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KIVARRT VÁRLAKÓK AZ
EDELÉNYI KASTÉLYBAN

Az Edelényi Kastélyszigetbe érkezett május 17én a Kazincbarcikai Gobelin
Öltögetők Körének az „Itt
születtem, itt lakom én” –
tűvel festett Magyarország című vándorkiállítása.
Kissné Király Piroska, a
Gobelin Öltögetők Körének vezetője stábunknak
elárulta, hogy a kiállítási anyagnak van egy érdekessége, mégpedig az,
hogy a tárlat nemcsak a
magyar kastélyokról készített gobelinjeiket mutatja be, hanem a várurakat
is korabeli öltözékben, va-

lamint szokásaikat a mindennapi életben.
A vándorkiállítás anyaga
korábban Kazincbarcikán
a Gimi Galériában, Miskolcon pedig a Diósgyőri várban volt látható. A gobelinhímzés egy szövésen
alapuló technika, melyben
a művész tulajdonképpen
a keresztöltést alkalmazza műveinek elkészítésére.
A kastélyba látogató vendégek negyven alkotást
tekinthetnek meg a tárlaton. A művek többnyire
fantázia alapján készülnek, de ha hiteles fotó vagy

ZEMPLÉNT IS
MEGHÓDÍTOTTÁK

A berentei természetjárók
ismét kétnapos túrán vettek részt májusban. A túra
során ellátogattak Sátor
aljaújhelyre, a Zsólyomkai pincesorra, a Magyar
Kálvária emlékműhöz, a
szárhegyi országzászlóhoz. Megtekintették a Megyer-hegyi tengerszemet,
valamint ellátogattak Erdőhorvátiba és Tarcalra is.

Fotó: Dánné Maya

Ballók István és baráti
társasága már közel öt
éve szervez rendszeresen hasonló „sétákat”,
melyhez az évek során
sok berentei természetszerető is csatlakozott.
A húsz-harminc fős társaság számos helyen
rótta a kilométereket
Magyarországon, de a
határon túl is jártak már.

rajz van a „várlakóról” akkor azt is tanulmányozzák
varrás előtt.
A művész hölgyeknek ez
már a második vándorkiállításuk nyolcéves fennállásuk óta. Aki érdeklődik a gobelin képek iránt,
az július elsején a tiszadobi
Andrássy-kastélyba látogasson el. A „Várak” című
sorozat az Egri várban kap
otthont, a „Városok” című
pedig Békéscsabára utazik.
„Ha a gobelinről igaz az az
állítás, hogy a szépség és a
türelem művészete, akkor

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

KAZINCBARCIKA
BIZTONSÁGOS VÁROS

Kazincbarcika közbiztonsága volt a fő témája Kazincbarcika Város Önkormányzata
május 16-ai képviselő-testületi ülésének. A napirendi pontok előtt Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester elismeréseket adtak át a közbiztonság
területén végzett kiemelkedő munkát végzőknek. A grémium elfogadta többek között a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet beszámolóját.

A legelhivatottabakat díjazták

erről a kiállításról nyugodtan kijelenthetjük, hogy a
szépség, a művészet és a
lokálpatriotizmus találko-

zik ezeken a gobelineken.”
– vallják a Kazincbarcikai
Gobelin Öltögetők Körének
tagjai.

UTCAZENÉBŐL
IS ÖTÖS

Az Irinyi János Református
Oktatási Központ Zenei
Tehetséggondozó Műhelye május 6-án részt vett
a II. Tokaji Utcazene Fesztiválon, ahol 18 helyszínen 200 zenész – közel 50
zenekar –szórakoztatta
a közönséget. A fellépők
közül a Kőbányai Zenei
Stúdió tanáraiból álló zsűri
négy produkciót díjazott,
köztük a kazincbarcikai
együttest is.
– A tavalyihoz hasonlóan,
most is remekül éreztük
magunkat ezen a fesz-
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tiválon, és úgy érezzük,
hogy az elmúlt három év
elismeréseként tekinthetünk erre a közösségi
zene népszerűsítéséért

kapott díjra – mondta el
Lukács Balázs, az Irinyi János Református Oktatási
Központ pedagógusa.

A város közbiztonságáért
végzett áldozatos munkájáért Kazincbarcika Város Polgármesterének
Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült Nagy
Vilmosné, a Kazincbarcikai

Közbiztonság Egyesület
Polgárőrség elnökhelyettese, valamint Stolc Péter, a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet
közterület-felügyelője. A
Kazincbarcika Város Köz-

biztonságáért kitüntető
díjat 2019-ben Csík Csaba
Róbert c.r. főtörzszászlós,
a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka érdemelte ki.

Dr. Bakk Richárd, Csík Csaba Róbert, Dr. Mecser Tamás

Nőtt a közbiztonság
Városunkban tíz év óta tavaly volt a legalacsonyabb
a bűncselekmények száma, derült ki a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
beszámolójából. Az 512
eset országos szinten is jó
eredménynek minősül, hiszen a hasonló lélekszámú
kapitányságok közül például Szentendrén 1 097 és
Veszprémben 1 230 bűncselekményt regiszráltak.
Dr. Bakk Richárd mb. kapitányságvezető kiemelte,
hogy összességében csökkenő tendenciát mutat a
bűnesetek száma, emellett
viszont növekedett a kábítószernek nem minősülő, de kábító hatású anyagok, az ún. „új pszichoaktív”

szerek terjesztőinek köre,
valamint a közlekedési balesetek száma.
A kapitányságvezető tíz
hónappal ezelőtt vette át
a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetését. A
„bűnügyi szempontból agresszív bűnüldöző” vezető
a megelőzést, a maximális
szigort, valamint a felderítést tartja megfelelő eszköznek a bűncselekmények
visszaszorítására.
A Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet munkája során 2016-ban 1 636,
2017-ben 2 136, tavaly
1 864 ügyiratot dolgoztak
fel. Vincze Csaba, a rendészet vezetője úgy gondolja, hogy a bekövetkezett

csökkenés több okra vezethető vissza:
– Megalakulásunk óta elmondható, hogy vannak
olyan területek, elsősorban
a közlekedési szabálysértések tekintetében, amelyeknél a korábban végrehajtott
intézkedések meghozták
a várt eredményt és az állampolgárokat jogkövető
magatartásra ösztönözték
– indokolta.
Összesen mintegy 38 000
órát járőröztek a rendészek
az utcán, jelenlétükkel növelve a városlakók biztonságérzetét. A mezőőröknek
köszönhetően a víkendházi betörések és a kerti lopások száma is jelentősen
csökkent.

Nagy Vilmosné és Csóra György, az Országos Polgárőr
Szövetség általános és oktatási elnökhelyettese

Stolc Péter, Vincze Csaba

Támogatás a nagyobb rendőri jelenlétért

(Fotók: ZTM)

A rendőrkapitányság és a
rendészet közös járőrszolgálatot is teljesít. A polgárőrséggel is együttműködve, egymás munkáját
kiegészítve dolgoznak a
közbiztonság javításáért,
kiemelt figyelmet fordítva
a garázdaság elleni feladatokra. Minél nagyobb rendőri jelenlétre törekednek,
ám erre a kapitányság lehetőségei nem biztosítottak.

Kazincbarcika Város Önkormányzata folyamatos
kapcsolatban van mindhárom szervvel, és figyelemmel kíséri munkájukat.
Kölcsönös visszajelzések
alapján igyekeznek a hatékony működés feltételeit segíteni.
Kazincbarcika Város Önko r m á ny z a ta 6 m i l lió forinttal támogatja a
Kazincbarcikai Rendőrka-

pitányságot a közterületi
gyalogosszolgálat növelése érdekében. A támogatási szerződést ünnepélyes keretek között
írta alá Szitka Péter polgármester és dr. Mecser
Tamás, a Borsod-Abaúj -Ze m p l é n M eg ye i
Rendőr-főkapitányság
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese a képviselő-testületi ülésen.

A magyar sport napja alkalmából Kazincbarcika Város
Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben
részesült Brassó Istvánné, az ÓSZC Surányi Endre
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának testnevelő pedagógusa, aki május 6-án a többi
dijazottal együtt nem tudta átvenni az elismerést
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INTERJÚ

TŰVEL FESTETT CSODÁK

A Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Köre nem ismeretlen
a városlakók számára, hiszen számtalan tárlaton mutatkoztak már be a város különböző intézményeiben a
megalakulásuk óta. Legutóbb a „Tűvel festett Kazincbarcika” vándorkiállítással szereztek országos ismertséget, hiszen kiállítottak már Debrecenben, Kiskunhalason, Nyíregyházán, valamint a fővárosban is. Emellett
több, különböző témájú pályázaton vett részt a társaság,
tavaly például a budapesti Duna Palotában a Mátyás-évfordulóra rendezett országos kiállításon fődíjasok lettek,
valamint a veszprémi Érseki Palota Szaléziánum „Betlehemi jászol” meghívásos tárlatán különdíjat kaptak.
Kissné Király Piroska, a kör vezetője avatott be minket
a gobelinkészítés és a csapat történetébe.
– Honnan eredeztethető a
gobelin?
– A gobelinkészítés eredete a XIV. és XV. századra vezethető vissza, amikor is Franciaországban az
előkelő hölgyek készítettek
ezzel a technikával először
képeket, és általuk terjed
el, ők hozták el Magyarországra is. Egyébként van
egy német változata is, de
hazánkban a francia típusút
használjuk. A XIX. században alakult ki az a módszer,
amely a magyar nőknél ismertté vált, a XX. századra
pedig már népszerűvé vált a
kézimunkázni szeretőknél.
Ekkoriban alakultak gobelinfestő műhelyek, melyek
előre előkészített képekkel árasztották el a rövidáru üzleteket. A technika
lényege, hogy ezeket az
előre festett képeket egy
keretre feszítjük és ferde
keresztöltésekkel, aprólékos munkával kiöltjük. Van a
nagylyukú gobelin, amit hat
szállal varrnak, van a tűgobelin, amelyet egy szállal,
mi kizárólag az utóbbi tí-

EGÉSZSÉGM EGŐRZÉS

A REMÉNY NAPJA
KAZINCBARCIKÁN

Szűrővizsgálatok, faültetés, rózsaszín séta, gyermekrajz
pályázat, film- és divatbemutató – ezek voltak a legfontosabb elemei annak a nagyszabású, rákmegelőzésre
fókuszáló programnak, melyet május 17-én rendezett a
Kazincbarcikai Teljes Életért Egyesület.

pussal dolgozunk. Ezek az
alkotások távolabbról festmény, vagy olykor fénykép
hatásúak.

is ezeket a mintákat alkalmaztuk, de volt bennünk
ambíció, hogy mást is megmutassunk, kivarrjunk.

– Hogyan kezdődött a gobelin iránti szerelem?
– Egy rövidáru boltban láttam először ilyen képeket,
de akkor még nem tudtam
mi az, viszont nagyon tetszett, szépnek láttam, így
megvásároltam. Egy régi
kolléganőm tanított meg
az első lépésekre. Később
meghirdettem, hogy gobelin szakkört szeretnék indítani, amire voltak is jelentkezők. Így alakultunk meg
2010-ben, jelenlegi tagjaink
rajtam kívül: Almási Dezsőné, Barta Józsefné, Gondos
Imréné, Nagy Lajosné, Mariska Györgyné, Tóth Mária
és Veres Tivadarné.

– Mikor mutatkoztak be
először a közönségnek?
– Hamar kialakult az igényünk arra, hogy megmutassuk a munkáinkat,
és a tanítás iránti vágy is
hajtott minket, így ez adta
az ötletet, hogy jelenjünk
meg kisebb nagyobb településeken, kultúrházakban,
könyvtárakban a munkáinkkal. A kiállítások alkalmával azt tapasztaltuk,
hogy nem tudunk újat mutatni, hiszen aki goblenezik,
az ugyanezeket a mintákat
készíti. Ekkor jött egy új ötlet, amit tulajdonképpen a
Kolorcity márka adott, mivel a goblenezés is egy nagyon színes kézimunka. Így
arra gondoltunk, hogy készítsünk Kazincbarcikáról
gobelinképeket.

- Mik a legkedveltebb motívumok?
- Sokan szeretik a rózsa,
a női vagy gyermekalakok
mintázatát, de népszerű a
tájkép és a csendélet öltögetése is. Annak idején mi
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– Hány darabból áll a „Tűvel festett Kazincbarcika”
sorozata?

Huszonkettő gobelint
varrtunk fotók alapján,
ezekkel a képekkel kezdtük
el járni az országot és így
kezdtek felfedezni minket.
Nagyon szerettem volna,
ha szakmai zsűri is megnézi és bírálja az alkotásainkat. Rátétes tárgyakat is
készíttettünk, amelyekre
miniatűr virágokat hímeztünk. Két dobozunkat az
Iparművészeti Múzeum
kivitte Japánba, ami számunka nagy elismerés volt.
– Milyen más témában alkotott még a kör?
– Egy Arany János verseire írt pályázat is felkeltette
az érdeklődésünket, itt saját fantázia alapján készíthettük a képet, nem kellett
fotót használni. A „Tanya”
című verset dolgoztuk fel,
először kielemeztük, és
azt a tanyasi tájat kellett
előrajzolás nélkül megvalósítani.
– Mennyi ideig tart egy kép
elkészítése?
– Két egyforma alkotás
soha nem születik, mindenkinek más az ízlése és
más ütemben dolgozik, de
egy 10x10-es méretű képet körülbelül két hét alatt,
napi hat órában varrunk.
– A gobelinnek milyen értéke van a mai világban?
A mai modern lakásokba
kevés helyen van gobelin,
a modern stílus miatt ritkán tartják lakásdíszként.

Az edelényi kastély kiállított munkái között azonban vannak olyan alkotások, amelyeken magyar
várak, kastélyok láthatók
és megállják a helyüket a
mai stílusirányzatok mellett.
– Mit kell tudni a kastélyszigeten kiállított darabokról?
– Negyven alkotást készítettünk közel fél év alatt, és
nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy a „kastélyok,
várak” képeink elsőként
ilyen unikum helyszíneken láthatóak, hiszen nem
volt még tárlat az edelényi
kastélyteremben. Elmondhatom, hogy úttörők vagyunk ebben a tekintetben, mivel a kastélyterem
innentől időszakos kiállítások helyszíne lesz. Hasonló
jót mondhatok el a Diósgyőri várról is, hiszen ott
is nekünk sikerült ezzel a
témával először szerepelni.
– Hol lesznek még láthatóak a művek az országban?
– A „Várak” című sorozat
az Egri várban kap otthont,
a „Városok” című pedig Békéscsabára utazik. Bízom
benne, hogy külföldre is
eljut a hírünk. Edelényben egyébként június 30áig tekinthető meg az „Itt
születtem, itt lakom én”
vándorkiállításunk. Innét
pedig június 1-jével a tiszadobi kastélyba került a
tárlat anyaga.

A barcikai egyesület csaknem másfél évtizede igyekszik összefogni a városban
és a környező településeken élő emlőrákban érintett hölgyeket, illetve az
egyéb daganatos megbetegedésben szenvedőket.
Az egyesület célja, hogy a
megelőzés és a rehabilitáció

területén minél többet és
hatékonyabban tegyenek
azért, hogy korunk rettegett betegsége kevesebb
embert és családot érintsen.
Szitka Péter megnyitó beszédében hangsúlyozta,
hogy a 65 éves Kazincbarcikán a civil élet, a civil

egyesületek tevékenysége kiemelkedő. Hozzátette,
hogy a Teljes Életért Egyesület nagyon sokat tesz
azért, hogy a daganatos
betegségben szenvedők
gyógyulását, rehabilitációját megkönnyítse.
A komplex megelőző rendezvényen a daganatos
betegségeket megelőző
szűrővizsgálatok voltak a
középpontban, de a program számos újszerű elemet
is tartalmazott.
Az esemény résztvevői a
délután folyamán együtt
ültették el a „Remény fáját”, mely egy zarándokhely lehet mindazoknak, akik egy
kis támogatásra,
meghittségre
vágynak, vagy
éppen emlékezni, erőt

gyűjteni szeretnének. A
közös faültetést a „Remény-séta” követte, ami
egy figyelemfelkeltő menet
volt a belvárosban rózsaszín léggömbökkel.
Az egész napos rendezvényt, mini, családi programok, az egészséges táplálkozással, testtel és lélekkel
kapcsolatban kiselőadások,
bemutatók és termékkóstolók is színesítették. Ezen
kívül gyermekrajzpályázat, film- és különleges divatbemutatón is részt vehettek az érdeklődők és a
meghívottak.
Tokai Edit kiemelte, hogy
a Teljes Életért Egyesület
büszke arra, hogy a rendezvényhez kapcsolódva
Kazincbarcikára tudta hozni a Rákbetegek Országos
Szervezete (ROSZ) éves
rendes közgyűlését, illetve
a klub- és egyesületi vezetők

háromnapos, éves találkozóját. Ennek köszönhetően Magyarország minden szegletéből érkeztek
az egyesülethez szakmai
vendégek, akiknek legtöbbje először járt városunkban. A ROSZ elnöke, dr.
Szabó János hangsúlyozta,
nagyon fontos a megelőzés
és a prevenció, az egészségtudatos életmód, valamint a szűréseken való
részvétel.
A remény napja a „Színezzük együtt Kazincbarcikát”
Helyi Közösségi Fejlesztési stratégiához kötődve, a
„Civil szervezetek, helyi közösségek együttműködése
Kazincbarcikán” című, TOP7.1.1-16-H-015-3 kódszámú
helyi felhívás keretében valósul meg az Európai Szociális Alap támogatásával.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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KALANDRA FEL!

HELYBEN
VAGYUNK!

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.
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AJÁNDÉK
HÁROM AZ
EGYBEN

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!

A Barcika Szolg. Kft

Ingatlangazdálkodási Igazgatósága

Ingatlangazdálkodási előadó
munkatársat keres

A munkatársainak főbb feladatai:
• A Barcika Szolg Kft. kezelésében levő önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos bérbeadói feladatok ügyintézése, ennek keretében a bérleti szerződések
elkészítése, fennálló bérleti jogviszonyok nyomon követése;
• Kapcsolattartás az ügyfelekkel: ügyfélszolgálat, panaszkezelés, problémamegoldás;

• A lakásépítéshez és lakásvásárláshoz nyújtható önkormányzati támogatásokhoz kapcsolódó feladatok - pályázatok tartalmának, a kérelmező jogosultságának megvizsgálása – elvégzése;
• Az önkormányzati előterjesztések szakmai előkészítése, földhivatalai
ügyintézés;
• Önkormányzati és a Barcika Szolg Kft. kezelésében lévő bérleményekhez
kapcsolódó dokumentáció naprakész vezetése számítógépes program
használatával.

Kit keresünk?
Azt, aki megszólítva érzi magát a fenti feladatokat olvasva, szívesen végezné
azokat és aki:

• Minimum középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, készségszintűen használja
a MS Office-t. (Az Excel és a Word kiemelten fontos a munkában.);
• Rendeletek, jogszabályok értelmezésében gyakorlattal rendelkezik;
• Gyorsan és pontosan, a részletek iránti fogékonysággal tud dolgozni;
• Szépen és jól kommunikál, udvarias;
• Megoldásorientált szemléletű és határozott fellépése van.
Jelentkezés módja: Önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs
levél, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának benyújtása
https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/29
Jelentkezés határideje: 2019. 05. 31.

Ajándék navigáció
Első 3 garanciális szerviz munkadíjmentes
3+2év garancia
KÉSZLETRŐL VÁSÁROLT 1.0 GL+ VITARA ESETÉN

SIESSEN!

3in1 AJÁNDÉK készleten lévő 1.0 GL+ VITARA ESETÉN

1.0 GL PLUS

PRÓBÁLJA KI NÁLUNK!

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.

Értékesítés: (48) 510-060 Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.

H-P: 08-17-ig;

www.szabosuzuki.hu

Szo: 08-13-ig

ISMERD MEG KAZINCBARCIKA
JÁTSZÓTEREIT!

Kerékpárosok vették birtokba a játszótereket és
a kerékpárutakat, hiszen
május 17-én Kazincbarcikán, Játszótéri kalandtúra elnevezéssel vehettek
részt a mozogni vágyó fiatalok és szüleik a városi
programon. A rendezvény
célja a mozgás, a játszóterek megismertetése volt,
ahol sportfeladatokkal és
versenyzéssel mérették
meg magukat a kalandtúrázni vágyók.
Viszoczky Sándor, a Barcika Art Kft. sportszakmai
igazgatóhelyettese kérdésünkre elmondta, a legfontosabb feladat a gyerekek tudatos, egészséges
életmódra nevelése és a
sport iránti szeretet kialakítása a mindennapi életben. Fontos megmutatni

és felhívni a fiatalok figyelmét, milyen lehetőségeik
vannak a játszótereken.
A programon alsó és felsőosztályos diákok, szüleik, pedagógusaik vettek
részt.
A túra első állomása a
Csónakázó -tó volt, ahol
Kovács László önkormányzati tanácsadó és a
Barcika Art Kft. sportszervező munkatársai köszöntötték a megjelenteket. A
kijelölt játszótereken több
sportklub is képviseltette magát, így az állomásokon tartalmas feladatokkal várták a sportolók
a fiatalokat. A gyerekek
megismerkedhettek az
íjászattal, kipróbálhatták magukat duatlon versenyzőként is, ahol a kijelölt útvonalon futásban,

majd keréképáron kellett
a távot teljesíteni. Volt le-

hetőség labdajátékra, sorversenyre, célbarúgásra,

Május 26-án gyermeknapon,
ISMÉT JÁTSZÓTÉRI KALANDTÚRA!
A szervezők várják a csatlakozni vágyó családokat.
Jelentkezés:
sportszervezes@barcikaart.hu

majd ezt követte egy kis
csokikeresés. Továbbkerékpározva megismerkedhettek a jégkorong
alapjaival, és egy feladat
részeként magukra is ölthették a bevállalósok a
speciális öltözetet.
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VAGYONVÉDELM I VERSENY

A KEREKES CSALÁD
AZ ORSZÁGOS HARMADIK

Idén április 30-án rendezték Miskolcon a „Házhoz
megyünk! a rendőrség
megelőző-vagyonvédelmi programja” versenyt.
A program célja, hogy a
vagyonbiztonság növelése érdekében olyan tájékoztató kampány induljon,
amely hiteles forrásból,
szakértőktől származó információk közreadásával
segíti a lakosságot a veszélyhelyzetek elkerüléKÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

sére, valamint a vagyonvédelemhez szükséges
döntések, önvédelmi képességek meghatározásában.
A megyei versenyre a
rendőrkapitányságok delegálhattak egy 3 főből
álló csapatot (1 gyermek,
1 szülő és 1 nagyszülő), a
csapatoknak a rendőrség
által biztosított bűnmegelőzési oktatási segédlet
alapján kellett a versenyre

Az országos vagyonvéd e l m i - b ű n m e ge l ő z é s i
versenyen az összes megye képviseltette magát,

ZEBRA AKCIÓ

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2019.
május 13-19. között meghirdette a „Zebra” terv elnevezésű baleset-megelőzési akciót azzal a céllal, hogy
a gyalogosok, mint védtelen közlekedők biztonságára
helyezze a hangsúlyt.
Ennek keretében május
14-17. között a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén is végrehajtották a
demonstratív rendőri jelenlétet biztosítva a köz-

készülni, a kapitányságok
által kijelölt bűnmegelőzési
szakember segítségével.
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság csapatának
tagjai: Borza Éva Piroska,
Kerekes Barbara és Kerekes Zita voltak. A megyei
döntőn első helyezést értek el, így biztosították továbbjutásukat az országos
döntőbe, melyre május 17én került sor az ORFK Teve
utcai székházában.

lekedésbiztonsági szempontból kiemelt kockázatú
gyalogátkelőhelyek ellenőrzését.
A fokozott jelenlét célja a
figyelemfelhívás, a szabálysértések megelőzése,

a jogsértést elkövetők kiszűrése és ezzel a balesetek számának a csökkentése volt.
A gyalogátkelőhelyek ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok ellátására külön
terv készült, és az abban
meghatározottakat elsősorban a Kazincbarcikai
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya látta el.

A Közrendvédelmi Osztály
és a kapitánysághoz tartozó Rendőrörsök közterületi szolgálatot ellátó állománya a saját területén,
a napi szolgálati feladatok
mellett hajtotta végre a
gyalogátkelőhelyek ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat.
Az ellenőrzéseket a frekventált, veszélyesebbnek
ítélt, oktatási intézmé-

ahol az összesítésben az
előkelő 3. helyezést érte
el a kazincbarcikai Kerekes
család.

nyek közelében lévő, illetve a sebességkorlátozás
alá eső gyalogos-átkelőhelyekre koncentráltunk.
A demonstratív rendőri jelenlétnek köszönhetően az
ellenőrzések során rendkívüli esemény nem történt,
mindössze egy jogsértést
tapasztaltak, mely miatt
szabálysértési feljelentéssel éltek a cselekmény elkövetőjével szemben.

A GYALOGOSOKNAK IS VAN FELELŐSSÉGE
A gyalogosok sokszor figyelmen kívül hagyják azt
a tényt, hogy a KRESZ szabályai rájuk is vonatkoznak. Sokan azt sem veszik
számításba, hogy - bár a
zebránál a gyalogosok elsőbbséget élveznek - mű-

szaki vagy forgalmi okból
előfordulhat, hogy az úton
haladó jármű nem képes
megadni számukra az elsőbbséget. Különösen fontos tehát az éberség és a
körültekintés, amely nem
csak az autóvezetők, ha-

nem a gyalogosok feladata is.
A gyalogosok nagy kockázatnak vannak kitéve,
ha korlátozott látási viszonyok között közlekednek.
A csapadéktól csillogó útburkolat, a szemből érkező
járművek fényszórói, valamint a csapadékos időben működő ablaktörlők is
nehezebbé teszik a gyalogosok jelenlétének észlelését. A veszélyhez hozzájárul, ha sötét ruházatban
közlekednek, és lakott területen kívül nem viselnek
láthatósági mellényt, ezáltal szinte teljesen beleolvadnak a környezetbe. A
gyakoribb gyalogoselütésekhez hozzájárul továbbá

az is, hogy nedves útburkolaton a járművek fékútja – s ezáltal, a féktávolság
– megnő, és ez jelentősen
növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.
Autóvezetőként igyekezzünk fokozott óvatossággal és figyelemmel,
alacsonyabb sebességgel megközelíteni az olyan
helyeket, ahol gyalogosok
hirtelen megjelenésére lehet számítani – legyen szó
gyalogos-átkelőhelyről,
busz- vagy villamos-megállóhelyről.
Ugyanakkor a gyalogosok felelőssége sem elhanyagolható. A közlekedés
résztvevőinek jobban oda
kell figyelniük egymásra:

• A járókelők mielőtt az
úttestre lépnek, nézzenek körül, hogy biztonságosan áthaladhatnak-e
azon!
• A gyalogosok tilos jelzésen, illetve tiltott helyen
ne haladjanak át, még akkor sem, ha szerintük biztonságos lenne az áthaladás!
• Az autósoknak fokozottabb figyelemmel és óvatossággal kell megközelíteni az olyan helyeket,
ahol bárki az úttestre léphet!
Az előzetes adataink alapján az idén május 12-ig 35
gyalogos vesztette életét közúti közlekedési balesetben.
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PAPP LAJOS ZONGORAVERSEN

EGÉSZSÉGÜGY

IV. Megyei Papp Lajos Zongoraversenynek adott otthont május 15-én a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola. A megmérettetésre csaknem 120 fiatal zongorista érkezett a megye számos városából.

Kazincbarcikán szeptember elsejétől módosulnak a
házi gyermekorvosi körzetek. A képviselő-testület
április 30-án hozott rendelet-módosítása értelmében négy körzetben működne tovább a rendelés.

A BOLDOGSÁG
KULCSA
A MŰVÉSZET

A Kazincbarcika Város és
Környéke Művészetéért Egyesület az egykori
Papp Lajos zeneszerző és
zongorista nevével fémjelzett zongoraversenyt
rendezett, ahol a zongorázni tanuló diákok egyegy Papp Lajos darabot
megszólaltatva mutatták
meg tudásukat a szakmai
zsűri előtt.

A zsűri helyét ebben az
évben Nagy Enikő zongoraművész, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium
tanszakvezetője és Gáspárné dr. Tóth Marica zongoraművész, a Miskolci
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének
adjunktusa foglalták el. A
zongoraverseny ünnepé-

lyes megnyitóján Klimon
István, Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte a
versenyzőket és a felkészítő pedagógusokat. Ahogy
arra a városvezető is felhívta a közönség figyelmét,
azok az emberek sokkal
boldogabbak, akik valamilyen művészetnek hódolnak, vagy pedig valamilyen
hangszeren játszanak.

Változnak a házi
gyermekorvosi
körzetek

Dr. Gulyás Friderika, a
6. számú körzet orvosa szeptember elsejétől
nyugdíjba vonul.
Körzete helyett egy új 2.
számú gyermekkörzet
jön létre, amelyben dr.
Csikász Erzsébet rendel
majd.
Az 5. számú gyermekkörzet a létszám 600

fő alá csökkenése miatt szintén megszűnik, az
ottani terület az 1. és a 4.
számú körzet között osztódik fel.
Az egyes körzetek területi kötelezettségének változása utcák szerinti bontásban a kolorline.hu és a
kazincbarcika.hu oldalon
találhatók.

GIM I GALÉRIA

REALISTA IMPRESSZIONIZMUS

Két olajképet ajándékozott Boncsér Éva festőművész a Szalézi Szent
Ferenc Gimnázium számára. Kovács Éva, azaz
Boncsér Éva festőművész
kiállításmegnyitóján, május 15-én vehettek részt
az érdeklődők. A művészeti eseménynek a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Gimi Galériája adott
otthont. A megnyitó beszédet Vitális Gábor, címzetes apát, tartományfőnöki vikáriustól hallhatta
a közönség. Az esemény

Bukodiné Sólyom Ilona, a
galéria alapítója felkérésére jött létre, így ez már
a negyedik tárlata a kiállítónak.
Az olajfestmények realista stílusban készültek,
de a művésznő vallja,
hogy az impresszionizmus is a kedvence. A kiállítás lehetősége arra
sarkallta az alkotót, hogy
Don Boscót és Szalézi
Szent Ferencet vászonra fesse, és az elkészült
képeket a gimnáziumnak
ajándékozza.

Boncsér Éva 2006 óta jeleníti meg vásznon gondolatait. A festészetet
autodidakta módon sajátította el. Először virágokat és csendéleteket festett, mostanra
már nagy kedvence lett a
portréfestés. Gyerekkora
óta rajzolt, mindig is szeretett volna ezzel a művészeti ággal foglalkozni, de az élet más terület
felé sodorta, a festésze-

tet kikapcsolódásként
élte meg. Harmincöt éves
munkaviszony után úgy
határozott csak a szenvedélyének él, és a festészettel foglalkozik. Döntése után folyamatosan
jöttek a felkérések, a kiállítások.
2017-ben saját galériát
nyitott szülőfalujában Dédestapolcsányban, ahol
alkotásai megtekinthetők.

10

2019. MÁJUS 24.

KBSC

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

GYŐZELEMMEL
ZÁRULT A SZEZON

BÚCSÚZTAK A
MÁSODOSZTÁLYTÓL

A labdarúgó Merkantil Bank Liga 38. fordulójában, idegenben szerepelt a Kazincbarcika. A kék-sárgák számára Békéscsabán győzelemmel zárult a szezon.
A Győr elleni kudarc után
a Viharsarokban szeretett volna javítani a KBSC.
A forduló előtt a barcikaiak 10., míg a békéscsabaiak a 6. helyen álltak. A
házigazdák újoncot avattak, hiszen a 22 éves Baráth Bence védte a lila-fehérek hálóját. Az első tíz
percben két szöglet után
veszélyeztetett az Előre, de a vezetést mégis a barcikaiak szerezték
meg. A félidő közepén A
19. percben a Kazincbarcika házi gólkirálya lépett
ki a védők között és Baráthot kicselezve a hálóba lőtt. Lukácsnak ez volt
a 14. gólja az idényben. A
bekapott gól felpaprikázta ugyan a vendéglátókat, több lehetőségük

is volt, de kimaradtak a
helyzetek. Gálhidi György
együttese a 36. percben
egy jól eltalált lövéssel tovább növelte előnyét Kanalos jóvoltából, és ezzel
már két gól volt a barcikai előny. A félidő hajrájában ismét Kanalos volt a
főszereplő, de Baráth ezúttal hárított.
Fordulás után a 47. percben Vólent betalált, de a
játékvezető les miatt nem
adta meg a gólt. A lila-fehérek próbálkoztak, de a
barcikai védelem remekül működött, és mellette a vendégek kontrái
rendre veszélyesek voltak a házigazdák kapujára.
A félidő közepén mindkét
edző cserélt, hogy frissítse csapatát. A hajrában

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SE

AZ ÖTÖDIK
HELYEN ZÁRTAK

A férfi csapat számára is véget ért az NB II Északkeleti
csoportjának küzdelme. A KKSE kézilabdázói vereséggel zárták a szezont és az ötödik helyen végeztek.
A Kisvárda elleni hazai
döntetlen után a bajnokságban egy ponttal a barcikaiak előtt álló Nyírbátor volt az ellenfél. A hazai
pályán mindenkire veszélyes nyírségiek otthonában nem volt könnyű dolga a Kazincbarcikának. A
Kocsis-tanítványok annak
ellenére jól tartották magukat, hogy a Nyírbátor remekelt ezen a mérkőzésen.
Az első félidő végén szoros
volt az állás, hiszen a vendéglátók mindössze egy
góllal 14-13-ra vezettek.
Fordulás után sem hagyott
alább a KKSE lendülete. A
vendégek nem engedték,
hogy a Nyírbátor elhúzzon

3. gólját is megszerezte
a KBSC. A 73. percben a
csereként beállt Ádám talált be a csabai kapuba. A
kazincbarcikai együttes
egy remek győzelemmel
zárta a szezont, melynek
során 56 ponttal a 9. helyen végzett. A KBSC 38
mérkőzéséből tizenhatot megnyert, nyolc végződött döntetlennel és
tizennégyszer hagyta
el vereséggel a pályát. A
kék-sárgák 59 gól szereztek és 50-t kaptak. A
csapat ezúttal már 7 fordulóval a vége előtt biztosította NB II-es tagságát és a tavalyi szezonhoz
képest 8 helyet javított és
12 ponttal szerzett többet, mint a 2017/2018-as
bajnokságban.

III. KOLORCITY OPEN

FIATAL ARCOK A SAKKVERSENYEN

III. Kolorcity Open címmel egyéni és csapat utánpótlás-sakkversenyt szervezett a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség és Kazincbarcika Város Önkormányzata május 18-án a Mezey István Művészeti Központban.

A férfi futsal NB II Keleti csoportjának alsó-házi rájátszásában a Kincsem otthonában szerepelt a Kazincbarcikai Ördögök SE. Az utolsó fordulóban nem termett babér a barcikaiaknak.

A Kőrösi-tanítványok feladata nem volt egyszerű
az utolsó játéknapon, hiszen mindenképpen győzelemre volt szükségük a
biztos bennmaradás kiharcolásához. A Kincsem
otthonában azonban egy
tartalékos Barcika lépett
pályára. Ez meg is mutatkozott az Ördögök játékán, hiszen négy perc alatt
2 gólos hátrányba kerültek. Vörös két találata után

az első 20 percben Molnár A.
is kétszer volt eredményes,
így a félidőben 4-0 volt az
állás a Kincsem javára.
Fordulás után sem sokat
változott a játék képe, a
házigazdák újabb gólokat
szereztek és ezzel eldöntötték a találkozó sorsát.
A hajrában 5 perccel a vége
előtt Badalik még szépített,
így 6-1-re győzött végül a
Kincsem. Az alsó-házi rájátszást 7 hozott ponttal kezdő
barcikaiak a nyolc mérkőzésükökből mindössze kettőt
nyertek meg, így 13 ponttal
az 5. utolsó, kiesést jelentő
helyen végeztek a pontvadászatban, így a versenykiírás értelmében kiestek
az NB II-ből.

KBSC UTÁNPÓTLÁS-LABDARÚGÁS

NEM SIKERÜLT A BRAVÚR
Ózd – U 19 KBSC 1-1 (0-0)

A csapat összeállítása: Pallós – Szabó B.,
Balázs T., Győr, Valeán (Gyuró) – Válint –
Bordás, Szikora, Dósa, Orosz – Ignácz
Góllövő: Ignácz

Kőrösi Gábor edző: – A mai napon többen
nem a valós tudásuknak megfelelően teljesítettek, ami miatt meg kellett küzdenünk a döntetlenért is.

Ózd – U 17 KBSC 4-3 (3-0)
A csapat összeállítása:
Bartók - Vaszil, Henez, Virág (Kapaló), Balog (Szitai), Szabó, Réti, Csernely, Harzsó
(Kunvári), Rehor, Pál
Góllövők: Vaszil (2), Szitai

Divinszki József edző: – Többet érdemeltünk volna ettől a mérkőzéstől, rúgtunk
három gólt, voltak időszakok, amikor jobban játszottunk, mint a hazaiak, mégsem
sikerült pontot szereznünk.

U 15 KBSC – Balmazújváros 3-8 (3-4)
és „tapadtak” riválisukra. A zsinórban nyolcadik
győzelmére készülő hazaiak végül megszerezték a hőn áhított újabb sikerüket. A Kazincbarcika
végül 31-29-re kapott ki,
egy rendkívül izgalmas
mérkőzésen. A KKSE így
24 ponttal az 5. helyen
végzett a bajnokságban.
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A csapat összeállítása: Kozák D. – Goór,
Zsigrai, Madarász, Salák – Szikszai, Orosz,
Kórik(Tóth), Kalocsai, Hubay – Lukács
Góllövők: Lukács G. (2), Hubay

Kiállítva: Lukács
Harnócz Róbert edző: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk a listavezetővel, a gólkülönbséget túlzottnak tartom.

U 14 KBSC – Balmazújváros 1–14 (1-8)
A csapat összeállítása:
Kovács Sz.- Balogi, Gulyás, Harencsár,
Kóré, Fedor(Turai), Kapaló, Kalocsai R,
Nagy, Pere(Győrfi), Kalocsai A.

Góllövő: Kalocsai R.
Kálmán Vilmos edző: – A kishitű és gyámoltalan játékokunknak nagyarányú vereség lett a vége.

Galkó Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség főtitkára elmondta, a verseny célja, hogy a
régió sakkélete fejlődjön, valamint a sportágat népszerűsítsék a fiatalok körében.
Fontos feladatuknak tartják
azt is, hogy az utánpótláskorúak számára versenylehetőséget biztosítsanak.

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Vendég: Dr. Bakk Richárd, a Kazincbarcikai Városi
Rendőrkapitányság rendőrkapitánya

Május 28.
(kedd)
10.00

Téma:

mányt ez a fiatal generáció
ápolja és viszi majd tovább
- mondta el Klimon István.
A versenyre négy korcsoportban egyéni, valamint
csapatversenyre is nevezhettek a gyerekek, díjazásban csoportonként az első
4 fiú és az első 3 leány helyezett, csapatban pedig az
első 3 helyezett részesült.
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C
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I
Z
A
K
.
19. május 29

MŰSORAJÁNLÓ
Május 25-26. HETI MŰSOROK
(szombatISMÉTLÉSE
vasárnap) 18.00 (Kolorlive, Híradó)

- Az utánpótlás nagyon fontos a sportágak életében,
így természetesen a sakkéban is. Mint alpolgármester,
szívből örülök, hogy a sakknak ilyen nagy múltja van a
városban, és hogy minden
évben ennyi fiatal arcot látok ezen a versenyen. Bízom benne, hogy a jövőben
a kazincbarcikai sakkhagyo-
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megerősített járőrszolgálat - támogatási
szerződést kötött Kazincbarcika Város
Önkormányzata és a Kazincbarcikai Városi
Rendőrkapitányság

Vendég: Póczos Attila, a Barcika Park Nonprofit Kft.
mezőgazdasági termelési vezetője
Téma:

haltelepítések a kazincbarcikai tavakban horgászhelyzet

Május 30.
HÍRADÓ
(csütörtök) 18.00 Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

TÓPARTI HALPARTI

Horgászverseny
2019. 05. 25. 8-13 óráig

Kazincbarcika, Csónakázó-tó
1 bot, 1 horog, 1 kg etetőanyag, 1 segítő.
Kiemelkedő díjazás az
első három helyezett és
a legnagyobb halat fogó
sporttárs részére.
A rendezvény közös bográcsozással
zárul, ahol minden versenyzőt
vendégül látunk.
Nevezni csak a
Csónakázó-tóra és
a Herbolyai tóra
megváltott éves
területi engedély
birtokában,
a helyszínen lehet
7.00-7.30 között,
maximum 80 főnek.
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2019. MÁJUS 24.

HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,
nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,
palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,
tetőcserepek

‚Varosi

Gyermeknap
2019. május 26. (vasárnap)

Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ udvara

10.00 Játszótéri kalandtúra
Indulás: Csónakázó-tó
Érkezés: Völgypark
Előzetes regisztráció szükséges:
sportszervezes@barcikaart.hu

Színpadi programok:
15.00

Alu- és horganyzott
csatornák

16.00

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

17.15

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

17.30

Kazincbarcikai Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola műsora
Magyar Népmese Színház:
Világszép nádszál kisasszony
Kazincbarcikai Összevont Óvodák
óvodásainak előadása

Gryllus Vilmos
Kísérő programok:

Játszóház a Gyermekek Háza-Kézművesház munkatársaival
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és Tűzoltóság bemutatója
Arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, bohóc-buli
Lovaglás; Ugrálóvár; Kisállat-simogató; Vendéglátás

A program támogatója:
Kazincbarcika Város Önkormányzata
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalan!
www.kolorcity.hu

Vergani Maxi töltött csokis golyó 1 kg:
1 900 Ft
Sunny radler alkoholmentes, több íz, 0,5 l: 160 Ft
Soproni zéro, Borsodi friss zero
alkoholmentes sör, több íz 0,5 l:
190 Ft
GO energiaital szőlő 250 ml:
75 Ft
Top joy üdítő több íz 250 ml:
130 Ft
Vanis folttisztító white, color 1 l:
670 Ft
Green line mosópor 10 kg:
1 700 Ft
Ariel kapszula 28 dbx27 g 756 g:
2 250 Ft

1 900 Ft/kg
320 Ft/l
380 Ft/l
300 Ft/l
520 Ft/l
670 Ft/l
170 Ft/kg
3 976Ft/kg

Pályakezdő női eladót keresünk. Önéletrajzokat személyesen Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11. alatt várjuk!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

KOLORLAB
INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

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 homlokzati 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 rezsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérletidíj-kategóriákat is megállapítottak.

I. emelet

m2

Irodák

53,59

Irodák

57,66

II. emelet

m2

Irodák

53,87

Irodák

53,82

Irodák

53,78

Irodák

55,44

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

