az első szett derekán 18-16-os 
fővárosi vezetésnél Marek Kardos, 
a Kazincbarcika edzője időt kért. 
A kék-sárgák ezután egyenlítet-
tek, majd 20-19-es budapesti ve-
zetésnél a vendégtréner Toronyait 
és Árvát is behozta egy labdame-
net erejéig, de 22-19-nél már is-
mét a barcikaiak kértek időt. Ekkor 
sikerült a felzárkózás, sőt 23-23-
nál fokozódtak az izgalmak. A PSE 
azonban játszmalabdához jutott, 

25-23-ra megnyerte az első felvo-
nást.
A második szakaszban a házigaz-
dák 8-4-re elhúztak. A szett dere-
kára 5 pontra hízott a hazai előny, 
és a VRCK mestere ismét magához 
hívta fiait. 20-13-as hazai előnynél 
elúszni látszott a 2. játszma, me-
lyet végül a házigazdák 25-15-re 
hoztak.
A harmadik etapban 11-9-re ve-
zettek a kék-sárgák, és ekkor Jó-
kai Zoltán kért időt. 14-14-nél érte 
utol a házigazda riválisát,  21-19-nél 
a vendégeknél volt az előny, végül 
26-24-re hozták a játszmát. 
A 4. felvonásban a Barcika számá-
ra 23-20-nál felcsillant a remény. A 
végén azonban a jobban koncent-
ráló fővárosiak 25-20-ra hozták a 
szettet, és 3-1-re legyőzték a Ka-
zincbarcikát.

REJTVÉNYFEJTŐ
VERSENY
FELHÍVÁS
ÜNNEPELJÜK KÖZÖSEN A  
MAGYAR REJTVÉNYFEJTŐK NAPJÁT!

Egyéni vagy kétfős csapatok jelentkezését várjuk a versenyre, amelyen bárki in-
dulhat. A rejtvények közepes szintűek lesznek. A versenyfeladatok között lesz lo-
gikai, anagramma, sudoku, skandináv és hagyományos keresztrejtvény. 
Mindenki saját magának osztja be az idejét, hogy a legfeljebb két órányi fejtési 
idő alatt melyik rejtvénnyel mennyit foglalkozik.

A verseny szervezői: IDŐVÁR Nyugdíjas Kulturális Klub
 Barcika Art Kft.

A verseny helyszíne: Mezey István Művészeti Központ
 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

A verseny időpontja: 2019. február 16. (szombat) 9.30 óra
 Regisztráció 9.00 órától

Nevezés: ingyenes

Nevezni és érdeklődni 2019. február 11-én (hétfő) 14.00 óráig lehet a  
rendezveny@barcikaart.hu e-mail-címen, vagy a +36-48/310-116-os telefonszámon, 
vagy személyesen a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában.
 A versenyen – a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt – csak azok vehetnek 
részt, akik részvételi szándékukat előzetesen jelzik.

Ceruzát, radírgumit mindenki hozzon magával!

HÍVUNK! VÁRUNK! GYERTEK!

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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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

Don Bosco Sportközpont
2019. FEBRUÁR 1. PÉNTEK

A program díjtalan! www.kolorcity.hu

18.00  KÖKÉNY ATTILA 
 közreműködik: az Ádám Jenő 
 Tagiskola Nagykórusa

18.55  GÜSCH!

20.15 DENIZ LIVE
19.10 Szitka Péter 
 polgármester köszöntője

19.15  DÉR HENI
19.45  ZTM GROUP
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Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 11. 136 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
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ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

Kérdezzen előzetesen e-mailben:  
fogadoora.kolortv@gmail.com, 

vagy a műsor ideje alatt telefonon:  
06-48/800-800, 06-48/800-822

Önt is érdekli, mi történik Kazincbarcikán? 
Várja Önöket Szitka Péter polgármester

Január 30. 18.00

NE FELEDJÉK:  – NINCS TÖBB NYITOTT KÉRDÉS


