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J U BI LEU M

EGYÜTT ÜNNEPELT A VÁROS
Telt házas koncertekkel és születésnapi tortával kö-
szöntötték Kazincbarcika 65. születésnapját február 
elsején. Az egész éves programsorozat nyitóesemé-
nyének a Don Bosco Sportközpont adott otthont. 

Az előadók sorát Kö-
kény Attila nyitotta: sa-
ját dalait és feldolgozá-
sait követően műsorát 
az Ádám Jenő Tagiskola 
kórusa színesítette, akik 
a zenésszel egy közös 
dalt énekeltek a szín-
padon. A fellépés után 
Attila bevallotta, hogy 
első alkalommal éne-
kelt együtt egy helyi 
énekkarral, mint mond-
ta: „Rendkívül megha-
tó érzés volt, nehezem-
re esett visszatartani a 
könnyeimet.”

A koncertet követően 
Szitka Péter polgármes-
ter köszöntötte az „ünne-
peltet” és az ünneplőket, 
hivatalosan bemutatta 
a születésnapra készült 
65-ös logót, majd Deniz-
zel közösen felvágta a 
tortát. 
– A születésnapi prog-
ramsorozat első alkalma 
ez a mai. Elárulhatom, 
hogy az egész évet vé-
gig fogja kísérni Kazinc-
barcika 65. születésnap-
ja: rengeteg kulturális-, 
sport- és városi rendez-

vénnyel készülünk a ju-
bileumra. Az idei eszten-
dő minden meghatározó 
programján visszakö-
szön majd ez a jeles alka-
lom – mondta el a város-
vezető.
A program további részé-
ben a helyi Güsch! zene-
kar, majd őket követően 
Dér Heni szórakoztatta a 
kazincbarcikaiakat. 
– Nem először járok itt. 
A ba ráta i m ma l sokat 
emlegetjük ezt a vá-
rost, mert ez a közönség 
mindig szuper. Ismerik 
a dalokat, nagyon ha-
mar felveszik a ritmust, 
ahogy most is. Rendkí-
vül megtisztelő, hogy a 
születésnapi ünnepsé-

gen felléphettem. Most 
pont feleannyi idős va-
gyok, mint a város. Az én 
életem eddig sikeres és 
boldog volt, azt kívánom, 
hogy Kazincbarcika élete 
is legalább ilyen jól ala-
kuljon a jövőben is! 
A ZTM Group ismert és 
fülbemászó, külföldi, il-
letve magyar slágerek-
kel lepte meg a közönsé-
get. Az este fő fellépője a 
kazincbarcikai születé-
sű Deniz volt, elmondta, 
mindig óriási izgalommal 
lép fel szülővárosában. A 
rapper Kazincbarcikára a 
legismertebb dalait hozta 
el, így minden korosztály 
közösen énekelte a leg-
nagyobb slágereit.
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„IDE VÁRNAK VISSZA”
A magyar rap barcikai fenegyereke idestova hét esz-
tendeje költözött a fővárosba, a szíve bizony időnként 
hazahúzza. Deniz live nevű zenekarával új felállásban 
és megújult műsorral lépnek a közönség elé. A zenekar 
2018. december 3-án jelentette be, hogy az „Ide várnak 
vissza” című dalukkal bejutottak a Duna TV eurovíziós 
dalválasztó műsorába, A Dal 2019-be. Deniz és csapata 
Kazincbarcika 65. születésnapi partijának egyik sztár-
fellépője volt.  Stábunk a koncert előtt kapta mikrofon-
végre.

Milyen érzés az itthoni 
közönség előtt játszani, 
pláne, a város 65. szüle-
tésnapján?

Kazincbarcikán szület-
tem, itthon mindig külön-
leges és örömteli fellépni, 
az pedig még érdekeseb-
bé teszi, hogy erre a jeles 
alkalomra kaptunk meg-
hívást. Az én szemszög-
emből nézve ugyancsak 
kivételes érzés, hogy a 
tavaly alakult zeneka-
rommal másodszor kon-
certezünk a szülőváro-
somban. Már várom a 
harmadik lehetőséget, 
hisz a közmondás szerint 
is három a magyar igaz-
ság. 

Kicsit térjünk ki az „Ide 
várnak vissza” című 
számra. Milyen érzés „Ka-
zincbarcelóna Eminemjé-
nek” lenni? Hogy érez-
tétek magatok „A Dal” 
színpadán? A dalban meg-
említed Borsodot is. Kifej-
tenéd nekünk, milyen kap-
csolat van Kazincbarcika 
és a dal között? Van egy-
általán?

Természetesen. Először 
szeretnék reagálni azokra 
a véleményekre, melyek-
ben sokan sérelmezték, 
miért nem Barcikáról szól 
a dal, amikor én itt szület-
tem. Sok helyen elmond-
tam már, hogy Budapest 
ebben a dalban egész Ma-

gyarországot szimbolizál-
ja. Ennek van egy konkrét 
története: egyszer a repü-
lőtéren várakozva láttam, 
hogy Budapest van kiír-
va. Ebből született meg 
a szám gondolata. Ugyan 
néhány éve már Pest kör-
nyékén lakom, így vala-
mennyi kötődésem oda 
is van, mégis úgy gon-
doltam, ha Barcikáról ír-
nék egy dalt, az csak „Ka-
zincbarcikáról” szólna, de 

ha Budapestet írom bele, 
az talán minden magyar 
emberhez szól, aki ezen a 
bolygón magyarul beszél. 
A műsorral kapcsolatban 
az a történet, hogy mi iga-
zából nem terveztük, hogy 
jelentkezünk, vagy elindu-
lunk ezen a versenyen. Az-
tán picit komolyra fordult 
a dolog, mert nagyjából a 
nevezési határidőn belül 
hatvan perccel adtuk be a 
jelentkezést. Nem gondol-

tuk, hogy bejutunk ezzel 
a számmal, hiszen a ma-
gyar eurovíziós dalfeszti-
vál történetében nem volt 
példa rá, hogy ilyen stílusú 
dal szerepeljen, de nagy-
szerűnek tartom, hogy be-
kerültünk. 

Ma élő koncerttel álltok 
színpadra. Készültök vala-
mi különlegességgel, vagy 
csak egy jó hangulatú De-
niz live buli várható?

Semmi különlegessel nem 
készültünk, csupán a mű-
soron variáltunk, illetve 
a dalok sorrendjén vál-
toztattunk. Viszont a már 
említett Ide várnak vissza 
című dal egész Borsod me-
gyében most fog először 
szólni, mivel mióta megje-
lent, errefelé nem nagyon 
koncerteztünk. 

Velünk van Orsovai Rená-
ta, az együttes egyetlen 
női tagja. Hogyan érzed 
magad öt fiú között?

Nagyon jól érzem magam a 
fiúkkal, főleg az ilyen kon-
certeken. Teljesen más kö-
zeg. Jobban szeretjük azt, 
amikor például ide jövünk, 
Barcikára és a fanok ének-
lik a számainkat. Remélem, 
még sokáig fog létezni ez a 
kis banda!

K AZI NC BA RC I K A K A PUJA

ÖTLETPÁLYÁZAT FIATAL ÉPÍTÉSZEKNEK
Fiatal építészek számára írt ki ötletpályázatot az Építész Mester Egylet és Kazinc-
barcika Város Önkormányzata. A tavaly meghirdetett pályázaton arra kérik a 35 év 
alatti szakembereket, hogy a, „színes város” koncepcióval összhangban, építészeti 
módszerekkel meséljék el, mit jelent számukra a város.

A Kazincbarcika Ka-
puja nevet kapó tend-
e r r e  o l y a n  m e g-
v a l ó s í t h a t ó  e g y e d i 
ötleteket vártak az Épí-
tészet Mester Egylet és a 
városvezetés tagjai közül 
kiválasztott testület tag-
jai, amelyek segítenek a 
közvéleményben a tele-
pülésről korábban kiala-
kult szürke képet feled-
tetni az idelátogatókban, 
hozzájárulnak a Kolorcity 
brand erősítéséhez, va-
lamint az építészet nyel-

vén mutassák meg, hogy 
a város továbbra is kész a 
megújulásra.
Mint azt Juhász-Nagy 
Balázstól, Kazincbarci-
ka város főépítészétől 
megtudtuk, a végleges 
pályázati kiírás zárt körű 
és azon az ÉME Meste-
riskola XXV. ciklusának 
hallgatói, valamint a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Építész Kamara 35. 
életévüket be nem töl-
tött építészei vehettek 
részt. 

„Célunk, hogy az unikor-
nis mellett egy új, városi 
léptékű, építészeti gyö-
kerű gesztus is megfogal-
mazásra kerüljön, amely 
az itt élőkben az idetar-
tozás büszkeségét vált-
hatja ki, az ide érkezők 
számára pedig Kazincbar-
cika jól beazonosítható új, 
kortárs rétegét testesít-
se meg. Ennek érdekében 
viszonylag szabad teret 
adtunk a pályázat során, 
ilyen például a megfelelő 
helyszín kiválasztása is. 

Ezért nem adtunk ki hely-
színekre vonatkozó raj-
zi mellékleteket, elkerü-
lendő, hogy ezt az indulók 
bármiféle prekoncepció-
nak értelmezzék. Adat-
szolgáltatással segítettük 
a pályázatkészítők mun-
káját, ez a folyamat zárult 
le január 14-én, az aspi-
ránsoknak pedig egy to-
vábbi hónapjuk volt a ter-
vek kidolgozására.”
-A fiatal építészek az ilyen 
tervpályázatoktól eltérő-
en nem egy prezentáció 
formájában, hanem egy 
egész napos városbejá-
rás során ismerkedhettek 
meg Kazincbarcika jelen-
legi építészetének jelleg-
zetességeivel - árulta el 
Szitka Péter polgármes-
ter.
A Dunántúlról és Buda-
pestről is érdeklődő pá-
lyázók Barcika utcá-
it, tereit járva maguk is 
megismerkedhettek a 
színes várossal, amely-
nek további sokszínűsé-
géhez maguk is hozzájá-
rulhatnak, amennyiben 
a pályázatok benyújtási 
határidejéig, február 8-ig 

beadták pályázatukat 
az Építész Mester Egylet 
megfelelő fórumain.
Bár a megújulás egyik fő 
eszköze eddig is alapve-
tően a kreativitás volt, 
megvalósítási kötelem 
nincs,  a pályaműveknek 
tartalmaznia kellett a pá-
lyázat műszaki tartal-
mával szinkronban lévő 
költségbecslést, annak 
esetleges ütemezhető-
ségre tett javaslatot is.
A tervbemutatóra február 
8-án Budapesten került 
sor, az ötletpályázat hiva-
talos eredményhirdeté-
sét pedig Kazincbarcikán 
tartják február 22-én.
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A MEGÚJULÓ ENERGIÁRÓL
Újabb érdekes előadáson vehettek részt azok a szépko-
rúak, akik január 31-én ellátogattak a Mezey István Mű-
vészeti Központba, ahol dr. Szalontai Lajos tartott előadást 
a fenntartható fejlődésről és megújuló energiaforrásokról. 

Az előadó dr. Szalontai Lajos, 
a Miskolci Egyetem, Műsza-
ki Földtudományi Karának 
munkatársa olyan kérdé-
sekre kereste prezentáció-
ja során a választ, miszerint 
fenntartható-e a fejlődés és 
a jólét hosszú távon a vi-
lágban, illetve, hogy mit is 
tehet a hétköznapi ember 
a környezettudatosabb élet 
eléréséért.
Egy rövid történelmi átte-
kintést követően, amely az 
ipari forradalomtól egészen 
napjainkig összefoglalta azt, 
hogy miként is alakult az 
évek alatt a világ, gazdasá-
gi és társadalmi szempont-
ból a professzor rávilágított 
arra, ezek hogyan állnak ösz-

szefüggésben a XXI. század 
környezeti viszonyaival. 
A hallgatók betekintést 
nyerhettek a megújuló ener-
giaforrások fajtáiba, az ezek-
kel foglalkozó technológiák 
fejlődésébe, valamint a fenn-
tartható fejlődés gondolatá-
nak szükségességébe.
Ma már kijelenthető, hogy 
a fiatalabb generációk már 
szinte biztosan találkoztak 
a környezettudatosabb vi-
lágszemléletekkel, akár a 
televízióban, akár az inter-
neten, illetve legnagyobb 
eséllyel az iskolában. Ez vi-
szont nem volt mindig így. 
Semmiképpen nem mond-
ható régre visszanyúló fel-
fogásnak az, hogy szüksé-

ges földünk megóvása és 
a megújuló energia egyre 
szélesebb körű elterjedése. 
Az előadásban elhangzott, 
hogy nagyjából az 1970-es 
években érte el a világ azt 
a pontot, amikor is az em-
beriségnek már muszáj volt 
ezekkel a kérdésekkel foglal-
koznia, viszont az idősebb 
generációkból még van rá 
esély, hogy sokan nem talál-
ták szembe magukat szám-
szerűsített tényekkel ebben 
a témakörben. 

KIÁLLÍTÁS

SOSEM KÉSŐ 
ECSETET RAGADNI
Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Art. 
Kft. közreműködésével nyílt kiállítás a Mezey István 
Művészeti Központban Vida Jánosné amatőr festő mű-
veiből. A galéria január 31-étől tekinthető meg a Gyer-
mekek Háza - Kézművesházban.

A kiállítás P. Dányi Gabri-
ella, költő és festő verses 
előadásával kezdődött, 
melyet az est főszerep-
lőjéhez, Vida Jánosnéhoz 
írt. Ezt követően Molekné 
Kőrösi Beatrix, az Egressy 
Béni Városi Könyvtár 
igazgatója nyitotta meg 
az eseményt. Szólt a festő 
életéről, munkásságáról 
és tanulmányairól, majd 
Simon Zsóka dal énekes 
operett produkcióját hall-
gathatták meg a vendé-
gek.
Vida Jánosné munká-
it nem csupán Magyaror-

szágon ismerik a világban, 
hiszen képei egészen New 
Yorkig eljutottak, ott is 
bemutatták festménye-
it. Fiatal korában kevés 
szabad ideje miatt sajnos 
nem volt alkalma a mű-
vészettel foglalkozni, így 
megfogadta, nyugdíjas-
ként fog majd szenvedé-
lyének hódolni.
Elmondása szerint szán-
dékosan több témában 

készít festményeket, sze-
retné ugyanis, hogy min-
denki megtalálja munkái 
közül a kedvére valót. A 
kiállított 61 alkotása közt a 
csendélettől a tájképeken 
át, a portrékig találhatunk 
festményeket, melyeket 
nyolc év munkájából vá-
logatott ki a galériába. A 
kiállítást március 22-éig 
tekinthetik meg az érdek-
lődők.

ÉVFORDULÓ

DON BOSCO ÉGI 
SZÜLETÉSNAPJA
Don Bosco égi születésének évfordulóját ünnepelték a 
Szaléziak január 31-én, a Don Bosco Sportközpont-
ban.

A Don Bosco Általá-
nos Iskola, Szakisko-
la, Szakközépiskola és 
Kollégium minden év-
ben ünnepséget szer-
vez a rend név adójának 
égi születésnapja al-
kalmából. A hagyo-
mányőrző eseményen 
az intézmény diákjai, 
pedagógusai és a meg-
hívott vendégek ünne-
pi szentmisén vettek 
részt, melynek a Szent 
Család-templom adott 
otthont. Kazincbarcika 

Város Önkormányzatát 
Klimon István alpolgár-
mester képviselte.
A misét követően a meg-
jelentek közösen átvonul-
tak a Don Bosco Sport-
központba, ahol a diákok 
és pedagógusok közös, 
zenés műsorral emlé-
keztek a rend alapítójára, 
Don Boscora. Az ünnep-
ség zárásaként az intéz-
mény vezetői, oklevéllel 
és ajándékkal jutalmazták 
az intézmény legjobban 
teljesítő diákjait.

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! A magyar korcsolyázás napja

Legyél te is részese a magyar korcsolyázás napjának!

2019.02.22.  16.00
Várjuk szeretettel az iskolásokat egy örömkorcsolyázásra!

Játékos
vetélkedők,
ajándékok
várják a
gyerekeket



9KOLORHÉT • V. / 5.8 2019. FEBRUÁR 8.

TÉRSÉG POSTA LÁ DÁ N K BÓL

KAZINCBARCIKA A 65 ÉVES VÁROS – 3.RÉSZ
Az előző rész a rendszer-
váltásnál ért véget…

A város 1989-ben ünne-
pelte 35 éves fennállását, 
amikor ez bekövetkezett. 
A fejlődés lendülete ugyan 
1990-ig még kitartott, ak-
kor hanyatlani kezdett. A 
környező bányák bezár-
tak, így Kazincbarcika 
- ekkorra már, mint bá-
nyászati központ - a je-
lentőségét elvesztette. A 
vegyipar is elkezdett visz-
szacsúszni, ami oda ve-
zetett, hogy nem egyszer 
komoly bajba is került a 
vegyipari óriás. A vissza-
esés olyan mérvűvé vált, 
hogy azóta a 40000-es 
város lakossága az el-
vándorlás következté-
ben napjainkra 27000 főre 
esett vissza. A bajt érez-
ve jelent meg 1995-ben a 
„Kazincbarcika: zsákutca 
vagy útelágazás?” című 
könyv. Ezt a nehéz korsza-
kot még súlyosbította az 
is, hogy 1999-ben – a város 

45 éves évfordulóján – Be-
rente önállósodási törek-
vései sikerrel jártak. Ez to-
vább súlyosbította a város 
helyzetét, befolyásolva 
területét, és az iparűzési 
adóból származó bevéte-
leit. A megegyezés csak 
2007-ben született meg a 
két település között. Eddig 
az időpontig a visszaesés 
folyamatos volt, középis-
kola, általános iskola és 
óvoda bezárásokkal is 
járt. 2007-től stagnált a 
város, majd lassan, foko-
zatosan 2011-től elindult a 
fejlődés. Racionalizálások, 
összevonások lassacskán 
stabilizálták a költségve-
tést, majd a pályázatok, a 
helyes gazdálkodás már 
nyereséget is hozott, ami 
előfeltétele volt a város 
fejlődésének. Most, 2019-
ben már nyilvánvalónak 
látszik, hogy az irány he-
lyes volt – a város nem 
került zsákutcába –, és 
ma már látható, érezhető 
a település fokozatos fej-

lődése, népszerűsége – és 
nem csak az itt lakók kö-
rében, hanem országosan 
is - az emelkedő imázsa. 
Egyre több média mutatja 
be a várost, ami vonzza a 
településre a látogatókat. 
Van jó pár olyan esemény 
is, amire nemcsak a ke-
let-magyarországi régió-
ból, hanem a Dunántúlról 
is visszajárnak a vendé-
gek. Tehát így, a 65 éves 
évfordulón kijelenthetjük, 
hogy Kazincbarcika csak 
útelágazáshoz ért…
Hogyan ünnepelték a vá-
rossá nyilvánítás évfor-
dulóit? Természetesen 
csak kiragadott példá-
kat sorolhatok fel a cikk 
rövidsége miatt.
1954 és 1989 között jellem-
zően egy-egy szociális, 
közellátó, oktatási intéz-
mény, valamint park át-
adásával ünnepelték meg 
az eseményt. (Például: 
Kun Béla Általános Isko-
la, Kazinc Áruház, Fő téri 
Park, Jubileumi Park, Csó-

nakázó-tó stb.) Szintén 
ekkor jelentek meg kiad-
ványok a városról. („Ka-
zincbarcika földrajza”, „A 
szobrok városa”, „Az ifjúvá 
serdült város”, „Ismerked-
jünk Kazincbarcikával!” 
stb.) Látogatásokra is sor 
került. (Hruscsov és Ká-
dár János Kazincbarcikán, 
Kazincbarcika bemutatá-
sa Miskolcon és Budapes-
ten stb.)
1989-től 2004-ig igazán 
nem volt mit ünnepelni… 
Az ünnepi beszédeken kí-
vül alig egy-egy esemény 
fémjelezte a város múltját.
Azóta újra előtérbe került 
a várossá nyilvánítás ün-

nepe, újra egyre több ese-
mény emlékeztet minket 
történelmünkre, ami az 
egészséges lokálpatrio-
tizmus kialakulásához 
vezethet. Ismét újabb – és 
egyre több – kiadvány je-
lenik meg, és az ünneplés 
súlypontja az átadásokról 
a különböző eseményekre 
tevődött át.
A további fejlődés remé-
nyében a magam részéről 
is csak azt tudom monda-
ni: boldog születésnapot 
Kazincbarcika!

Kismarton Zsolt
Barcikai Históriás 

Helytörténeti Alapítvány

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény egy szep-
tember 21-ei nagyszabású programhoz 
kapcsolódik.
Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal „65 éves Ka-
zincbarcika” bögrét, nyakpántot és hű-
tőmágnest nyerhet. 

Beküldési határidő: február 15.

CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika,  
Jószerencsét út 1/A.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

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

Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Vitányi Tímea

REJTVÉNY

Kazincbarcika Fotó:„Vajtó és a világ”

NAGYOBBRA CSERÉLHETŐ A SZELEKTÍV EDÉNYZET
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy azon Ka-
zincbarcika város közigazgatási területén, családi há-
zas övezetben élők, ahol az adott ingatlanban legalább 
4 fő rendelkezik bejelentett lakóhellyel, lehetőség van 
a 2016. év folyamán átvett 120 l űrmértékű szelektív 
edényzetek 240 l űrmértékűre történő cseréjére.

Az edényzetek cseréjének 
feltételei:
1. a kérelem benyújtására 

kizárólag Kazincbarci-
ka város közigazgatási 
területén, családi házas 
övezetben lévő ingatla-
nok esetében van lehe-
tőség,

2. a visszaadandó edény-
zet sérülésmentes-
ségére vonatkozó-
an nyilatkoznia kell az 
edényzet birtokosának, 
amennyiben azonban 
a csere alkalmával az 
edényzet sérülésmen-
tessége nem állapítható 

meg, az edényzet kicse-
rélésére nem kerül sor,

3. az edényzet cseréjé-
re irányuló kérelemhez 
mellékelni kell az edény-
zet birtoklására jogosító 
megállapodás másola-
tát,

4. az edényzet cseréjének 
feltétele a legutolsó, a 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj befi-
zetését igazoló csekk 
másolatának, valamint 
az ügyfélazonosítót 
tartalmazó számlalevél 
másolatának kérelem-
hez történő csatolása,

5. a kérelem benyújtására 
az az ingatlanhasználó 
jogosult, ahol az adott 
ingatlanban legalább 4 fő 
rendelkezik bejelentett 
lakóhellyel, melynek a 
lakcímnyilvántartásban 
történő ellenőrzéséhez 
a kérelmező a kérelem 
benyújtásával hozzájá-
rul,

6. a kérelmező adatai ke-
zeléséhez a kérelem be-
nyújtásával hozzájárul,

7. nyilatkozat arra vonat-
kozóan, hogy a kérel-
mező vállalja, hogy az 
edényzet átvételére 
vonatkozó megállapo-
dást a csere alkalmával 
aláírja.

A kérelem benyújtásának 
határideje: 2019. febru-
ár 15.

A kérelem benyújtásának 
helye és módja:
1. személyesen Kazinc-

barcikai Polgármesteri 
Hivatal Szociális Cso-
portjánál – 3700 Ka-
zincbarcika, Fő tér 36.,

2. postai úton a Kazincbar-
cikai Polgármesteri Hi-
vatal, 3700 Kazincbarci-
ka, Fő tér 4. postai címre

3. elektronikusan a szoc@
kazincbarcika.hu e-ma-
il-címre.

A kérelem letölthető a 
www. kazincbarcikai.hu 
oldalról, vagy személye-
sen átvehető a Fő tér 36. 
szám alatt ügyfélfogadási 
időben, illetve a Kazincbar-
cikai Polgármesteri Hivatal 
Fő tér 4. szám alatti épü-
letének portáján munka-
időben.
A kérelemhez csatolni kell:

1. az edényzet birtoklására 
jogosító megállapodás 
másolati példányát

2. a legutolsó közszolgál-
tatási díj befizetését 
igazoló csekk másolatát

3. az ügyfél- vagy partner-
azonosítót tartalmazó 
számlalevél másolatát

A kérelmek elbírálására a 
beérkezés sorrendjében 
kerül sor. Amennyiben a 
befogadható kérelmek 
száma eléri a rendelke-
zésre álló cseredarabok 
számát, a kérelmet eluta-
sítjuk.
Az edényzetek cseréjére 
várhatóan 2019 tavaszán 
kerül sor, mely térítés-
mentes, és nem jelenti a 
közszolgáltatási díj válto-
zását!

FELHÍVÁS

TISZTELT SZÜLŐK!
Kazincbarcika Város Polgármestere a Képviselő-testület Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 15/2018. (VI. 28.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklet 3. pont 3.4. alpontjában biztosított átruházott 
hatáskörben a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ bölcső-
dei intézményegységeiben; valamint a Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák tagintézményeiben a 2019. évi nyári nyitva-, zárvatartási 
rendjét – tekintettel az nyáron zajló energetikai felújításokra is – az 
alábbiak szerint határozza meg:

Intézményegység neve Zárvatartási ideje
Kazincbarcikai Szociális  
Szolgáltató Központ 1. Sz. 

Bölcsőde (Pollack Mihály út 15.)

2019. július 15. – július 28.  
(2 hét – 14 nap,  
10 munkanap)

Kazincbarcikai Szociális  
Szolgáltató Központ 2. Sz. 
Bölcsőde (Csokonai út 3.)

2019. július 1. – július 14.  
(2 hét – 14 nap,  
10 munkanap)

Kazincbarcikai  
Összevont Óvodák

Tervezett zárvatartási ideje

Székhely Óvoda 2019. június 17-től  
augusztus 23. (30)-ig*, illetve  
a munkák ütemezése szerint

Napsugár Tagóvoda
Százszorszép Tagóvoda

Mesevár Tagóvoda

Egész nyáron nyitva
Eszterlánc Tagóvoda

Füzike Tagóvoda
Nefelejcs Tagóvoda

Sajóivánkai  
Napköziotthonos Tagóvoda

2019. július 15-től  
augusztus 16-ig

Zöld Titkok Kastély  
Tagóvoda

2019. július 22-től  
augusztus 16-ig

* A kivitelezési munkák függvényében.

KÖZLEMÉNY

INTEGRÁCIÓS FEJLESZTÉSEK
Birtokba vették a gyerekek az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Is-
kola megszentelt új gyógytestnevelési termét és integrált játszótereit.
A Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda gyógytestnevelési termét 
és integrált játszótereit január 26-án szentelte meg Orosz Atanáz mis-
kolci püspök, és adta át Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. 
Az ünnepségen az iskola tanulói népdalcsokorral, kórusművekkel, verssel 
és sportbemutatóval léptek a közönség elé. A tanév során kiemelkedő 
teljesítményt elért diákok, valamint felkészítő tanáraik díjat és jutalmat 
vehettek át Barta Józseftől, a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Is-
kola igazgatójától. Az átadó ünnepélyt követően a gyerekek személyesen 
találkozhattak és beszélgethettek Balczó Andrással, a Nemzet Sportolója 
címmel kitüntetett, háromszoros olimpiai bajnok öttusázóval, és Boron-
kay Péter világ, és Európa-bajnok paratriatlonistával. 
Az elmúlt években már több felújítás és bővítés is történt az épületegyüt-
tesben. A legutóbbi fejlesztések az EFOP-pályázat keretében valósultak 
meg. A most megszentelt új épületrész és játszóterek az egészséges élet-
módra nevelés, az egymásra figyelés, az érzékenyítés színterei lesznek. 
A gyógytestnevelési terem egy többfunkciós terem, melyet fogyatékkal 
élők és egészséges társaik egyaránt használhatnak sportolásra, kikap-
csolódásra, művészeti tevékenységre. Az épület szervesen kapcsolódik 
az épület előtt kialakított „esélyparkhoz”, ahol belső térben is lehetőség 
nyílik a fogyatékkal élők mindennapi élete során felmerülő nehézségek, 
akadályok kipróbálására. A fejlesztések célja a test és lélek harmóniájának 
helyreállítása. A gyermekek szakemberek jelenlétében gyógyulhatnak, 
erősödhetnek. Az integrált játszótereken megélt élmények szorosan 
egymáshoz kötik, egymás kölcsönös tiszteletére és szeretetére nevelik 
használóikat.

Forrás: Varga-Juhász Bernadett kommunikációs referens és püspöki 
szóvivő, Miskolci Egyházmegye
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PROGRAMAJÁNLÓ

Február 9-10.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó)

Február 12.  
(kedd) 10.00 

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendégek: Pelle Anna, az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub 

vezetője és Szécsi Ottó szervező

Téma: Rejtvényfejtő verseny Kazincbarcikán

Vendég: Gálhidi György, a KBSC edzője

Téma: Megkezdődött a tavaszi szezon a KBSC 
labdarúgóinál

Február 14. 
(csütörtök) 8.00

TESTÜLETI ÜLÉS  
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS

Február 14 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

KBSC

ÖTÖS M I NDE N  
TE KI NTETBE N

Remek győzelemmel nyitotta a 2019-es esztendőt a Ka-
zincbarcika NB II-ben szereplő együttese. A kék-sár-
gák a Tiszakécske ellen 5-0-ás győzelmet arattak.

A labdarúgó Merkan-
til Bank Liga NB II tavaszi 
fordulójában a Tiszakécs-
ke ellen nagyon mély ta-
lajú pályán mérkőztek a 
csapatok. Az első hely-
zet a házigazdák előtt 
adódott, de a kapufa ek-
kor még megmentette az 
alföldieket a góltól. A 22. 
percben Fótyik nagysze-
rű, 23 méteres szabadrú-
gásánál már nem volt ke-
gyelem. A KBSC védője 
óriási gól lőtt. A vezetés 
birtokában nyugodtan és 
okosan futballozott a Ka-
zincbarcika, a vendégek 
pedig csak elvétve ju-

tottak el a hazaiak tizen-
hatosáig. A 32. percben 
Kanalos cselezgetett a 
büntetőterületen belül és 
éles szögből leadott lö-
vése utat talált a vendé-
gek kapujába. Az első já-
tékrészben azonban jött 
a hab a tortán, hiszen Ol-
tean is meglőtte a maga 
gólját, és már 3-0-ra ve-
zettek a Gálhidi-tanítvá-
nyok. 
A második játékrészben 
cserékkel próbálkozott a 
vendégtréner, de csapa-
tát nem sikerült felráz-
ni. Kanalos révén a félidő 
derekán büntetőt is hi-

bázott a hazai csapat, de 
nem sokkal később Pal-
mes találata után már 
4-0-át mutatott az ered-
ményjelző. A KBSC haj-
tott, ment előre, támadá-
saiban rendre benne volt 
a gólszerzés lehetősége. 
Két perccel a lefújás előtt 
a csereként beállt Lu-
kács is meglőtte a maga 
gólját, kialakítva ezzel az 
5-0-ás végeredményt. 
A Barcika a játék minden 
elemében felülmúlta a Ti-
szakécskét és megérde-
melt győzelmet aratott. 
A kék-sárgák immár 31 
ponttal a 9. helyen állnak. 
Gálhidi György együttese 
legközelebb február 10-
én Balmazújvárosban lép 
pályára.

VRCK

KÉTSZER IS ÖT SZETT
Az elmúlt héten kétszer is 3-2-re veszített a VRCK. 
Előbb a Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóján a 
Pénzügyőr ellen hazai pályán, majd a Közép-Európai 
Kupában a Waldviertel otthonában kaptak ki szoros 
meccsen a kék-sárgák.

Az MK elődöntő visszavá-
gón a házigazdák remekül 
kezdték az első felvonást, 
és a közönség támoga-
tását is élvezve elhúztak 
7-3-ra. A vendégek azon-
ban felzárkóztak, egyenlí-
tettek, majd a vezetést is 
átvették és végül 25-20-
as sikert arattak.
A folytatásban a fővárosi-
ak 4 pontos előnyre tet-
tek szert, de 16-16-nál 
egyenlített a Vegyész. A 
vezetést azonban nem 
sikerült átvenni a haza-
iaknak, és a Pénzügyőr 
25-21-re megnyerte a 
játszmát, és ezzel el is 
döntötte a továbbjutást.
A harmadik szettben 
magukhoz tértek a ha-
zaiak, Gebhardt Nor-
bert vezetésével a szet-
tet 25-21-re hozták, így 
folytatódhatott a meccs. 

A negyedik játszmában 
a Kazincbarcika nagyon 
odafigyelt és 25-20-
ra megnyert szett után 
egyenlített.
Az ötödik szett izgal-
masan alakult, 11-11 után 
azonban a fővárosiak len-
dültek jobban játékba és 
végül 15-12-re hozták a 
játszmát. A PSE így 3-2-
re győzött, és kettős si-
kerrel jutott be a Magyar 
Kupa döntőjébe. A VRCK 
bronzéremért játszhat a 
sorozatban február 16-án 
szombaton Érden a Ka-
posvár ellen fél egytől. 
A Közép-Európai Ku-
pában is pályára lépett 
a Kardos-legénység, az 
osztrák Waldviertel ott-
honában, akik Kazinc-
barcikán 3-1-re nyertek. 
Milevék azonban apa-
it-anyait beleadtak és az 

első felvonásban jó já-
tékkal 25-18-ra hozták a 
szettet. A második játsz-
mában a VRCK 25-21-re 
nyerte a szakaszt. A har-
madik etapban az osztrá-
kok akarata érvényesült 
és 25-21-re övék lett a 
harmadik szett. 
A negyedik felvonásban 
szorosan alakult a küzde-
lem, de végül itt is a házi-
gazdák nyertek 25-21-re. 
A mindent eldöntő ötödik 
felvonásban 4 ponttal el-
léptek a vendéglátók, de 
11-10-re még felzárkóz-
tak Juhászék. A végén 
azonban ez a játszmát is 
a Waldviertel nyerte 15-
13-ra, és így az osztrákok 
3-2-re hozták a mérkő-
zést. 
A Vegyész legközelebb 
lapzártánk idején a Kö-
zép-Európai Kupában a 
szlovén Ljubljanát fogad-
ja, majd február 10-én 
vasárnap este 5 órától a 
Pénzügyőr otthonában 
szerepel bajnoki mérkő-
zésen.

IDEGENFORGALOM

KAZINCBARCIKA 
A DÍSZVENDÉG

Idén március 8-9. között 
rendezik meg XXVI. al-
kalommal a megyeszék-
helyen az észak-ma-
g y a ro r s z á g i  ré g i ó 
legnagyobb idegenfor-
galmi kiállítását, a „Men-
jünk világgá ...!” utazási 
kiállítás Miskolc rendez-
vényt az ITC Székház-

ban. A belföldi díszvendég 
2019-ben Kolorcity Ka-
zincbarcika lesz. 
A közel száz belföldi és 
külföldi stand kínálata 
mellett, a megszokott kie-
gészítő családi és kulturá-
lis programok és sztárfel-
lépő is szórakoztatja majd 
a látogatókat.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

A SIKER MÉG VÁRAT MAGÁRA
A férfi futsal NB II Keleti csoportjában ezúttal idegenben szerepelt a Kazincbarcikai Ördö-
gök SE. A bajnokság 20. fordulójában Nyírbátorban szenvedtek vereséget a piros-feketék.

Győzelmi kényszerben voltak a barciakaiak, hiszen csak sikerükkel tarthatták volna élet-
ben felsőházba jutási reményüket. A mérkőzés azonban nem Komlósiék szája íze szerint 
kezdődött, hiszen gyorsan hátrányba kerültek. Besenyei révén még jött az egyenlítés, de 
a folytatás már nem volt sikeres. A következő percekben azonban kétszer is betaláltak 
a házigazdák, és a gólokra csak eggyel válaszoltak az Ördögök. A félidő hajrájában még 
nehezebb helyzetbe kerültek a Kőrösi-tanítványok, hiszen zsinórban három gól lőtt a 
Nyírbátor, ezzel már 6-2-re vezetett.
A második félidőben sem sokat változott a játék képe. Az ördögök enerváltan játszottak 
és 9-2-es hazai vezetésnél fel is adták a csatát. A végjátékban ugyan Irhás és Darók is 
betalált, de az utolsó percben Juhász Bence meglőtte a vendéglátók 10. találatát. Az Ör-
dögök így 10-4-es vereséget szenvedtek és matematikailag sem juthatnak be az NB II 
Keleti csoportjának felsőházi rájátszásába. A piros-feketék legközelebb február 11-én 
Berettyóújfaluban lépnek pályára.

KÉZILABDA

TÓTH ATTILÁRA 
EMLÉKEZTEK

Harmadik alkalommal rendezték meg a Tóth Attila em-
léktornát K azincbarcikán a Kazinczy Tornacsarnokban, 
valamint Putnokon a Városi Sportcsarnokban. A két-
napos megmérettetésen a a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kézilabda Szövetség volt főtitkárára, korábbi NB 
I-es játékvezetőre emlékeztek a játékosok. Az utánpótlás 
csapatok mellett a két NB II-es felnőtt női és férfi csapat 
is összemérte tudásukat.

L-U13 korosztály: 
I. helyezett KKSE, II. hely Salgótarján KC, III hely Miskolc 
VSC
F-U15 korosztály: 
I. helyezett Bőcs KSC, II. hely Sárospataki TC, III. hely Ti-
szavasvári SE
L-U14 korosztály: 
I. helyezett Miskolci VSC. II. hely KKSE, III. hely Lóci DSE
OSB lány (serdülő): 
I. helyezett Csepel DSE, II. hely Malév SC, III. hely KKSE
Férfi ifjúsági korcsoport: 
I. helyezett: Ózdi KC, II. hely Bőcs KSC, III. hely: Miskolci 
VSI SC
Férfi felnőtt: 
I. helyezett KKSE, II. hely OKC, III. hely Kisvárdai KC
Gólkirály: Nyeste Balázs (OKC)
Legjobb játékos: Orosz Gábor (KKSE)
Legjobb kapus: Bartók Levente (KKSE)
Női felnőtt: 
I. helyezett Kölcsey DSE, II. hely KKSE, III. hely Mezőke-
resztes VSE
Gólkirály: Oláh Lili (KKSE)
Legjobb játékos: Katona Beáta (Kölcsey)
Legjobb kapus: Bánkúti Gabriella (Mezőkeresztes)

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? 
Kérdezzen Szitka Péter polgármestertől!

Február 27. 18.00
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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!
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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

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. 
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes 
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki 
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokza-
ti felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, 
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.

Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes re-
zsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is meg-
állapítottak.

I. emelet m2

Irodák 53,59
Irodák 57,66

II. emelet m2

Irodák 53,87
Irodák 53,82
Irodák 53,78
Irodák 55,44

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a 
következő elérhetőségeken:

kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627

e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

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

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

A Barcika Szolg Kft. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
energetikus munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Energiabeszerzés támogatása
• Távhőszámlázás előkészítése
• Beérkező energiaszámlák ellenőrzése, igazolása
• Mérési pontok nyilvántartása
• Mérők, almérők nyilvántartása, nyomon követése, 

hitelesítési időszak nyilvántartása
• Statisztika, jelentések készítése
• Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, 

KSH adatszolgáltatások előkészítése
Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezés határideje: 2019. február 24.
Részletek és a jelentkezés módja: 
önéletrajz, motivációs levél benyújtásával 
és a bérigény megjelölésével a 
https://barcikacentrum.hrmaster.hu honlapon.

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

Táncsics Mihály út 11.

Slice üdítő szőlő 2,25 l:
Lorilix  foly. mosószer 4 l color, black:
Tomi mosókapszula 45 db-os 900 g:
Surf mosópor color 3,9 kg:
Chio chips minden íz 75 g:
Milka táblás minden íz 90 g, 100 g:

80 Ft
1000 Ft
2200 Ft 
2050 Ft
210 Ft
245 Ft 

35,5 Ft/l
250 Ft/l
2444 Ft/kg
525 Ft/kg
2300 Ft/kg
2450 Ft/kg

Sütemények - üdítők - energiaitalok!

Valentin-napi desszertek nagy választékban!


