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Adomány a kórháznak8.Elkészült az új színes házfal

KAZINCBARCIKA 65  
RANGOS VÁROSI 
ELISMERÉSEK

2.

9.

SZAVAZZON ÖN IS A LEGKREATÍVABB 

HÁZFALFESTMÉNYRE!
A KREATÍV ALKOTÓI PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT HÁZFALTERVEK KÖZÜL A LEGTÖBB 

SZAVAZATOT KAPOTT ALKOTÓ ELNYERI A 100 000 FT-OS KÖZÖNSÉGDÍJAT.
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Különleges, „családias” hangulatú képviselő-testületi ülésen ünnepelte a város az államalapí-
tást, Szent Istvánt, a Swidnicával kötött húszéves testvérvárosi kapcsolatot és Kazincbarcika 
65. születésnapját augusztus 20-án. A jeles alkalomból adták át Kazincbarcika Város Kép-
viselő-testületének Elismerő Plakettje és a Pro Urbe Kazincbarcika kitüntető díjakat. Idén a 
legrangosabb elismerést, Kazincbarcika Város Dísz polgára posztumusz kitűntető díjat P. Ha-
vasi József SDB szerzetesnek, volt szalézi tartományfőnöknek adományozták. 

ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

SZENT ISTVÁN-ÜNNEP KAZINCBARC IKA 65. SZÜLETÉSNAPJA JEGYÉBEN

 KAZINCBARCIKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜL ETÉNEK ELISMERŐ PLAKETT KITÜNTETŐ DÍJA

 KAZINCBARCIKA VÁROS  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

PRO URBE KAZINCBARCIKA KITÜNTETŐ DÍJA

„KAZINCBARCIKA 
VÁROS DÍSZPOLGÁRA” 

KITÜNTETŐ DÍJ

Fodor Pál villamosmérnök, irányítástechnikai 
szakmérnök, fejlesztési mérnök

Kemény János 
építész-üzemmérnök

Székely Tamás 
kutató

dr. Walid Salha Khalil 
főorvos

Zsuga Imre 
súlyemelő edző

Elek Ákos válogatott labdarúgó
A díjat édesapja (képünkön) vette át

Bagyal József, nyugállományú alezredes, Ha-
dirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Or-

szágos Szövetségének volt Területi Elnöke 

Fehér Béla, a Don Bosco Általános Iskola, 
Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázi-

um és Kollégium igazgatóhelyettese

Fancsik József, 
a Városszépítő Egyesület elnöke

Kiemelt vendégünkkel, Swindicával idén húsz-
éves a testvérvárosi kapcsolat. Szymon Choj-
nowski, a település alelnöke a várost ábrázoló 
képet és egy a barátságot jelképező alkotást 
adományozott a polgármesternek, aki a sike-
res együttműködés jegyében Hegedűs János 
különleges munkáját nyújtotta át a jubileum 
alkalmából. 

Gyárfás Ildikó ország gyűlési képviselő, közgyűlési elnök és polgármester, Ludányi Attila és  
dr. Király Bálint polgármesterek születésnapi plakettet vettek át a jelenlegi városvezetőtől

Tóth János, 
a Kazincbarcika Városi Sakk Club elnöke

A posztumusz kitűntető díjat P. Havasi József 
SDB szerzetesnek, volt szalézi tartományfő-
nöknek adományozták, melyet Ábrahám Béla 

tartományfőnök vett át a városvezetőktől

Knurow ajándékát, a lengyel-magyar barát-
ság egyik jelképét, egy szablya reprodukcióját 
Adam Rams polgármester adta át városunk 
vezetőjének, Szitka Péternek
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KOLORFESZTIVÁL 7.0

TŰZIJÁTÉKKAL ZÁ RULT A FESZTIVÁL

Gombóc Artúr napján az édességkészítés 
rejtelmeibe avatták be a gyermekeket

Miklósa Erika különleges hangját élvezhették 
a Szent Család Templomba látogatók

Rainha Kingi és Francisco Elano De Sousa Ba-
tista tartott szamba workshopot 

The Bits néven hozták el a Beatles legna-
gyobb slágereit Kurityánba 

Néptánc workshoppal várták a Mezey-házba 
a táncosokat

A belvárosi szamba bemutató rengeteg 
érdeklődőt vonzott

A fesztiválozók hamisítatlan magyar táncokat 
láthattak a belvárosi bemutatón

A Flash Táncstúdió a ZTM Group közreműkö-
désével tartott moderntánc bemutatót

A Kései Kitérő viszonylag korai időpontban 
szórakoztatta a fesztiválozókat

A Halott Pénz  zenéjére több ezren tomboltak 
a Csónakázó-tó mellett 

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes színpadra 
varázsolta a Tenkes kapitányának kalandjait

Bencs Zoltán moderntánc oktatást tartott a 
rendkívül lelkes táncosoknak

A nagy múltú Radar alapozta meg a hangulatot a keményebb hangzást kedvelőknek a P.Mobil 
Aranylakodalom című jubileumi koncertje előtt

Az Anima Vonósnégyes a Felső-Barcikai Re-
formátus Templomban koncertezett 

Az ünnepi hétvégén az érdeklődők városnéző kisvonattal utazhatták körbe Kolorcityt, azután a XI. Bormustrán kóstolhattak finom borokat 
hazai termelőktől, majd a Tekergők és a Hot Jazz Band biztosította a zenei aláfestést a felhőtlen szórakozáshoz

Augusztus 20-án igazi programkavalkád várt mindenkit: a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes fellépése után Bereczki Zoltán adott szenvedélyes 
koncertet, végül egy látványos tűzijáték zárta az ünnepi napot

A kazincbarcikai Smink zenekar jó hangulatú fellépése után a légtornászok bemutatóján izgulhatott a közönség, aztán a Margaret Island 
fellépése koronázta meg az estét

A RENDEZVÉNY FŐ TÁMOGATÓJA: KAZIN CBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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HIRDETÉS
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1000 Mbit/s
www.parisat.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!

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. 

SUZUKIVÁSÁR!

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

     

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

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. 

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

     

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

SUZUKIVÁSÁR!

Kazincbarcika Város Önkormányzata még tavaly ígértetett tett arra, hogy az újka-
zinci városrészen lévő öt zárt teret felújítja. A Deák tér kivitelezése már év végére 
be is fejeződött, idén szeptember elején pedig a Kazinczy téren folytatódik a re-
konstrukció.

– A Deák térhez hason-
lóan a Kazinczy tér ese-
tében is új térburko-
latokat alakítunk ki, új 
utcabútorok, hulladék-
gyűjtők, pingpongasztal 
kihelyezésére kerül sor. A 
rekonstrukciós munkák 
részeként új, LED-es köz-
világítási hálózatot alakí-
tunk ki 13 kandeláberrel 
és közel 400 fm új veze-
tékkel, a régi 7 kandelá-
bert tartalmazó közvilá-

gítási hálózat leszerelése 
mellett. Az épületek kö-
zötti átjáró világítási há-
lózata szintén megújul 
az új lámpatestek kihe-
lyezésével. A kivitelezési 
munkák várhatóan szep-
tember első hetében kez-
dődnek, az esetleges kel-
lemetlenségekért a lakók 
türelmét és megértését 
kérjük – mondta dr. Per-
jési Zsolt, a körzet önkor-
mányzati képviselője, aki 

hozzátette, hogy a beru-
házás befejező szakaszá-
ban a parkosítási munkák 
elvégzésére is sor kerül.
– Kapcsolódva a 65 000 
növényt a 65 éves város-
ba akcióhoz, a megújult 
térre 1350 db cserjét és 
fát ültetünk ki – árulta el 
az önkormányzati képvi-
selő.
– Még a tervezés idősza-
kában, a felújítás meg-
kezdése előtt, fórumon 
egyeztettünk a terek la-
kóival, hogy milyen jellegű 
legyen a felújítás – mond-
ta el Szitka Péter polgár-
mester.
– A lakók kérésének 
megfelelően a pihenő 
funkció dominál majd a 
Kazinczy téren is. Szin-
tén meg fogjuk kérdez-
ni a Szemere, a Thököly 
és Vasvári terek lakóit is, 

a tervek szerint jövőre 
folytatódó újkazinci re-
konstrukció előkészíté-
sekor – tette hozzá a vá-
rosvezető.

A teljes egészében ön-
kormányzati forrásból 
biztosított kivitelezés 
egy-egy tér esetében 
több tízmillió forint.

REKONSTRUKCIÓ

MEGÚJUL A KAZINCZY TÉR

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Ezen terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzoi̋ jogvédelem alatt áll

Szűcs Gábor
okl. kert- és tájépítész mérnök

K1 05-0480

KAZINCBARCIKA, KAZINCZY TÉR
HRSZ: 2230/40

Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700 KAZINCBARCIKA, FŐ TÉR 4.Szilszakállkert Kft.

3556 Kisgyőr, Jókai utca 13.
szilszakallkert@gmail.com

+36 30 986 3013
www.szilszakall.hu

GENERÁL TERVEZŐ:

K-1

KERTÉPÍTÉSZETI TERV

MEGBÍZÓ: FELELŐS TEREVZŐ:

TERVEZÉSI EGYSÉG:

RAJZ:

TERVFAJTA:

KERTÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERV

RAJZSZÁM:

DÁTUM:

2018. március

Csonka Zsófia
okl. tájépítészmérnök

TERVEZŐ MUNKATÁRS:

LÉPTÉK:

M 1:200

Lipták Judit
tájrendező- és kertépítő mérnök

folyóka

folyóka

poller

bokro
k

(2230/94)

2230/40

gyep

gyep

gyep

gyep

gyep

gyep

gyep

gyep

TERVEZETT CSERJE, ÉVELŐ

GYEP FELÜLET

MEGLÉVŐ HOMOKOZÓ

TERVEZETT BURKOLAT

TERVEZETT FA

MEGLÉVŐ, MEGŐRZENDŐ FA

MEGLÉVŐ CSERJE

JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT SÉTÁNY

TERVEZETT SZOLITER CSERJE

32/63-E TÁLLYAI ANDEZIT FELÜLET

8/16 MÁDI  SÁRGA

SÉTÁNYGRANULÁTUM FELÜLET

PINGPONG ASZTAL

NAPVITORLA

TIPEGŐ

8/16 MÁDI  SÁRGA

SÉTÁNYGRANULÁTUM FELÜLET

NZ 11/22 TÁLLYAI ANDEZIT FELÜLET

PAD

BARABÁS TÉGLAKŐ SZEGÉLY

HULLADÉKTÁROLÓ

LÁMPAOSZLOP

É

D

Ny
K

A megújult Deák tér

A KAZINCZY TÉR  
KERTÉPÍTÉSZETI TERVE

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 
SAJÓKAZAI SZÉKHELYÉRE 

TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ MUNKATÁRSAT 
keres

Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezetői engedély;
• Érvényes GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány);
• Érvényes digitális tachográf kártya.
Előny:
• Hulladékszállításban szerzett tapasztalat;
• Kényszertömörítős szilárd hulladékgyűjtő és -szállító 

bizonyítvány és gépkezelői jogosítvány;
• E kategóriás vezetői engedély.
Egyéb elvárások:
• megbízhatóság, precíz munkavégzés;
• csapatmunkára való alkalmasság.
Amit kínálunk:
• stabil munkahely;
• alkalmazotti jogviszony;
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés.

Munkavégzés helye: Sajókaza és vonzáskörzete

Jelentkezés módja:  
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, a 
pozíció és a nettó bérigény megjelölésével küldje el önéletrajzát 
a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail címre.

Jelentkezés határideje: 2019. 09. 13.
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Idén a város vezetése a kiíró Barcika Art Kft.-vel közösen 
úgy döntött, hogy a három győztes mellett a városlakók 
is kiválaszthatják a számukra legkedvesebb pályázatot. A 
kolorline.hu oldalon zajló szavazáson legjobban teljesítő 
pályamunka beküldője 100 000 forintos pénzjutalomban 
részesül majd, és amennyiben a lakóközösség is hozzá-
járul, valamint a kivitelező csapat is megvalósíthatónak 
tartja az adott pályaművet, fel is festik majd a kiválasztott 
kazincbarcikai házfalra. A 15 pályamunka megtekinthető 
a hírportál galériájában, szavazni pedig közvetlenül a nyi-
tóóldal jobb oldali sávjában elhelyezett szavazó dobozban 
lehet 2019. augusztus 31-ig.

Három darab asztali számítógéppel érkezett augusztus 
15-én korán reggel Szitka Péter polgármester, Klimon 
István alpolgármester és dr. Pásztor Gábor osztályve-
zető főorvos, önkormányzati képviselő a városi kórház 
laboratóriumi osztályára.

Az eszközöket Kazinc-
barcika Város Önkor-
mányzata nevében adták 
át támogatás gyanánt.
– Néhány héttel ezelőtt a 
laborvezető asszony ke-
resett meg és kérte az 
önkormányzat segítsé-
gét. 
Jó minőségű, asztali szá-
mítógépekre volt szük-
ségük annak érdekében, 
hogy a betegfelvétel és 
adminisztráció gyorsul-
jon, ezáltal csökkenjen 
a várakozási idő a labor-
vizsgálatok esetében – 
mondta Szitka Péter pol-
gármester. 

Mivel jelenleg a kórház fi-
nanszírozási helyzete mi-
att nem tudta biztosítani 
a gépek megvásárlásához 
szükséges pénzügyi for-
rást, így az önkormányzat 
adott támogatást.
– Évről évre, lehetősége-
inkhez mérten támogat-
juk a mentőszolgálatot, 
a rendőrséget, a polgár-
őrséget, a tűzoltóságot, 
így természetes, hogy a 
kórháznak is igyekszünk 
minden megkeresés-
nél segítséget nyújtani 
– mondta dr. Pásztor Gá-
bor önkormányzati kép-
viselő.

– Nagy öröm számunk-
ra az új gépek érkezése, 
reményeink szerint ezál-

tal látványosan felgyor-
sul majd a reggeli beteg-
felvétel – nyilatkozta 

Tátrainé Csopják Éva, a 
kazincbarcikai kórház la-
borvezetője.

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Dufla Jánosnét Klimon István 
alpolgármester augusztus 19-én, másnap pedig dr. Pásztor Gábor önkormányzati 
képviselő. 

A virágcsokor mellett az 
ünnepelt átvette a mi-
niszterelnök oklevelét. 
Jolika néni 1956-ban köl-
tözött Kazicbarcikára, mi-
kor mozdonyvezető fér-
jét idehelyezték. Édesapja 
kovácsmesterként dolgo-
zott, műhelyében ismer-
te meg egykori szerelmét 
majd 1952-ben össze is 
házasodtak. Született két 
lányuk, majd négy unoká-

val bővült a család és je-
lenleg még hat dédunoká-
val büszkélkedhet. 
Ereje teljének titka sze-
rinte a citromfű tea és a 
mozgás, szigorúan na-
ponta csak egy órát pi-
hen míg megnézi kedvenc 
sorozatát. Mindennapja-
iban fontos szerepet kap 
a kertészkedés, a csirkék 
nevelése és a kenyérsü-
tés.

A VÁROSLAKÓK KEZÉBEN A DÖNTÉS
ADOMÁNY A KÓRHÁZNAK

KISEBB VÁRAKOZÁSI IDŐ 
A LABORNÁL

KÖSZÖNTÉS

ISTEN ÉLTESSE  
JOLIKA NÉNIT!

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ  
SZÍNES HÁZFAL
Az augusztus 20-i hosszú hétvégén, a hetedik 
Kolor fesztivál utolsó napjain készültek el a legújabb 
kazincbarcikai színes házfal kivitelezési munkálatai 
a Derkovits Gyula tér 12. szám alatt.

A már jól ismert csapat 
Grubánovics Attila ve-
zetésével kezdte meg a 
látványos munkálatokat 
a legújabb kazincbarcikai 
színes házfal homlokza-

tának festésével. Első-
ként Méhész-Polyák At-
tila, a szakmai zsűri által 
első helyezett munkája 
került fel 34. alkotásként 
a kiszemelt felületre.

KREATÍV ALKOTÓPÁLYÁZAT



11KOLORHÉT • V. / 33.10 2019. AUGUSZTUS 23.

PROGRAMAJÁNLÓINTERJÚ

NAPLEGENDA 
A bolgár származású Nikola Parov zeneszer-
ző, muzsikus és producer elismert képviselője a 
world-music stílusnak, mely több nemzet népze-
nei hagyományait elegyíti. A Riverdance-formáció 
hangszeres szólistájaként az egész világot bejárta 
és mindenhonnan merített az adott nép zenei hang-
zásvilágából. Különleges előadásmódjáról a Herczku 
Ágnessel való közös fellépésen győződhetett meg a 
Kolorfesztivál 7.0 közönsége.

Valahol azt olvastam, 
hogy nagyon korán kez-
dett el zenélni és min-
dent a nagyapjának kö-
szönhet…

Va l ó b a n  k i s k o r o m -
tól zenélek, de először 
a klasszikus iskolákat 
jártam végig, zongoráz-
tam és csellóztam. Az-
tán tinédzserkoromban 
ke zdte m be h atóbba n 
foglalkozni a népzené-
vel, pontosan a nagy-
apám miatt, aki hiva-
tásos mu zsi k us volt. 
Tőle örököltem meg – s 
erre csak később jöt-
tem rá – az érdeklődést 
a folkzenék iránt. A ha-
gyományos muzsikán 
keresztül pedig megta-
nultam a konvencionális 
viszonyulást az emberi 
kapcsolatokhoz, a mű-
vészetekhez és egyéb-
ként a világ dolgaihoz. 
Az én személyiségfejlő-
désemben ő nagyon ko-
moly szerepet játszott. 

A v i lág nagyon sok 
pontján járt és minde-
nünnen magával hozott 
valamit a térség auten-
tikus zenéjéből. Ennyi-
féle né pze né t , i l le t-
ve kultúrát hogyan lehet 
egy testbe-lélekbe ül-
tetni? 

Az az igazság, hogy ezek 
m ind ösztönös zenei 
megnyilvánulások vol-
tak. A párhuzamossá-
guknak a keresése sem 
volt tudatos, egyszerű-
en csak észrevettem, 

hogy bizonyos zenei 
párhuzamok léteznek, 
főleg itt Eu rópá ba n. 
Ezeket a zenei párhuza-
mokat felhasználva, a 
zenei képzettségemnek 
is köszönhetően kezd-
tem el a húszas éveim-
ben tudatosan megírni 
olyan zenéket, amikben 
különböző – főként Ke-
let-és Középkelet- Eu-
rópa népeinek – a zené-
jét ötvözöm. Az igazság 
az, hogy nehéz helyzet-
ben van, aki a hagyo-
mányos zenét műveli, 
megpróbál abból meg-
élni, mert nagyon ki-
csi a közönsége ennek 
a zenének, és ezért azt 
gondolom, ha elébe me-
gyünk, rásegítünk egy 
picit, hogy olyan kör-
nyezetbe helyezzük a 
hagyomá nyos zenét, 
ami közelebb áll a laikus 
hallgatókhoz, észrevét-
lenül be tudjuk emelni 
az ő zenei tudatukba ezt 
a műfajt. Ha ezer em-
berből egy kifejezetten 
rajongóvá válik, az már 
nagy siker.

A népzene terjesztése 
Önben valamiféle kül-
detéstudat?

A 20. század elejéig a ha-
gyományos zene föld-
rajzilag és társadalmilag 
egyaránt jól behatárol-
ható volt. A múlt század 
30-as, 40-es éveiben, a 
szórakoztató ipar fejlő-
désével megjelent a film, 
a rádió, onnantól kezd-
ve nagyon háttérbe szo-

rult ez a fajta szórakozá-
si mód. Ezért a paraszti 
zene rendkívüli módon 
háttérbe szorult. Úgy-
hogy nekünk, a népze-
nével foglalkozóknak, 
az a feladatunk, hogy 
amit mi megtanultunk 
az évtizedek során, azt 
továbbadjuk ott, ahol 
készséget, vagy érdek-
lődést tapasztalunk a 
műfaj iránt. Fontosnak 
tartjuk, hogy a manap-
ság sokat em legetett 
nemzeti identitás ré-
szeként kultúránkat és 
a környezetünkben élő 
népek k u ltú ráját na-
gyon pontosan megis-
merjük. Ezt Bartók és 
Kodály is kihangsúlyoz-
ta. Hiszen az ember sa-
ját magát akkor látja, ha 
tudja, hogy az ő meg-
ítélése mások szemé-
ben hogyan tükröződik 
vissza. Így van ez a ze-
nében is. Ha nem ismer-
jük a környező népek, 
országok kultúráját, ha 
n i ncsen meg i smerési 

készség, akkor nagyon 
nehéz helyzetbe hozzuk 
magunkat. Személy sze-
rint nagyon fontosnak 
tartom a gyerekkortól 
kezdődően a jól megter-
vezett és mérsékelten 
adagolt népzene okta-
tást.

A szakmai pályafutását 
nézve rengeteg szerze-
ménnyel büszkélkedhet. 
Melyik a legemlékezete-
sebb alkotása?  

Szá mom ra a leg ked-
vesebb a Naplegenda 
előadás, ami mérföld-
kő volt a hazai néptánc 
fejlődésében , ug ya n-
is az volt az első olyan 
produkció, ami kilépett 
abból a mederből, ami-
ben hosszú évtizedekig 
evickélt a magyar nép-
táncoktatás és a színpa-
di néptánc. Végre kicsit 
modernebbül, igazodva 
a közízléshez – persze 
a kompromisszum és a 
megalkuvás között laví-

rozva, a pontos mérté-
keket megtalálva mind 
zeneileg, mind táncban 
– sikerült olyan előa-
dást csinálni, ami rögtön 
megtízszerezte a nép-
tánc iránt érdeklődő és 
a színházi néptáncot lá-
togató közönség számát. 
Ez köszönhető egyrészt 
azoknak a koreográfu-
soknak, akik végre rá-
döbbentek arra, hogy a 
néptáncot úgy kell meg-
mutatni, hogy az a mai 
21. századi emberben is 
felkeltse az érdeklődést. 
Ez a változás a népze-
nét is érinti. Ennek kö-
szönhetően ma már na-
gyon sok olyan zenekar 
van, aki amellett, hogy 
nagyon jól műveli a ha-
gyományos zenét, saját 
módon fel is dolgozza. 
A világzene már meg-
született, jelen van a 
mindennapjainkban, a 
kulturális hatások ösz-
szefonódása elvezetett 
a globális trendek kiala-
kulásához.

65 ÜZENET 
A 65 ÉVES VÁROSNAK

ALKOSSON EGYÜTT 
LALÁK ANGELIKA 

KERAMIKUS MŰVÉSSZEL!
Kazincbarcika 65. születésnapja alkalmából 

Lalák Angelika keramikus művész egyedi szobrot 
készít Kazincbarcika Város Önkormányzatának 

megbízásából.

A szobor felülete 65 üzenetet tartalmaz majd, 
az üzenetek megírásában Önökre is számítunk!

Az üzenetek hossza maximum 20 karakter, 
formája: kézzel írott.

A legkreatívabb és legkedvesebb üzenetek íróinak lehető-
sége nyílik a készülő alkotást díszítő kerámia felületére a 

művésszel közösen dolgozni.

Az üzeneteket a Mezey István Művészeti Központ 
és az Egressy Béni Művelődési Központ jegypénztáraiban 

kihelyezett gyűjtőedényekben helyezheti el név és elérhető-
ség feltüntetésével augusztus 31-éig!

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 
19.00-20.00

Kick-box/Capoeira 
aerobik

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok Sipter Imre

18.00-19.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Kedd 16.30-17.30 *Spinning Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem Zwillinger Fanni

Szerda

11.00-12.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00 Gymstick Kazinczy Ferenc Tornaterem Czégel Erika

18.00-19.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
11.30-12.30

Gerinc- és egészségmeg-
őrző torna 

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

16.30-17.30 *Spinning Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem Zwillinger Fanni

Péntek
17.00-18.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.30-19.30 Hastánc Kazinczy Ferenc Tornacsarnok Sepsi Klaudia

FITT
BARCIKA!
Új szeptemberi 

órarend! 

Kérdezzen előzetesen e-mailben: fogadoora.kolortv@gmail.com,  
vagy a műsor ideje alatt telefonon: 48/800-800, 48/800-822

Önt is érdekli,  
mi történik  
Kazincbarcikán? 

Kérdezzen Szitka Péter 
polgármestertől!

Augusztus 28. 18.00

G Y Ő Z T E S E K  N A P J A 
30 ÉVES A SPECIÁLIS OLIMPIA 

GÁLA A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN KAZINCBARCIKÁN
2019. SZEPTEMBER 21. SZOMBAT; 13.30-21.30  KAZINCBARCIKA, FŐ TÉR / DÍSZ TÉR 

CSEPREGI ÉVA / VÁRKONYI ATTILA- DJ DOMINIQUE / ANIMAL CANNIBALS
DJ LUPY / DÉR HENI / DESPERADO / BON BON

KAZINCBARCIKAI MŰVÉSZEK ELŐADÁSAI, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ CSOPORTOK PRODUKCIÓI, SPECIÁLIS OLIMPIKONOK BEMUTATÓI, 
SZTÁRSPORTOLÓK JELENLÉTE, KÖZREMŰKÖDIK: KÁLLAI ILDIKÓ FITNESZ VILÁGBAJNOK, MŰSORVEZETŐ: SZABÓ BÉLA

FŐVÉDNÖK: SZITKA PÉTER POLGÁRMESTER.

A RENDEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!www.facebook.com/specialolympicshungary www.specialolympics.hu

Magyar
Labdarúgó
Szövetség
Grassroots 
Igazgatóság

KAZINCBARCIKA
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HIRDETÉS

12 2019. AUGUSZTUS 23.

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 11. 136 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 89 m2

Az ingatlanok részletes leírása megtalálható:
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ 

Kapcsolattartó: Farkas Enikő Tel.: 06-20/364-2461 
E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK 
KIADÓK

CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu
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Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg Vagyon-
kezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsé-
nyi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 2 db önkormányzati tulajdonú bérla-
kást, az alábbiak szerint:

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

A pályázatot 2019. augusztus 30. (péntek) 15.00-ig lehet benyújtani.

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

Cím
Bercsényi út 14.

I. emelet 2. földszint 6.

Alapterület (m2) 38 38

Komfortfokozat összkomfortos összkomfortos

Szobaszám 1 1

Lakbér és külön szolgáltatási díj összesen (Ft/hó) 13 300 13 300

Előtakarékosság mértéke Ft/hó 28 000 28 000

FIATALOK GARZONHÁZA


