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PUSZTA-KAZINCZ =
KAZINCZ = SAJÓ-KAZINCZ

Ez a „történelmi egyenlet” nagyon sok dokumentum- és levéltári füzet szószedetében megtalálható, ennek következményeként a Kazincbarcikán megjelent helytörténeti
könyvekben is. Sok ilyen irat átolvasása után azonban gyanút fogtam…
„1659. december 16-án a
török megtámadja Szendrőt.
Hatvani András, az akkori
szendrői várkapitány üldözőbe veszi a rabló hordákat. Puszta-Kazincnál beéri
őket, s maroknyi csapatával szembeszáll a túlerővel.
A magyar sereg vereséget
szenved, elesik Hatvani András is. Egy török levágja a
fejét és dárdájára tűzve felmutatja. A csata sorsa ezzel
megpecsételődik: Hatvani
levágott fejét Egerbe szállítják és családja 130 tallér és
egy török rab árán válthatja
csak ki.”
Ez a jellemző leírás, mely
megjelenik Kazincbarcika
történetében. De mi is az
igazság? Megpróbáltam ennek utánajárni.
Annak idején a környéken több völgy is viselte
a Kazincz nevet – Tardonai-völgy, Mák-völgy -, valamint Alacska egyik völgyét
még a mai napig is így hívják.
Ez vonatkozik a patakok elnevezésére is. Puszta-Kazincz esetében többször
előfordul, hogy a Szendrői
Járáshoz tartozik a leírások
alapján. De hiszen Kazincz
– később Sajókazinc – sohasem volt a Szendrői Járás

része! Így már nem lehetett
kétséges, hogy Kazincz elnevezésű falu is több volt.
Kazincz – nem sokkal később
Puszta-Kazincz, majd Kiskazincz, legvégül megint csak
Puszta-Kazincz - egy ősi falu
volt, már 1323-ban említették, Hajnátfő, Csákány, Garadna, Császta, Szentmiklós,
Csehi, Iván és Naprad közé
beékelődve. Nem véletlenül
említem ezeket a Szendrő
környéki falvakat, ugyanis

mindegyik már az 1500-as
években teljesen elpusztult. Legtovább Császta és
Csehi maradt meg. Ezeknek a kis falvaknak a területei eredeti neveiken éltek
tovább teljesen az 1800-as
évek elejéig, csak ezután
osztották fel a birtokaikat a
környező, lakott falvak között. Az 1850-es években
már mindegyik egy-egy
ilyen település „tulajdonában” van, ez fokozottan ér-

vényes Puszta-Kazinczra,
mely nagy része Szendrőhöz
került – Hajnátfővel együtt
–, mint Kazinczi Puszta és
Hajnácsó Puszta. Kazincz
néven Szuhogyon lelhető fel,
de „részesedett” a területből Disznós Horvát – most
Izsófalva és Ormosbánya –,
valamint Edelény is.
Érdekes, hogy már 1371ben megpróbálták a két
Kazincz-ot megkülönböztetni egymástól: Puszta-Kazincz-ot Kiskazincz-ként, a
Kazincbarcika területén most
elhelyezkedő Sajókazincz-ot
pedig Nagykazincz-ként

nevezték el. Sajnos ezek
a nevek nem terjedtek el,
előrevetítve a két település
történetének a kavarodását
a történelemben.
A fent említett elpusztult
falvak rövid történetével
foglalkozik Nagy Marianna: Szendrő külterületi elnevezéseinek nyelvészeti elemzése tanulmánya.
(Debrecen, 2010)
Puszta-Kazincz-nak tehát
semmi köze sincs Kazincbarcikához!
Kismarton Zsolt
Barcikai Históriás
Helytörténeti Alapítvány
A Kazinczi-puszta
- a régi Puszta-Kazincz az 1853-as szendrői térképen.

FELHÍVÁS

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
MÁR ELÉRHETŐK!
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 28.
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BERUHÁZÁS

NEMZETKÖZI ÓRIÁSCÉG
KAZINCBARCIKÁN

Kazincbarcikán nyitja meg kapuit a főként speciális
munkaruhák gyártásával foglalkozó finn eredetű Lindström Oy vállalat. Idén elkezdődik a beruházás, melynek keretein belül tulajdonosváltásra került sor a kazincbarcikai Salzol Kft.-ben.
A Lindström egy 171 éves
múltra visszatekintő finn
családi vállalat, amely 24
különböző országban van
jelen a világon, közel 60
különböző gyáregységgel. A fő profiljuk a különleges, minden igényb e vé te l n e k e l l e n á l l ó
szőnyegek és a megrendelő cégek arculatához
kialakított munkaruhák
gyártása. Jelenleg több
mint 5 000 fajta termék
előállításával foglalkoznak
világszerte.
Magyarországon már 25
éve vannak jelen, de a közép-európai régióban is
találhatóak telephelyeik.
Mivel Kazincbarcika Közép-Európa szívében fekszik, ezért a cég számára tökéletes helyszínnek
bizonyult a további beruházások szempontjából, hiszen mind a budapesti, mind pedig a többi
magyarországi üzemük
könnyen és gyorsan megközelíthető az új egységből.

A régióban a hasonló tevékenységet folytató kazincbarcikai Salzol Kft.
tűnt a legmegfelelőbbnek
a helyi üzem kialakítására, ezért a Lindström úgy
döntött, hogy megvásárolja a gyárat, így 100%os tulajdonosként már az
idén neki tudnak kezdeni a
felújítási munkálatoknak.
A cég ügyvezető igazgatójától, Jarmo Vahtervuo-tól megtudtuk, hogy
milyen tervei is vannak a
finn cégnek településünkön.
– A felújítási munkálatokat az évben szeretnénk
végrehajtani, valamint
a nagyobb beruházásaink keretében újabb és
modernebb gépeket hozunk majd a kazincbarcikai üzemünkbe. A másik nagy célkitűzésünk az
épület renoválása, illetve új számítástechnikai
rendszerek kiépítése. A
belső és külső korszerűsítés során a padlózat és
a tető megújul, valamint a

festés is megtörténik. Az
üzem modernizálásával a
dolgozók munkakörülményeit is javítani tudjuk, így
többek között felújítjuk a
szellőzőrendszert is. Arra
törekszünk, hogy az üzem
minden szempontból biztonságos és ideális munkahely legyen – árulta el
Jarmo Vahtervuo.
A gyárban jelenleg körülbelül 130-an dolgoznak, a
létszámon nem terveznek
változtatni. Az új vezetőség meg van elégedve
a rendkívül szakképzett
munkavállalókkal. Mivel a

vállalat széles termékpalettával rendelkezik, ezért
a közeljövőben új produktumok gyártását tervezik. Ehhez a munkatársak
továbbképzését biztosítják majd, ahol megismerkednek a termeléshez
szükséges technikákkal
és munkafolyamatokkal.
A Kazincbarcikán és környékén élők számára jó
hír, hogy a későbbiekben
szeretnék növelni a kapacitást, így tovább növekedhet a foglalkoztatottaik száma.
A vállalat tervei között az
is szerepel, hogy a környező cégekkel – többek
között a a Wanhua-Bors o d C h e m Z r t .-ve l –
együttműködést alakítsanak ki, emellett a külföldi
megrendelésekre is számítanak, így például Szlovákiában, Csehországban,
Németországban, Bulgáriában, Romániában is lesznek üzleti kapcsolatai a
cégnek.
Jarmo Vahtervuo június 4-én a gyárba invitálta
a város polgármesterét,
Szitka Pétert, hogy személyesen nyújtson betekintést a jelenlegi állapot-

ról, valamint megossza
vele a jövőbeni terveit. A
bejárás során megtekintették az üzemet, és az új
igazgató bemutatta a városvezetőnek a jelenlegi
és a jövőben gyártani kívánt termékeket.
Mint azt Szitka Péter polgármestertől megtudhattuk, településünk számára
hatalmas megtiszteltetés, hogy a nemzetközileg is elismert nagyvállalat, a Lindström beköltözik
a színes városba. A városvezető biztosította az
új menedzsmentet, hogy
teljes mellszélességgel
segíti a cég elindulását és
növekedését, melyhez a
mai találkozó már jó alappal szolgált.
– Azt gondolom, hogy
minden alkalommal, amikor egy ekkora vállalat
a város iránt érdeklődik,
hogy az megtiszteltetés. Akár gazdasági, akár
munkaerő szempontjából veszik szemügyre Kazincbarcikát, azt láthatják,
hogy ez a város egy fejlődő, dinamikus, jövőorientált település, ahová érdemes befektetni – árulta el
Szitka Péter.
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KAZINCBARCIKA A
LEGSPORTOSABB VÁROS
Kazincbarcika idén is megszerezte az első helyet kategóriájában a kihívás napján, május 29-én. A közös
munkából született eredmény a nap folyamán legalább
tizenöt perc mozgást végző helyi óvodásoknak, iskolásoknak és felnőtteknek köszönhető.
A kihívás napja egy Fitt
Reggel elnevezésű bemelegítéssel kezdődött, melyet Szentgyörgyi Rómeó,
személyi edző, életmódtanácsadó, többszörös
világ- és Európa-bajnok
versenyaerobik sporto
ló tartott a Don Bosco
Sportközpontban. Itt a
város általános iskolásai
egy közös reggeli tornán
vettek részt.
Ugyanebben az időpontban Kolor Game néven,
a Kazincbarcikai Fedett
Uszodában játékos vízi
sportvetélkedőn vettek
részt a több korosztályból
álló csapatok. A versenyszámok között szerepeltek: felfújható gumicsó-

nakkal való gyorsasági
feladatok, labdás és kirakós játékok, illetve úszást
előtérbe helyező csapatjátékok is.
Ezt követően a Füzike Tag
óvodában ünnepélyesen
átadták az új multifunkcionális sportpályát, amely
Kazincbarcika Város Önkormányzata, az OviSport Közhasznú Alapítvány és helyi vállalkozók
támogatásával épült meg.
Délelőtt elkezdődtek a Fitt
Barcika programok is, jógán vehettek részt az érdeklődők az Egressy Béni
Művelődési Központban,
majd délután ugyanitt pilates is várt minden mozogni vágyót. Az este

utolsó részében vízitornán
vehettek részt az érdeklődők az uszodában.
A Kazinczy Ferenc Tornacsarnok a Kolor Game
második részének adott
otthont, ahol a csapatok,
ügyességi és váltóversenyen bizonyíthatták rátermettségüket. A versenyző csapatok közül idén a
Tompa Mihály Református
Általános Iskola csapata
végzett az első helyen.
A változatos programok
közben a kihívás napjának sztárvendégei is
járták a várost, a mozgásról Béres Alexandra,
fitneszedző, fitnesz világés Európa-bajnok, Katus Attila személyi edző,
életmód-tanácsadó, világ- és Európa-bajnok,
illetve Szentgyörgyi Rómeó gondoskodtak a tag
óvodákban és középiskolákban.

Délután ismét mozgásba
lendült a város a Fitt Kihívásnak köszönhetően,
melyet a Kazinczy Ferenc
Tornacsarnokban rendeztek meg.
Az első órát Piros Gábor
strong by zumbája indította el, melyet Csákné
Csabai Gabriella fitt-labda
edzése követett. Aki még
jó formában volt, az Zwillinger Fannival kerékpárra pattant egy spinning
edzés keretén belül.
A sor junior aerobikkal
folytatódott Molnár Ádám
vezetésével.
A tánc szerelmesei sem
unatkoztak, hiszen Szavják András latinos táncra invitálta az érdeklődőket. A programokat a Hell
Fight Club junior boksz
edzése és Czégel Erika
gymstick órája, valamint
Sipter Imre kick-box órája zárta.
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GYERM EKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ

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.

EGY ESZTENDŐ TERMÉSE

A Gyermekek Háza-Kézművesházban működő szakkörök, klubok és műhelyek alkotásaiból nyílt tárlat
a Mezey István Művészeti Központban május 30-án
csütörtökön.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás
rendje pünkösdhétfőn, azaz 2019. június 10-én
nem változik. A hulladékot változatlanul, a
korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.

31
AJÁNDÉK
HÁROM AZ
EGYBEN

SIESSEN!

rajzok, gobelin hímzések, kézműves alkotások,

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és
zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel
6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
2019. június 10-én (hétfőn) az ügyfélszolgálati
irodáink és a hulladékudvarok ZÁRVA tartanak.

kör képviseltette magát
a tárlaton. Klimon István
köszöntőjében kiemelte,
hogy a Gyermekek-Háza
Kézművesházba mindig
jó betérni, hiszen magas
szintű oktató és nevelő munka folyik az intézmény falai között, amiből

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy
az I. számú kazincbarcikai hulladékudvar
2019. június 15-én (szombaton) zárva tart.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

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.

VAGYONVÉDELEM
BMH Nonprofit Kft.

Kazincbarcikán május 29én a kihívás napján Házhoz
mentek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának
munkatársai. Évek óta
visszatérő program a kihívás napja, melynek során legalább 15 percen keresztül aktív testmozgást
kell végezni a résztvevőknek.

Legyen a szerencsés 3 nyertes egyike! Júnis 10-ig!

200e Ft-os nyereményjáték - MySuzuki
3 év munkaDÍJMENTES időszakos SZERVIZ

Az első 3 időszakos szervizre vonatkozik.

KÉSZLETRŐL VÁSÁROLT
1.4 GL+ VITARA ESETÉN

AJÁNDÉK készletről vásárolt 1.4 GL Plus VITARA ESETÉN

1.4 GL PLUS

2019.JÚLIUS.05-ig
vagy a készlet erejéig érvényes!

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

a szakkörök tagjai profitálhatnak. A kiállítást Kovács Gabriella művésztanár nyitott meg, aki a
nagyközönségnek bemutatta a szakköröket, illetve tevékenységüket. A
kiállított alkotások július
16-ig tekinthetők meg

HÁZHOZ MENTEK

Vagyonvédelmi és biztonságtechnikai tanácsokat kaptak a kazincbarcikai programon megjelent érdeklődők.

kiegészítő feltételekkel

3+2 év garancia

Tű z zo má n c , kü l ö n fé le technikával készített

foltból készült textilművek, csipkék és makettek. Széles volt a paletta
a Gyermekek Háza-Kézművesházban kiállított
munkákat megcsodálva,
hiszen mind a kilenc szak-

A széles körű érdeklődést
kihasználva kapcsolódott
a főkapitányság a helyi
kapitánysággal közösen a
rendezvényhez. Reggel 9
órától 13 óráig a Don Bosco
Sportközpont parkolójában szakemberek várták
a testmozgásban felüdült
diákokat és felnőtteket. Az
öt iskolából érkező, közel
hatszáz diák kis csapatokat alkotva játékos tesztet

tölthetett ki, és a résztvevők ajándékokat kaptak.
A felnőttek a rendőrségi
szakemberekkel beszélgettek az áldozatvédelemről és biztonságtechnikai ajánlásokról a Police
Coffee program keretein
belül egy forró kávé mellett. A kitelepülés során
a helyi Trikolor Triatlon
Sportegyesület tagjai, és
az iskolák diákjai ingyenesen regisztráltatták kerékpárjaikat a Bike Safe
rendszerben.

Néhány hasznos vagyonvédelmi tanács:

– Házát lehetőleg átlátható kerítéssel védje annak
érdekében, hogy az esetleges betörőt a szomszédok, járókelők mihamarabb észlelhessék.
– A sövénykerítéseket célszerű szúrós levelű, tüskés
növényből kialakítani és magasságát 90 cm-ben
maximalizálni az áttekinthetőség érdekében.
– A bejárati ajtó és az ajtótok fémből, keményfából
(tömör, 40 milliméter vastagságú), vagy ezekkel
támadás szempontjából egyenértékű ellenállást
biztosító szerkezeti kialakítású legyen.
– A tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30
centiméterenként legyen rögzítve. A rögzítést téglafalnál legalább 15 centiméter mélyen, 12 milliméter
átmérőjű köracél tartószilárdságával egyenértékű
erősséggel, míg betonfalnál legalább 10 centiméter
mélyen kell elvégezni.
– A nyílászáró zárását egy, vagy több zárszerkezetnek, de legalább négy zárási ponton kell biztosítani.
A rendőrség Házhoz megyünk programjának a célja
az előző évekhez hasonlóan továbbra is az, hogy hiteles forrásból származó információk közreadásával
segítse a rendőrség a lakosság biztonságának a megteremtését, valamint a megfelelő döntések meghozatalát. A bűnmegelőzési szakemberek további feladata
növelni az állampolgárok önvédelmi képességét.
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SZÜLETÉSNAPI KISFILM

KOLORFESZTIVÁL 7.0

NÖVEKVŐ KÖZBIZTONSÁG

Az idén is várják a vásározókat
augusztus 1-je és 20-a között a
Kolorfesztivál 7.0 helyszíneire.

Még áprilisban írta alá Kazincbarcika Város Önkormányzata azt a támogatási szerződést, melynek értelmében 6
millió forinttal támogatja a város a Kazincbarcikai Rend
őrkapitányságot a közterületi gyalogosszolgálat növelésének érdekében.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, VÁSÁROZÓK
KAZINCBARCIKA!
FIGYELEM!

A KolorTV adásában már június elejétől látható a Kazincbarcika 65.
születésnapjára készült kisfilm, melyet a jubileum kapcsán készítettek a Barcika Art Kft. munkatársai.
A film elkészítésekor az alkotók
megpróbáltak kiszakadni azokból a vizuális skatulyákból, amelyek a megszokott városmarketinges filmeket jellemzik, illetve
próbálták kerülni a városról korábban készült filmekben meg-

szokott helyszíneket és beállításokat is.
A történet középpontjában egy
65 éves szerelem áll, a párt közös emlékeik és az együtt töltött
65 évük egyaránt a városhoz kötik. Az érzelmekre apelláló, korhű

helyszíneken készült felvételek
két idősíkon mutatják be a városlakók Kazincbarcikához és egymáshoz fűződő kapcsolatát.
A közel másfél perces rövidfilmet a készítők nevezték a komlói Hét Domb Filmfesztiválra
is, arról, hogy bekerül-e majd a
fesztivál versenyprogramjába,
pár héten belül döntenek a zsűri tagjai.

A rendező Barcika Art Kft. pályázatot hirdet a fesztivál ideje
alatt megvalósuló kereskedelmi tevékenység végzésére. A
cég az elmúlt évekhez hasonlóan magas színvonalú, minőségi kiszolgálás és kínálat mellett,
a minél színesebb, igényesebb
installációk kialakítására törekszik a Kolorcity Kazincbarcika
városmárkához hűen.
A pályázat benyújtási határideje június 25., a pályázati kiírás és
a részletek a https://kolorcity.
hu/vasarozoi-palyazat oldalon.

MŰSORAJÁNLÓ
2019. június 16. 800-2000
kazincbarcikai

Kazincbarcika 65
65 000 méter úszás

REGISZTRÁLJ ÉS
LÉGY RÉSZESE TE IS
A 65 000 MÉTERES
TÁV LEÚSZÁSÁNAK!

Júius 8-9.
HETI MŰSOROK
(szombat-vasárnap)
ISMÉTLÉSE (Kolorlive, Híradó)
18.00
Június 10.
(hétfő)
18.00

Vendég:

Benne: pedagógusnap Kazincbarcikán

Vendég: Harnócz Zsuzsa, a Barcika Art Kft.
kulturális igazgatóhelyettese

olimpiai
bajnok
vízilabdázó

KÜLÖNDÍJ A LEGFIATALABB, LEGIDŐSEBB
ÉS LEGHOSSZABB TÁVOT ÚSZÓNAK

HELYZETKÉP
KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

BIROS
PÉTER

Június 11.
(kedd)
10.00

Téma:

Kolorfesztivál 7.0 – Könnyűzenei koncertek
és Szent István-napi programok a
Csónakázó-tónál

Vendég: Király Istvánné, a Kazinczy Ferenc Tagiskola
pedagógusa

Jelentkezési feltétel a regisztrációs lap kitöltése és megküldése
a sportszervezes@barcikaart.hu címre, vagy személyes leadása
a Kazincbarcikai Fedett Uszodában.

A részvétel és a belépés egész nap ingyenes!

Téma:

A regisztrációs lap a program napján a helyszínen is leadható
A PROGRAM FŐ TÁMOGATÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Június 13.
(csütörtök) 18.00

9

KOLORHÉT • V. / 22.

Bonis-Bona díj – tehetségfejlesztés és
matematika oktatás

HÍRADÓ
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

TÖBB GYALOGOS RENDŐR
A VÁROS UTCÁIN

Az utóbbi időben egyre
szorosabbá váló együttműködés keretében évről
évre több feladatot látnak
el közösen az önkormányzati rendészek és a rend
őrjárőrök, ennek a támogatásnak köszönhetően
pedig várhatóan tovább
növekszik majd a közös
járőrözések hatékonysága is.
– Az intézkedésektől azt
várjuk, hogy az önkormányzati rendészet hatékonysága tovább növekszik majd, a rendőrség
segítségével pedig komolyabb súlyú ügyeknél is hatékonyan léphetnek majd
fel a közbiztonság növelése
érdekében. A bűncselekmények és garázdaságok
száma dinamikusan csökken a városban, Kazincbarcika számai akár a dunántúli régióban is megállnák
a helyüket. Hogy ezeket a
jó bűnügyi statisztikákat
fenntartsuk, és Kazincbarcika továbbra is a béke
szigete maradhasson, a
testület egységesen meg-

szavazta a forráshiánnyal
küzdő rendőrség anyagi
támogatását – mondta el
Szitka Péter az intézkedés
kapcsán.
A rendészeti és rendőrségi közös fellépése leginkább olyan esetekben lehet hasznos, amelyek nem
feltétlenül jelennek meg a
statisztikákban. A lakosság számos olyan alkalommal is kéri a rendőrség
segítségét, amelyek nem
lépik át a bűncselekmény
kategóriáját. Egy-egy szabálysértés, vagy csendháborítás esetén a rendőrjárőrrel közösen fellépő
rendészeknek akár már a
megjelenése is a jogsértő magatartás megszűnéséhez vezethet, így az
intézkedések várhatóan
jelentősen növelik majd a
lakosság biztonság, valamint komfortérzetét.
A támogatásnak köszönhetően elsősorban a gyalogos járőrszolgálatok száma
növekszik majd. Egy gyalogosan közlekedő rendőr, a
kutatások szerint akár öt-

A támogatási szerződést ünnepélyes keretek között írta alá Szitka Péter polgármester és dr.
Mecser Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese a képviselő-testületi ülésen.

ször nagyobb visszatartó
erővel bír, mint egy autós
járőr, és kézzel fogható jelenlétük ugyanezen kutatások szerint a lakosság
biztonságérzetét is jóval
pozitívabban befolyásolja.
Az elmúlt hetekben már a
kazincbarcikaiak is észre
vehették, hogy több gyalogos járőr teljesít szolgálatot a város frekventált,
illetve a kevésbé forgalmas közterein egyaránt.
Mint azt dr. Bakk Richárd,
a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság első embere

a KolorTV-nek nyilatkozta, a hét első napjaiban és
kiemelten hét végén megemelt óraszámban lesznek majd jelen a rendőrök
a városban az elkövetkező
hónapokban.
Fokozottan ügyelnek majd
a kivezényelt erők a közlekedés biztonságának fokozására is, mint a rendőri
vezető elmondta, ez az a
terület, ahol leginkább van
még hova fejlődni a városban. A közlekedési incidensek száma sajnos emelkedő tendenciát mutat, ezért

ezen a területen is kiemelt
szerepet szánnak az újonnan kivezényelt rendőri
erőknek.
Nagyobb számban lesznek jelen a rendőrök a
nyáron pezsgő kulturális
forgatagban is, és a városi támogatásnak köszönhetően többen lesznek
majd jelen a június 14-én,
a Tour de Hongrie verseny
biztosításánál is, valamint
a Kolorfesztivál 7.0 ideje alatt is számíthatnak
a barcikaiak a gyalogos
járőrök segítségére.
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TUNING AUTÓCSODÁK

A hetedik Kolorcity Fesztivál ad otthont az idén immár
ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Kazincbarcikai Tuningtalálkozónak. A nagyszabású rendezvény
augusztus 10-én, szombaton a Csónakázó-tónál várja
majd az autósport szerelmeseit, ahol a több tucat felvonuló autócsoda mellett számos egyéb program várja
majd a benzingőzt és fékcsikorgást kedvelő közönséget.
A profik kiállítása mellett
közönségtalálkozóra is
sor kerül majd, az amatőr
tuningverdák tulajdonosainak jelentkezését a
szervezők a tuningtalalkozo@kolorcity.hu e-mail-címen várják, melyhez
lehetőség szerint egy 2

MB-os képet kérnek csatolni, a levélben pedig szerepelnie kell a tulajdonos
neve mellett, a gépjármű
típusának és a rendszámának is.
A büszke tulajdonosok a
Csónakázó-tó előtti parkolónál mutathatják majd

be járműveiket a nagyközönségnek.
A regisztrációra korlátozott számban van lehetőség a helyszín kapacitásának függvényében, ezért
érdemes a részvételi szándékot minél korábban jelezni.
Az autók mellett egész napos családi program várja
majd a látogatókat, a ceremóniamester Vályi Zsolt, a
Kolorlive és Rádió-M népszerű műsorvezetője lesz
majd. A FLASH táncstúdió fellépése mellett HI-FI

KAZINCBARCIKA, CSÓNAKÁZÓ-TÓ
AUGUSZTUS 9. PÉNTEK

20.00 ELEVEN
21.30

KOWALSKY
MEG A VEGA

Jegyár: elővételben 1 500 Ft,
helyszínen/program napján 2 500 Ft

hangnyomás és kipufogó
mérés is lesz majd, a délutáni önfeledt jókedvet
pedig Dombóvári István
stand-up előadó műsora
garantálja.
A kiállított autókra és a közönségtalálkozón megjelent autókra is lehet majd
szavazni, a legtöbb voksot
szerző gépek tulajdonosai
oklevelet kapnak majd. A
vállalkozóbb kedvűek pedig Segway-túrán vehetnek részt a Csónakázó-tó
körül.
„Aki tovább tartja megtarthatja” címmel pedig a

közönség is részt vehet
majd egy vetélkedőn. Aki
a miskolci Design tuning
bolt felajánlásából származó adott alkatrészt a
levegőben ki tudja tartani
egy bizonyos ideig, az haza
is viheti azt.
A rendezvényre, mind a kiállításra, mind a találkozóra
a belépés ingyenes. A Csónakázó-tónál este megrendezésre kerülő Wellhello koncerten való részvétel
azonban már jegyvásárláshoz kötött, melyre június 1-től, a kolorcity.hu oldalon van lehetőség.

AUGUSZTUS 10. SZOMBAT

20.00 BLAHALOUISIANA

AUGUSZTUS 15. CSÜTÖRTÖK
20.30

MAGYAR NEMZETI
TÁNCEGYÜTTES:
A TENKES KAPITÁNYA

Jegyár: elővételben 2 000 Ft,
helyszínen/program napján 3 000 Ft

AUGUSZTUS 16. PÉNTEK

20.00 KÉSEI KITÉRŐ
21.30

HALOTT PÉNZ

Jegyár: elővételben 2 000 Ft,
helyszínen/program napján: 3 000 Ft

SPARTAN RACE

FITT BARCIKA!
Június 3-tól új órarend!

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 823 9790
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!
NAP

IDŐPONT

ÓRATÍPUS

HELYSZÍN

OKTATÓ

Hétfő

19.00-20.00

Kick-box/Capoeira aerobik

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Sipter Imre

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

16.30-17.30

*Spinning

Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem

Zwillinger Fanni

19.00-20.00

Latin táncvarázs

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Szavják András

11.00-12.00

Jóga 40 felett

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Sütő Ágnes

18.00-19.00

Gymstick

Kazinczy Ferenc Tagiskola tornaterem

Czégel Erika

18.00-19.00

Játék határok nélkül

Völgypark játszótér eső esetén:
Mezey István Művészeti Központ klubterem

Görcsös Lászlóné

11.30-12.30

Gerinc- és egészségmegőrző torna

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Szopkó Roland

17.30-18.30

Strong by zumba

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Piros Gábor

16.30-17.30

*Spinning

Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem

Zwillinger Fanni

17.00-18.00

Jóga 40 felett

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Sütő Ágnes

KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN FUTÓKLUB A POLARRAL 18.00 és 19:30 között.
* A csillaggal jelölt órákra előzetes bejelentkezés szükséges!
Jelentkezés spinning órára: zwillingerfanni@gmail.com.

Jótékony
spártaiak

Ismét Kazincbarcikára
érkezik október 5-én és
6-án a Spartan Race akadályfutó verseny.
A szervezők október 6-án
egy jótékonysági futamot
is szerveznek, aminek a
nevezési díjából a kazincbarcikai Kincsem Napközit
támogatják. A szervezők
segítik azokat az embereket, akiknek bizonyos
egészségügyi, vagy egyéb
problémáik miatt nincs lehetőségük a sportolásra.
A rajtzónába mindenki fehér pólóban áll be, és a célba érkezéskor egy különleges színű medált kapnak
a befutók, árulta el Sisak
Zsófia főszervező.

22.00

WELLHELLO

Jegyár: elővételben 2 000 Ft,
helyszínen/program napján 3 000 Ft

Diákoknak elővételben

500
Ft
KEDVEZMÉNY

*

* Érvényes diákigazolvány felmutatásával az
elővételben, kazincbarcikai pénztárakban váltott
jegyek 500 Ft kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Online jegyek, jegyinfó: www.kolorcity.hu/jegy/
Online jegyértékesítés: június 1-jétől
Print jegyértékesítés: június 15-étől
Kazincbarcikán és Miskolcon
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HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

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

Üdítők, kávék, sütemények, vegyiáru nagy választékban kapható!
Ariel folyékony mosószer 3,3 l:
Biola Mojito üdítőital 1 l:
Karaván őrölt kávé 900 g:
Lacikonyha tasakos leves, több íz 77 g:
XIXO tea, több íz 1,5 l:
Apenta ízesített ásványvíz, több íz 1,5 l:
Hell energiaital, több íz 250 ml:
Bomba energiaital AKCIÓ 250 ml:

Önéletrajzokat személyesen Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11. alatt várjuk!

www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993
Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu
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PÁLYAKEZDŐ NŐI ELADÓT KERESÜNK.
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A BARCIKA ART KFT.
INTÉZMÉNYEINEK
ÜNNEPI ZÁRVATARTÁSA:
Egressy Béni Művelődési
Központ (Fő tér 5.)
Június 8. (szombat)
zárva
Június 9. (vasárnap)
zárva
Június 10. (hétfő)
zárva

KSK Tornacsarnok
(Lini István tér)
Június 8. (szombat)
Június 9. (vasárnap)
Június 10. (hétfő)

Kazincbarcikai Sporközpont
(Akácfa út 1.)
Június 9. (vasárnap)
zárva
Június 10. (hétfő)
zárva

Kazincbarcikai Fedett Uszoda
(Hadak útja 1.)
Június 9. (vasárnap)
zárva
Június 10. (hétfő) 6.00-18.00

zárva
zárva
zárva
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MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ
A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcában
található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok lakásokban való korlátlan
idejű elhelyezését szolgálja bérleti jogviszony alapján. Az épületben folyamatos
gondnoki felügyelet van, a lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak közlekedését
is az emeletre. Az itt élők számára rendszeresen rendezvényeket szerveznek,
melyek által az emberek életében a kultúra is jelen van.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken:
Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea Tel.: 00 36 20 461 36 27 E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

