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Megérkeztek az 
új játszóeszközök7.

JÖVŐRE IS
TALÁLKOZUNK

A CSÓNAKÁZÓ-TÓ LEHET A RÉGIÓ 
TURISZTIKAI KÖZPONTJA
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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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A belváros központi részének teljes átalakulása 85 szá-
zalékos készültséget mutat, így hamarosan egy modern, 
minden igényt kielégítő tér szépíti majd Kazincbarcika 
meghatározó városrészét.

Jelenleg is folyamatosan 
dolgoznak a szakemberek 
a polgármesteri hivatal és 
a posta közötti szakaszon, 
hogy szeptember végére 
elkészüljön Kazincbarci-
ka legnagyobb terének a 
felújítása. A kivitelező cég 
megkezdte a lépcsők an-
dezit kővel történő bur-
kolását, emellett pedig jó 
ütemben halad a polgár-
mesteri hivatal feljára-
tának rekonstrukciója, a 
térburkolások és a zöldfe-
lületek kialakítása, külön-
féle növényekkel történő 
beültetése is. 
Itt található majd a nagy-
színpad, valamint egy 
egyedi, rendkívül látvá-
nyos függesztett burko-
latú szökőkút, amelybe 

egy Magyarországon, sőt 
Európában is ritkán látott 
vízijátékot terveztek. A 
medencében 29 db fúvóka 
biztosítja majd a páratlan 
élményt, melyhez a követ-
kező napokban az andezit 
burkolat szükséges fura-
tait készítik el, illetve be-
építik a csapadékvíz-el-
vezetést biztosító, térbe 
illeszkedő résfolyókákat. 
A vízellátás kiépítése az 
elmúlt időszakban meg-
történt, az ÉMÁSZ munka-
társai pedig hamarosan el-
végzik az áramellátáshoz 
szükséges munkálatokat.
A kivitelező az új közvilá-
gítási hálózat kialakításá-
hoz a vezetékeket lefek-
tette, ezek készültsége 
90 százalékos. Hamaro-

san kikerülnek a terület-
re a kandeláberek is. Az 
úgynevezett „okos” köz-
világítási rendszer még 
komfortosabbá varázsol-
ja majd a helyet, ami azt 
jelenti, hogy az okososz-
lopok szabályozhatóak, 
programozhatóak lesz-
nek, valamint kamera-
rendszerek és hangszórók 
is működtethetők általuk, 

továbbá szabad wifi-jelet 
is sugároznak majd – árul-
ta el Szitka Péter polgár-
mester.
A beruházás befejező sza-
kaszában új utcabútoro-
kat, padokat és szeméttá-
rolókat helyeznek majd ki.
A fejlesztés révén egy 
olyan modern, impozáns 
résszel gazdagodik majd 
Kazincbarcika, amelyben 

minden korosztály meg-
találhatja a neki megfelelő 
kikapcsolódási, közösség-
építő lehetőséget.
A tér felújítását követően 
egy nyertes pályázatnak 
köszönhetően az Egressy 
Béni Művelődési Központ 
épületének rekonstrukci-
ója kezdődik el. Az intéz-
mény energetikailag és 
külsőleg is megújul majd.

REKONSTRUKCIÓ

Jó ütemben halad Kazincbarcika 
legnagyobb terének felújítása

INTERJÚ

AZ ÁLMOK ÚTJÁN 
Mi leszel, ha nagy leszel? – bombázzák a szülők 
gyakran e kérdéssel gyermekeiket. Persze, ötéve-
sen még vicces válaszok születnek. Ám egy tizenhat 
éves tinédzsernek már jóval határozottabb elképze-
lései vannak a jövőjét illetően. Riportalanyommal, 
Imre Eszterrel a felnőtté válás folyamatáról, a tanu-
lás fontosságáról és a sport szeretetéről beszélget-
tünk. Nem véletlenül, hiszen a kazincbarcikai ifjú 
hölgy egymás után két évben is elnyerte az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma által adományozott 
Magyarország jó tanulója- jó sportolója díjat, mely 
kitüntetést megyei szinten ugyancsak megkapta. 
Kedves, őszinte beszélgetésre hívom Önöket, egy 
bájos tinilánnyal. 

Az nem titok, hogy na-
gyon jó képességeid 
vannak, de a kitűnő osz-
tályzat a minimum, ami-
től nem lehet rosszabb 
jegyet szerezni? 
Teljes mértékben. Már 
óvodás korom ban el-
hangzott, hogy a tanulás 
az első, melyben a lehe-
tő legtöbbet kell nyújta-
nom. Ráadásul az egész 
családomban minden-
ki kitűnő volt, így ez 
alapvető elvárás velem 
szemben is. Hál’ isten-
nek könnyen tanulok, 
amit az órán magamba 
szívok, az elegendő.  

Az okleveleidet látva, a 
díjak az általános iskolai 
eredményeidre vonat-
koznak…
Így igaz. Az oklevelet az 
előző tanév tanulmá-
nyi és sporteredményei 
alapján adják. Idén a ta-
valyi tanévben elért ta-
nulmányi munkámért, 
2018-ban pedig a tavaly-
előtti kitűnő szereplé-
semért vehettem át a 
kitüntetést a volt isko-
lámban, a Kazincbarci-
kai Pollack Mihály Ál-
talános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagiskolájában. 
Nagyon megható pilla-
natok voltak. 

Ősszel Jászberényben, 
a Nagyboldogasszony 
Katolikus Óvoda, Két-
tannyelvű Általános Is-

kola , Középiskola és 
Kollégiumban kezded el 
a 10. évfolyamot. Miért 
erre az iskolára esett a 
választásod?
A röplabda miatt vá-
lasztottam ezt a gimná-
ziumot, ugyanis a Jász-
berényi Röplabda Klub 
U17-es serdülő és U19-es 
ifi utánpótláscsapatá-
nak vagyok a tagja. 

Magától értetődő volt a 
sport iránti rajongásod?
I ge n . Né g yé ve s ko -
rom óta úszásoktatás-
ra jártam, de igazából 
az általános iskolában 
kezdődött el a sportpá-
lyafutásom. Barna Imre 
bácsi kezei alatt kezd-
tem el sportolni, ő volt a 
testnevelő tanárom.

Imre bácsi vezetett rá, 
hogy melyik irányba in-
dulj, miben vagy tehet-
ségesebb? 
Nem igazán.  Aminek 
szezonja volt, abban ver-
senyeztünk. Második, 
harmadik osztály kör-
nyékén kezdtem el at-
letizálni, Tóthné Szepesi 
Éva nénivel, később jött 
a röplabda, előbb Béres-
né Edit nénivel, később 
Veres Pista bácsival. 

Szép nagy lány vagy. 
Ezért esett a röplabdára 
a választásod?
Ez is szerepet játszott 
ben ne, de édesapá m 

s z i nté n röpl a bd á zot t 
és szerette volna, ha én 
vagy a nővérem folytat-
juk. Végül én lettem az… 

Édesapád főállású spor-
toló volt. Te is ezt terve-
zed? Egyáltalán milyen 
elképzeléseid vannak a 
jövőre nézve?
Amennyiben összejön, 
mindenképp szeretném 
a röplabdázást folytatni, 
bár konkrét elképzelé-
sem még nincs a jövőről. 
Egy valami biztos: fel-
tétlenül szeretnék egye-
temre menni, akár kül-
földre is.

Külföldön hol szeretnél 
tanulni? A terveidnek 
köze van a röplabdához?
Természetesen. Elsősor-
ban Németországra, il-
letve az USA-ra gondol-
tam, mert ott a röplabdás 
egyetemek nagyon ma-
gas szinten vannak. Eu-
rópá ba n Olaszország, 
mert nagyon szép hely 
és ott is magas szintű a 
röplabda, vagy esetleg 
Spanyolország. Utóbbi-
ak mindig a kedvenceim 
közé tartoztak. Tökéle-
tes klíma, meleg, napsü-
tés, pálmafák. Kell ennél 
több?

Melyik a legjobb magyar 
klub, ahová szeretnél 
bekerülni?
A tavalyi szezon alap-
ján két kimagasló csapat 
van, a Nyíregyháza és 
a Békéscsaba, azonban 
általában helyzeti álla-
pottól függ, hogy melyik 
együttes a jobb. Úgy vé-
lem, hasonló színvona-
lon mozog a magyar női 
röplabdasport. 

Most hivatalosan edző-
táborban vagy. Szereted 
az edzőtáborokat?
Augusztus elejétől edző-
tá borozom. Szeretem, 
mert naponta egy, vagy 

két edzésünk van, azok 
is jó hangulatban telnek. 
Elég erősek az edzése-
ink, de tudjuk, hogy en-
nek szezon közben meg 
lesz a gyümölcse. Ezen-
kívül utána el szoktunk 
menni beszélgetni, be-
ülünk valahová egy ká-
vézóba, vagy csak sétá-
lunk. Maga Jászberény 
u g ya nc s a k e l bűvölő, 
családias város, kedves 
em berek va n na k ott, 
m indenki ismer m in-
denkit. Hasonló, mint 
Barcika. 

Az edzések mennyi idő-
det veszik el?
M i nden nap két óra 
edzésünk van, hétfőtől 
péntekig, hétvégenként 
pedig majdnem mindig 
meccsünk van. Elég sok 
időt elvesz, de egyálta-
lán nem bánom.

Nem fárasztó? Néha nem 
érzed úgy, elég, most ab-
bahagyom, fogom ma-
gam, hazajövök egy-két 
napra?

Nem szokott ilyen ér-
zésem lenni, mivel álta-
lános iskolában is ren-
geteget sportoltam és 
temérdek versenyre jár-
tunk, úgyhogy nekem ez 
már napi rutinná vált. 

Ilyen tempó mellett meny-
nyi időd jut a családra? 
Most, hogy Jászberény-
ben vagyok, nagyon ke-
vés. Általában kétheten-
te járok haza, hétvégére. 
Pénteken hazajövök, va-
sárnap megyek vissza, 
de, ha anyáék tudnak, 
majdnem minden meccs-
re lejönnek szurkolni. Ha 
más nem, azért, hogy ta-
lálkozzunk egy kicsit.

Mi a legtöbb, amit el sze-
retnél érni az életben?
A legfontosabb a család. 
A sportka rrierem te-
kintetében nagyon bol-
doggá tenne, ha a válo-
gatottság összejön ne, 
hiszen az nagyon nagy 
megtiszteltetés, ha va-
lakit megkérnek, hogy a 
válogatottban játsszon.
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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. 

ÉRTÉKESÍTÉS:   SZERVIZ: (30) 790-2955
MISKOLC, 26-os főút kivezető szakasza, szirmabesenyői elágazás

Nyitvatartás: H-P 08-17-ig  Szo: 08-13-ig; www.szabosuzuki.hu

(30) 833-1603, (30) 223-7901

SUZUKI VÁSÁR!

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

     

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

MOST JÖJJÖN KI VÁLASZTANI!

A Barcika Szolg Kft.
INGATLANGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁGA

NYUGDÍJASHÁZ GONDNOK
MUNKATÁRSAT KERES

A gondnok kollégák főbb feladatai:
•  az ebéd felszolgálása, a konyha tisztántartása;
•  a szakképesítést nem igényló kisebb javítások elvégzése;
•  a házirend betartatása;
•  a portaszolgálat biztosítása;
•  az épület külső- és belső területén a takarítási feladatok ellátása;
•  a közösségi programok szervezésében, lebonyolításában való 

 közreműködés.
Azok jelentkezését várjuk a nyugdíjasházi gondnok pozíció betöltésére:
• akik szeretik, tisztelik az idős embereket és a fent leírtak megszólították 

őket;
• legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek.

Előny:
• ha valakinek egészségügyi végzettsége vagy hasonló területen szerzett 

tapasztalata van és jártas a számítógép használatában. 

Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony;
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés;
• azonnali munkakezdési lehetőség;
Munkavégzés helye: 
Muskátli Nyugdíjasház, Kazincbarcika, Tompa Mihály út 2/A

Jelentkezés módja: a munkakör pontos megnevezésével, bérigénnyel 
ellátott önéletrajzzal https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/
Registration/Position/33
Jelentkezés határideje: 2019. 09. 02.

Térségi önkormányzatok bevonásával, közel 200 millió 
forintos beruházás keretén belül újulhat meg a Csóna-
kázó-tó és környéke. Kazincbarcika Város Önkormány-
zata a dédestapolcsányi, mályinkai és tardonai önkor-
mányzatokkal közösen kezdheti meg az európai uniós 
forrásból finanszírozott fejlesztéseket, amelyeket vár-
hatóan 2020-ban adnak majd át. 

A Széchenyi 2020 prog-
ram részeként elnyert 
komplex program keretén 
belül a barcikaiak kedvelt 
pihenőhelyén egy mini ka-
landpark épülhet, és telje-
sen megújul majd a hor-
gásztó infrastruktúrája is. 
– Bár a térség számos 
gyönyörű természeti erő-
forrással rendelkezik és 
a táj gyönyörű, a legna-
gyobb problémát az je-
lenti, hogy az idelátoga-
tó turisták számára még 
mindig kevés az olyan 
hely, ahol kikapcsolódhat-

nának. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy a térségi önkor-
mányzatokkal közösen 
pályázzuk meg a direkt 
hasonló célú projektek 
létrejöttét segítő támo-
gatásokat, melyek remé-
nyeink szerint szinergizál-
nak majd a Vízi komplexum 
beruházással, amelynek 
építése hamarosan kez-
dődik a Csónakázó-tó déli 
oldalán. Az egész család-
nak szórakozást jelen-
tő kalandpark helyszínéül 
pedig a tó északi oldalán 
található füves területet 

választottuk – mondta el 
Harda Attila, a körzet ön-
kormányzati képviselője. 
Az ügyességre alapozó, 
kevésbé extrém, de leg-
alább annyira izgalmas 
Motorikpark kialakítása 
mellett a horgásztó körüli 
szolgáltatások bővítése is 
része a beruházásnak. 
– Ennek keretében öltö-
zők, mosdók, valamint tó 
közeli kis stégek létesí-
tése is tervbe van véve, 
utóbbiakat horgászatra, 
illetve napozásra használ-
hatják majd a látogatók. A 
vízpart mentén pedig egy 
okostelefonon futó alkal-
mazás révén felfedezhe-
tő digitális tanösvényt ho-
zunk létre, melynek révén 
bárki megismerkedhet a 
környezet élővilágával, 
legyen szó akár a növé-

nyekről, ott élő állatokról 
vagy a telepített halakról 
– ismertette a terveket a 
képviselő. 
A tervek szerint a tó hasz-
nálatára jellemző időpon-
tokban, amely leginkább a 
délutánokat és a tavasztól 
őszig tartó hétvégéket je-
lenti, a helyszínen büfé is 
nyílik majd, amely minden 
kikapcsolódni vágyó szá-
mára nyitva áll, és lehető-
ség lesz horgászjegyvá-
sárlásra is.
Míg Kazincbarcikán az 
aktív turizmus van a fó-
kuszban, addig a kör-
nyékbeli kisebb tele-
p ü l é s e ke n m á s- m á s 
korszerűsítést hajtanak 
majd végre ugyanennek 
a programnak a keretén 
belül. Tardonán egy kul-
turális jellegű projektet 

valósítanak meg, Dédes-
tapolcsányban és Mályin-
kában pedig ökoturisztikai 
jellegű attrakciók megte-
remtését tűzték ki célul a 
„Lázbérci aktív turisztikai 
fejlesztés” koncepció ré-
szeként. 
Előbbi településen a Jó-
kai-ház felújítására for-
dítják az elnyert összeget, 
Dédestapolcsányban pe-
dig egy közel 25 méteres, 
Bükkre néző pazar lát-
vánnyal kecsegtető kilátó 
épül majd. Mályinkán egy 
elhagyatott tűzoltószer-
tár épületéből a térség 
hagyományos erdésze-
ti mesterségeit és élővi-
lágát bemutató látoga-
tóközpontot létesítenek, 
amelyhez egy mozgás-
koordinációs játszópark is 
tartozik majd.

KOMPLEX FEJLESZTÉS

Jövőre a Csónakázó-tó lehet 
a régió turisztikai központja
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Augusztus 21-én már a megújult épületekben kezdhették a napot az ovisok a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
Csokonai úti székhelyintézményében, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodában. Az energetikai felújítások vé-
geztével a belső munkálatok lassan teljesen befejeződnek, a külső színezéssel zárul majd a fejlesztés.

Az Európai Unió támogatá-
sával több mint 530 millió 
forint összértékű energe-
tikai korszerűsítés során 
megújultak a fűtési rend-
szerek szabályozó elemei, 
energiatakarékos világí-
tótesteket építettek be, a 
nyílászárókat kicserélték, 

az épületek falazatait és 
tetőszerkezetét hőszige-
telték.
A Napsugár óvoda mellett 
a székhely és a Százszor-
szép oviban is napelemes 
rendszer működik majd, így 
az üzemeltetési költségek 
jelentősen csökkennek, 

hiszen eggyel magasabb 
energetikai besorolást 
kaphatnak az intézmé-
nyek.
–  Az önkormányzatunk 
az energetikai felújítással 
párhuzamosan 320 millió 
forinttal járult hozzá, hogy 
a villamos hálózat részle-

gesen, a tűzjelző hálózat 
teljesen megújuljon, és az 
akadálymentesítési kiegé-
szítő munkák is elkészül-
jenek. Ebből az összegből 
valósul meg az informatikai 
és telefonhálózat fejlesz-
tése, valamint a riasztó és 
kaputelefon-rendszerek 

kiépítése is – árulta el az 
intézményben tett bejárá-
sa után Bukó Géza önkor-
mányzati képviselő, a tár-
sadalompolitikai bizottság 
elnöke.
– A belső munkálatok 
95%-ban elkészültek, az 
óvodai csoportok, az öl-
tözők, a mosdók, a folyo-
sók megújultan várták a 
gyerekeket. A következő 
napokban a külső falfelü-
letek színezésével zárul a 
beruházás, így azok az ovi-
sok, akik még a vakáció-
jukat töltik, már a kívülről 
is teljesen átalakult, szí-
nes épületben kezdhetik 
a szeptembert. Akik pedig 
augusztus 21-étől a saját 
intézményükben foglalják 
el a frissen festett játszó-
szobákat, szemtanúi lehet-
nek, hogyan szépül napról 
napra kedves óvodájuk – 
mondta el Hor váthné Ge-
leta Mária, az összevont 
óvodák igazgatója.
A tervek szerint az ünne-
pélyes átadás pár héten 
belül mindhárom intéz-
ményben megtörténik.

Megérkeztek az óriás kalandvár első elemei Kazincbarcika egyik legnagyobb terére. 
A modern, színes elemeket a kivitelező cég szakemberei folyamatosan állítják össze 
és helyezik ki a beton talapzatra, amit gumiborítással fednek majd be.

A városban élő gyere-
kek hamarosan birtokba 
is vehetik a kalandvárat 
a Fő téren. A mászóká-
val, csúzdákkal színesített 
játszóelem igazi, mese-
beli izgalmakat hoz majd a 
3-14 év korúak számára. A 
mozgásukban korlátozot-
tak vagy 3 évnél kisebbek 
sem maradnak szórako-

zás nélkül, kedvükre válo-
gathatnak majd a fészek-, 
bébi-, laposüléses hinták 
közül, vagy játszhatnak a 
buckahomokozóban.
A most épülő játszóparki 
rész a beruházás kettes 
ütemében valósul meg, 
ahol kifejezetten a leg-
fiatalabb korosztálynak 
kedveznek a kihelyezett 

eszközökkel – emelte ki 
Pétervári György önkor-
mányzati képviselő.
A teret érintő munkála-
tok hangsúlyos része lesz 
még a közvilágítás fejlesz-
tése, a csapadékvíz elve-
zetése és az Egressy Béni 
út, Mátyás király út közöt-
ti, több mint 400 méteres 
járdaszakasz megújítása.

FEJLESZTÉS

BIRTOKBA VETTÉK A GYEREKEK  
A MEGÚJULT ÓVODÁKAT

FŐ TÉR

MEGÉRKEZTEK AZ 
ÚJ JÁTSZÓESZKÖZÖK

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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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.
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JELENLEG MEGPÁLYÁZHATÓ ÜRES LAKÁSOK:

fsz. 14. 24 m2 minikonyha nélküli

fsz. 18. 24 m2 minikonyha nélküli

I. em. 115. 32 m2 minikonyha nélküli

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MUSKÁTLI 
NYUGDÍJASHÁZ

Napsugár tagóvoda

L

L

L

L

Székhelyóvoda

Százszorszép tagóvoda

KIADÓ LAKÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonát képező, 
5 db lakóingatlan vonatkozásában a Barcika Szolg Kft. nyilvános licittár-
gyalást hirdet, határozott időtartamra szóló (3 év) bérleti szerződés léte-
sítésére.

Induló licit összege: 800 Ft/m2/hó
A licitben való részvétel feltétele:
• pályázati biztosíték megvásárlása: 50.000 Ft

(A vesztes pályázók részére visszafizetésre kerül az összeg)
• íprásban benyújtott szándéknyilatkozat

Ügyintéző
Mihályné Koós Andrea

0620/461-1827

Licittárgyalás időpontja: 2019. szeptember 05.
További információ a www.barcikaszolg.hu oldalon található.

Cím Hrsz. Alap-
terület

Szobák 
száma

Megtekintés 
időpontja

Egressy B. 
út 36. 4/3. 1111/36/A/68 50 m2 1,5

aug. 29. 10.00 - 11.00

szept. 03. 12.00 - 13.00

Építők útja 
25.  2/12. 1129/21/A/44 51 m2 1,5

aug. 29. 14.00 - 15.00

szept. 03. 10.00 - 11.00

Veres Péter 
út 5. 3/2. 1472/33/A/41 37 m2 1,5

aug. 29. 12.00 - 13.00

szept. 03. 14.00 - 15.00

Munkácsy 
tér 3. 2/9. 1129/19/A/9 55 m2 2

aug. 30. 10.00 - 11.00

szept. 04. 11.00 - 12.00

Munkácsy 
tér 3. 3/15 1129/19/A/15 53 m2 2

aug. 30. 11.00 - 12.00

szept. 04. 10.00 - 11.00

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
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Augusztus 20-án, a Szent István-napi látványos tűzi-
játékkal véget ért Kazincbarcikán a Kolorfesztivál 7.0. A 
húsznapos fesztivál minden korábbinál több érdeklődőt 
vonzott nemcsak a városban, hanem a KolorCountry 
rendezvénysorozat keretein belül a térségben is több 
tízezer embernek kínált felejthetetlen szórakozási le-
hetőséget. 

A korábban a Svájci Alap 
finanszírozásában létre-
hozott rendezvénysoro-
zat immár második éve, 
hogy Kazincbarcika Város 
Önkormányzatának fi-
nanszírozásával valósul-
hatott meg. A Barcika Art 
Kft. által szervezett, közel 
130 rendezvényt felölelő 
kulturális programsoroza-
tot a város mellett olyan 
cégek támogatták, mint a 
Wanhua-BorsodChem Zrt. 
vagy az Alteo Energiaszol-
gáltató Nyrt. 
Kazincbarcika mellett Du-
bicsányban, Berentén, 
Bánhorvátiban, Kurityán-
ban, Nekézsenyben, Mú-
csonyban, Sajókazán, Sa-
jógalgócon, Sajóivánkán 

és Szuhakállóban is nagy 
sikerrel rendezték meg a 
térségi kulturális progra-
mokat, akár könnyű-vagy 
komolyzenéről, esetleg 
művészeti kiállításról volt 
szó. 
A legnagyobb tömegeket 
a városban továbbra is a 
Csónakázó-tónál felállított 
fő fesztiválhelyszín von-
zotta, ahol a pénteki és 
szombati nagykoncertek 
mellett számos további 
rendezvényre is sor került. 
A negyedik Kazincbarci-
kai Autó Tuningkiállítás 
és -Találkozó mellett, az 
utolsó hétvégén itt zajlott 
a borkülönlegességeket 
bemutató Bormustra és a 
Gasztrofesztivál is, vala-

mint az idén még a szo-
kottnál is grandiózusabb 
ünnepi tűzijáték. 
Szintén nagy sikert aratott 
a legkisebbek körében a 
Mezey István Művésze-
ti Központ udvarán meg-
rendezett Kreatív Kuckó 
programsorozat, melyen 
gyermekek százai szó-
rakozhattak önfeledten a 
Kézműves Bütyköldében 
vagy éppen az Élmény-
festésen. A hagyományos 
kézműveskedés mellett 
volt még filmvetítés, fo-
tós-videós foglalkozás és 
rendőrségi bemutató, ahol 
egytől tizennégy éves ko-
rig bárki találhatott gyer-
meke számára megfelelő 
elfoglaltságot az ingyenes 
délutánokon. 
Ugyanilyen népszerűek 
voltak a kulturális progra-
mok, a színházi előadások 
is. Miklósa Erika operaéne-
kes estjére a Szent Csa-
lád Templomban már egy 
héttel az esemény előtt 

minden jegy elkelt. A zárt 
körű, táncosoknak szóló 
work shopokat is nagy ér-
deklődés kísérte, tömege-
ket vonzott a táncosok be-
mutatkozása a Mun kácsy 
téren, ahol a szakmai kur-
zus résztvevői megmu-
tathatták a délutáni fog-
lalkozásokon elsajátított 
tudásukat. 
A programok augusztus 
huszadikával véget értek 
ugyan, de ezt követően el-
készült a 34. kazincbarcikai 
színes házfal is a Derkovits 
Gyula téren. A felületre a 
korábban kiírt nyílt pályá-
zatra benyújtott, szakmai 
zsűri által legjobbnak talált 
Méhész-Polyák Attila-al-
kotás került.  
Bár hivatalosan a tűzijá-
tékkal befejeződtek az 
idei programok, de péntek 
este még a fesztivál ke-
retén belül Balázs Fecó és 
Keresztes Ildikó tartott telt 
házas koncertet a sajógal-
góci templomtéren .

NEM BÚCSÚZIK A SZÍNES VÁROS FESZTIVÁLJA
JÖVŐRE IS TALÁLKOZUNKINTERJÚ

ÁRNYÉK ÉS FÉNY
Több éves kihagyás után ismét a Kolorfesztivál 
színpadán üdvözölhette a közönség a Kowalsky meg 
a Vega zenekart. A Csónakázó-tónál több ezres tö-
meg ujjongásától kísérve adott fergeteges koncertet 
a csapat. Bár az 1999-ben alakult együttes össze-
tétele a két évtized alatt néhányszor változott, úgy 
tűnik, népszerűségük azóta is töretlen. A zenekar 
frontemberével és basszusgitárosával stábunk ké-
szített interjút. 

Nem túlzás azt állíta-
ni, hogy igencsak moz-
galmas az idei esztendő 
a zenekar életében.  Év 
elején egy új albummal 
örvendeztették meg a 
rajongókat.  Mit érdemes 
tudni erről az albumról, 
ha még valaki nem vá-
sárolta meg, vagy nem 
töltötte le? 

„Kowalsky” Balázs Gyu-
la: Akkor itt az ideje be-
szerezni ezt az újabb 
modellt. Árnyék és fény 
egyébként a nem tú l 
egyedi hangzású címe. 
Azt gondolom, hangu-
latában és attitűdjében 
tökéletesen visszaad-
ja azt, amiben a zenekar 
éppen tevékenykedik. 
Az év eleji lemezbemu-
tató koncert Debrecen-
ben volt, és hál’ isten-
nek nagyon jól sikerült. 
Onnantól kezdve szin-
te végig lemezbemuta-
tó turnét tartunk, ami 
ön magá ba n nem tel-
jesen igaz, hiszen ez a 
mai koncert gyakorla-

tilag egy teljes váloga-
tás az együttes dalaiból. 
Persze, próbálunk minél 
több tételt bevenni az élő 
műsorba az új nagyle-
mezről. 

Újabban azt lehet érez-
ni, hogy vegyesebb, po-
pulárisabb lett a Kowal-
sky meg a Vega zenéje. 
Mennyire értenek egyet 
ezzel az állítással?  

Szórád „Jimmy” Csaba: 
Nem gondolom, hogy na-
gyon átformálódott volna 
a zenekar. Kétségkívül 
van hangzásbeli válto-
zás, de ez a billentyűsünk 
érkezésének is köszön-
hető. Egy nagyon ko-
moly munkát kezdtünk 
el 2012-ben, melynek, 
úgy vélem, most érett be 
a gyümölcse. A szöve-
gekről meg csak annyit, 
aki meghallgatja az első 
lemezünket, érzékelhe-
ti, hogy Kowalsky, illetve 
a zenekar ugyanazokat 
a témákat boncolgatja, 
mint korábban. A csa-

patnak az a legfontosabb, 
hogy a koncertjeinkre 
kilátogatók feltöltődve 
menjenek haza. Mosolyt 
kell csalni az emberek 
arcára, s ha mi ezt meg 
tudjuk tenni, már nagyon 
boldogok vagyunk. 

Nehéz mindig megújul-
ni, újat mutatni a kö-
zön ség nek . Mek kora 
kihívást jelent ez a zene-
karnak?

„Kowalsky” Balázs Gyu-
la: Nem nevezném óriási 
munkának, mivel a ze-
nekar minden esetben 
azt mutatja, amit éppen 
megél, akár a kollektí-
ván belül, akár a világgal 
szemben. Az együttes 
az első lemez megjele-
nése óta nem megfelel 
valaminek kifelé, ha-
nem az adott helyzetét 
prezentálja és ez kife-
jeződik a zenében is. Az 
más kérdés, hogy ezzel 
egy re többen tud na k 
azonosulni. Ez a nyár is, 
ahogy indult, nem volt 
egyszerű. Volt egy bal-
esetem, aztán megmű-
töttek. Gyakorlatilag a 

műtőasztalról leszállva 
másnap színpadon vol-
tunk. Ezt csak úgy lehet 
gőzerővel folytatni, ha 
valaki szolgálatnak te-
kinti és imádja, amit csi-
nál. Nem nagyon agya-
lunk azon, hogyan kéne 
megújulni, mert az élet 
megújít bennünket, ha 
akarjuk, ha nem.

Hogyan építik fel a kon-
certjeiket? Milyen mér-
tékben határozza meg 
a helyszín az adott mű-
sort?

Szórád „Jimmy” Csaba: 
Ez leginkább a fellépés 
időtartamától függ. Egy 
átlagos, 90 perces műsor 
esetében fix program-
mal megyünk, azonban, 
ha nagyobb előadásra 
készülünk, mint most a 
nyár végi Budapest Park 
koncertünk, Kowa még 
beválogat néhány szá-
mot. Mindazonáltal min-
denütt azt show-t és 
műsort szeretnénk biz-
tosítani az embereknek, 
amit megszokhattak tő-
lünk. Arra törekszünk, 
hogy mindenhol ugyan-

azzal az élménnyel tér-
jenek haza a rajongók. 

A fesztiválszezon kellős 
közepén tartunk. Ebben 
az időszakban mennyi-
re van ideje új dalokon 
gondolkodni? Ami fog-
lalkoztatja, azt lejegyzi 
és ősszel, télen előve-
szi, vagy folyamatosan 
megy a háttérmunka? 

„Kowalsky” Balázs Gyu-
la: Talán észrevette, hogy 
menetközben is megje-
lent két dal, és hamaro-
san érkezik a harmadik 
videoklipje. Ez pontosan 
a jövő héten lesz, tehát 
premier előtt vagyunk, 
Ezenkívül  az évben ter-
vezünk  még egyet meg-
jelentetni. Ez az jelenti, 
hogy folyamatos a mun-
ka, és elképzelhető, hogy 
most a koncert után is 
dolgozni fogunk vala-
milyen témán, ötleten, 
vagy akár szövegrészle-
ten. Egyre inkább ez lesz 
a tendencia, hiszen nem 
lemezekben gondolko-
dunk, hanem folyamato-
san újabb dalok megjele-
nésében.



Október 2. 14.00 
DON BOSCO SPORTKÖZPONT

Kovács Kati-koncert
az Idősek Világnapja alkalmából
A PROGRAM DÍJTALAN, 
DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT
REGISZTRÁCIÓ SZEPTEMBER 1-JÉTŐL 
A +48 510 220-AS TELEFONSZÁMON 
VAGY AZ EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT RECEPCIÓJÁN

AZ IDŐSEK HÓNAPJA KAZINCBARCIKÁN

A program fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kiállítások, sportprogramok, könyvbemutatók, koncertek

Október 12. 19.00
DON BOSCO SPORTKÖZPONT

Bródy János-koncert
A PROGRAM DÍJTALAN, 
DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT
REGISZTRÁCIÓ SZEPTEMBER 1-JÉTŐL 
A +48 510 220-AS TELEFONSZÁMON 
VAGY AZ EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT RECEPCIÓJÁN

Október 17. 19.00
DON BOSCO SPORTKÖZPONT 

Koncz Zsuzsa-koncert
Jegyár: 1500 Ft

KIEMELT PROGRAMOK:
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PROGRAMAJÁNLÓ

2019. szeptember 26-28.

Szüreti felvonulás, borterasz, 
népművészeti kirakodóvásár  

és mesterségbemutatók,  
kiállítás, kézműves játszóház,  

népi játszótér, íjászat, lovaglás, 
szőlőpréselés, mustkóstoló.

A program díjtalan!

SZÍNES ŐSZ
TOP-7.1.1-16 - H-ESZA-2019-00341

Időpont:

Helyszín:

Interaktív gyerekkoncert örökmozgóknak és szüleiknek

www.csicseriesborso.hu

MICHELLER MYRTILL ÉS 
PINTÉR TIBOR DUÓ:  
VOICE AND GUITAR

TÓTH VERA QUARTET

PALYA BEA  
ÉS ZENEKARA

CSICSERI ÉS BORSÓ 
GYERMEKZENEKAR

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

K BSC

BRAVÚROS  
PONTSZERZÉS GYŐRBEN

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 5. fordulójában 
Győrben lépett pályára a Kazincbarcika együttese. A 
kék-sárgák a hátrányból egyenlítve szereztek értékes 
1 pontot. 

Az elmúlt fordulók nagy-
szerű eredményei után 
egy nehéz mérkőzés kö-
vetkezett a sorban a KBSC 
számára. Az Ajka idegen-
beli és a Tiszakécske put-
noki legyőzése után a 
feljutásra aspiráló Győr 
otthonába látogatott a 
barcikai alakulat. A vendé-
gek helyzetét nehezítette, 
hogy piros lapja miatt Lu-
kács nem léphetett pályá-
ra, valamint Gálhidi György 
sem ülhetett le a kispadra, 
hiszen a legutóbbi találko-
zó során kiállította a játék-
vezető, így ő egy mérkő-
zésre eltiltást kapott. 
A mérkőzés első félidejé-
ben jobbára a hazaiak do-
mináltak, igazán veszélyes 
helyzeteket azonban nem 

sikerült kialakítaniuk Hor-
váth L. kapuja előtt. A ven-
dégek kapusa többször is 
remekül védett, és a Bar-
cika a kontrákra építve 
olykor-olykor el is jutott 
a győri kapu elé, de nagy 
helyzete nem volt ebben 
az időszakban. A hazai tré-
ner érthetően elégedetlen 
volt csapata teljesítmé-
nyével, és már az első já-
tékrészben cserére szán-
ta el magát. A 39. percben 
Vashkeba helyére Chari-
zopulos érkezett. Az első 
45 percben azonban nem 
született gól. 
Fordulás után az 53. per-
ben Andric lövését véd-
te a barcikai kapus, a ki-
pattanó Gránicz elé került, 
aki ugyan a kapuba emel-

te a labdát, de lesről, így 
a gólt érvénytelenítette 
a játékvezető. Nem így a 
60. percben, amikor Ko-
vács ívelt középre és egy 
védőn megpattanó labda 
Horváth Z. elé került, aki 
8 méterről laposan lőtt a 
hosszú alsó sarokba. Az 
ETO a vezetés birtokában 
kényelmesebb tempóra 
váltott, nem erőltette a tá-
madásokat. A kazincbarci-
kai csapat pedig 9 perccel 
a bekapott gól után a 69. 
percben egyenlített. Ber-
ki kapott labdát középen 
és 17 méterről erős lövést 
eresztett meg Horváth T. 
kapujára, amelyet a győri 
kapus nem tudott háríta-
ni. A hajrában még itt is ott 
is adódtak helyzetek, de 
újabb gól már nem esett, 
így a megszerzett egy 
pontnak a Kazincbarcika 
örülhetett jobban. A KBSC 
így 8 pontos és a 6. helyen 
áll 5 forduló után a baj-
nokságban. A kék-sárgák 
a héten kétszer is pályá-
ra lépnek. Lapzártánkkor 
augusztus 25-én a Vasas 
otthonában szerepelnek, 
majd szeptember elsején 
vasárnap Putnokon fél öt-
től a Nyíregyházát látják 
vendégül.

VRCK

A BAJNOKI RAJTRA 
HANGOLTAK

Megkezdte felkészülését a Vegyész Röplabda Club Ka-
zincbarcika a 2019/2020-as idényre. A kék-sárgák ez-
úttal három fronton – bajnokságban, Magyar Kupában 
és a Challenge kupában – harcolnak majd.

Még odakint tombolt a kánikula, de Vegyész bajnok-
ságban címvédő csapata már megkezdte a felkészülést 
az előttünk álló idényre. A csapatban történt egy újabb 
változás, a csapatkapitány, Szabó Dávid a román baj-
nokságban szereplő Zilah együtteséhez igazolt. Az új 
csapatkapitány Blázsovics Péter lett. 
A bajnokság rajtjáig még két hónap van hátra és a fiúk 
keményen készülnek a megmérettetésre. A lebonyo-
lítás nem változik, most is két hatos csoportban sze-
repelnek a résztvevők. A VRCK az „A” csoportban a 
Kecskemét, MAFC, Sümeg, Pécs és Szeged ötössel 
mérkőzik meg kétszer. Ezt követően a csoportok 1-3. 
helyezettjei az Extra Ligában csatáznak, majd a tavalyi 
lebonyolítástól eltérően most a legjobb négy együttes 
kerül az elődöntőbe, ahol az első a negyedikkel a máso-
dik pedig a harmadikkal küzd a döntőbe jutásért. 
A Magyar Kupában eldőlt, hogy a Szeged lesz Marek 
Kardosék ellenfele. A párharc két mérkőzésen dől el és 
előreláthatóan októberben Szegeden, novemberben 
pedig Kazincbarcikán mérkőznek meg a felek.
A Közép-Európai Ligában idén nem indul a Vegyész a 
Challenge kupában pedig még nem dőlt el, ki lesz az el-
lenfél, hiszen a Balkán Kupát még nem rendezték meg.
Az előttünk álló idényre edzőmérkőzésekkel is készül 
a barcikai együttes. Szeptember 5. és 7. között immár 
negyedik alkalommal rendezik meg Kazincbarcikán a 
Don Bosco Kupát. A rangos tornán 5-én este 7 órától a 
cseh Brno, 6-án pénteken ugyancsak este 7-től a szlo-
vákiai Eperjes, majd szombaton szeptember 7-én dél-
után 2 órától a szlovákiai Kassa csapatával mérkőzik 
a VRCK. A találkozókra a szokásos helyszínen a Don 
Bosco Sportközpontban kerül sor, a találkozókra a be-
lépés ingyenes.

TRIKOLOR KAZINCBARCIKAI TRIATLON SK

HELYT ÁLLTAK A BARCIKAIAK
A közelmúltban Nagyatádon rendezték a hosszútávú triatlon országos bajnokságot. A 
30. jubileumi eXtremeMan viadalon a csaknem 900 rajthoz álló sportoló között ott volt 
a Trikolor Kazincbarcikai Triatlon SK négy sportolója is.

Az embert próbáló viadal a 
nagyatádi tónál kezdődött. 
Itt vágtak neki az elhivatott 
sportolók a 3.8 km úszás-
ból, 180 km kerékpározás-
ból és 42 km 195 m triatlon 
versenynek. A viadalon 4 
barcikai sportoló is belevá-
gott a küzdelembe. Disz-
nósi Gergő, Nagy-Mengyi 
Péter, Szitka Péter és Vi-
szoczky Sándor is reme-
kül teljesítette az úszást, 

hiszen mindannyian a me-
zőny első felében végez-
tek. A kerékpározás során 
sem szakadtak le a barcikai 
sportemberek, akik kiváló 
mezőnymunkával tartot-
ták helyezésüket. Több mint 
180 km megtétele után már 
érződött, hogy fáradnak a 
versenyzők, nem esett iga-
zán jól számukra a hosszú 
táv, de ekkor még futva le 
kellett küzdeniük a mara-

toni távot. A legjobb ered-
ményt Nagy-Mengyi Péter 
érte el, aki 11 óra 28 perc 42 
mp-es idejével a mezőny 
első negyedében ért célba, 
és kategóriájában 34. lett. 
A többi kazincbarcikai triat-
lonista sem vallott azonban 
szégyent, hiszen a népes 
mezőnyben valamennyi-
en bekerültek az abszolút 
versenyben a legjobb 500 
közé. 

SZEPTEMBERTŐL
VÁLASZTÓKERÜLETI HÍRADÓ

Szeptembertől új rovattal jelentkezik lapunk. 
A Választókerületi híradóban beszámolnak a körzetekért felelős, 

a lakosság által megválasztott képviselők 
az elmúlt években végzett munkájukról, 

számos új információt tudhatnak meg a városlakók 
az adott városrészeket érintő fejlesztésekről, tervekről. 

Számítunk az Önök véleményére is.
Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, véleményüket 

a saját körzetüket vagy a várost érintő témákban 
a szerkesztoseg@barcikaart.hu címre, 

vagy levélben a 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A-ra, 
illetve személyesen is a Médiaközpontban. 
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UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS
VERSENYSPORT

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK

FEJLŐDÉS

DINAMIZMUS

INNOVÁCIÓ

KAZINCBARCIKA, A SZÍNES VÁROS

SPORTFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSOK

VÍZI KOMPLEXUM JÉGCSARNOK

DELFIN
KAZINCBARCIKA

VÍZISPORT KLUB

STRAND USZODA,  WELLNESS

KAZINCBARCIKAI 
VÁROSI SPORTCENTRUM

Szabadidős és rekreációs központ
• beltéri 50 méteres versenymedence lelátóval
• két darab beltéri tanmedence
• kültéri strand 
• wellnessrészleg
• rehabilitációs eszközök
• fitnesztermek
• rendezvényterem


