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NEM HIVATALOS KAZINCBARCIKAI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK:

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ISMÉT NYERT SZITKA PÉTER ÉS CSAPATA

A Nem zeti Vá lasz tá-
si Iroda nem hivatalos 
végeredményeit hajna-
li fél 1 után tette közzé 

a valasztas.hu hivata-
los weboldalán, ahol az 
is kiderült, hogy a sza-
vazásra jogosult válasz-

tópolgárok 39,89 szá-
zaléka járult az urnák 
elé. Az MSZP-Demok-
rati k us Koa l íc ió-Pá r-
b e s z é d - M o m e n t u m 
össz ellenzéki támoga-
tásával induló, „régi-új” 
polgármester alig válto-
zó képviselő-testület-
tel kezdheti meg mun-
k áj át K a z i nc b a rc i k a 
Város Önkormányzatá-
nak élén. A harminc sza-
vazókör mindegyikében 
győzött, így a tíz városi 
választókerületből ez-

úttal is mind a tíz helyet 
megszerezte a várost 
előző ciklusban irányító 
baloldali koalíció. A Fi-
desz-KDNP jelöltjei to-
vábbra is három listás 
helyet szereztek meg a 
képviselő-testületben.
Szerkesztőségünk meg-
kereste a Fidesz- KDNP 
pártszövetséget, ahol el-
árulták, hogy a képvise-
lő-testületbe az eredeti-
leg leadott kompenzációs 
lista ellenére Kondorné 
Sztojka Ágnest, Szeifert 

Lajost és Kaló Attilát de-
legálják. 
A Jobbik Magyarország 
képviselőjeként Egyed 
Zsolt kerül be az új tes-
tületbe.
Kazincbarcikán csendes, 
botrányoktól mentesen, 
nyugodt mederben zaj-
lottak a helyhatósági 
választások, incidensről 
vagy választási csalásról 
nem érkezett bejelentés, 
a leadott 6 678 szavazat-
ból mindössze 99 volt ér-
vénytelen.

MOLNÁR ZOLTÁN
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
429

KALÓ ATTILA
FIDESZ–KDNP
241

VARSÁNYI TIBOR FERENC
JOBBIK
51

7%

33%

60%

5. számú választókerület

4. számú választókerület

PÁSZTOR LÁSZLÓ
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
525

SZEIFERT LAJOS
FIDESZ–KDNP
256

LAKATOS IBOLYA
JOBBIK
56 

7%

30%

63%

3. számú választókerület
BUKÓ GÉZA
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
549

RÉZMŰVES JÓZSEF
FIDESZ–KDNP
237

MÁJI TAMÁS
JOBBIK
40 

RÁKÓCZI ZÓJA
FÜGGETLEN
KIESETT/VISSZALÉPETT 

30%

63%

5%

29%

66%

2. számú választókerület

HARDA ATTILA
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
678

RÁCZ-TÓTH KATALIN
FIDESZ–KDNP
252

FIZER ERIK
JOBBIK
61 

6%

63%66%

26%

68%

1. számú választókerület
KLIMON ISTVÁN
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
576

KONDORNÉ SZTOJKA ÁGNES
FIDESZ–KDNP
303

KOVÁCSNÉ TÉGLÁSI KINGA
FÜGGETLEN
65 

DANIKA GÁBOR
JOBBIK
27

3%7%

31%

59%

6. számú választókerület
RIESPLER PÁL
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
452

POGÁNY ISTVÁN
FIDESZ–KDNP
281

EGYED ZSOLT
JOBBIK
75 

DEUTSCH TIBOR
FÜGGETLEN
41 

5%
9%

33%
53%

7. számú választókerület

LÖVEY ZOLTÁN
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
749

TYUKODI JUDIT
FIDESZ–KDNP
205

KUTTOR BENCE
JOBBIK
68 

7%

20%

73%

8. számú választókerület

PÉTERVÁRI GYÖRGY
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
529

KÁROLY-MADARÁSZ ERIKA
FIDESZ–KDNP
202

DEBRECENI ATTILA
JOBBIK
38 

5%

26%

69%

9. számú választókerület

DR. PÁSZTOR GÁBOR
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
582

NEGRUTZ ÁGOSTON MIKLÓS
FIDESZ–KDNP
148

VARGA ROLAND
JOBBIK
65 

19%

8%

73%

10. számú választókerület
DR. PERJÉSI ZSOLT
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
626

TEREBESI MARIANN
FIDESZ–KDNP
183

KRESÁK LÁSZLÓNÉ
JOBBIK
51 

KARDOS MIHÁLY
MUNKÁSPÁRT
22 

8%
6%

21%

71%

Polgármester
SZITKA PÉTER
MSZP–PM–DK–MOMENTUM
6515

KNOPP RICHÁRD
FIDESZ–KDNP
1761

KOVÁCSNÉ TÉGLÁSI KINGA
FÜGGETLEN
464 

DEUTSCH TIBOR
FÜGGETLEN
66 

74%

20%

5%
1%

Kazincbarcikán meggyőző fölénnyel, a szavazatok 
mintegy háromnegyedét megszerezve nyert a várost 
az elmúlt másfél évtizedben vezető Szitka Péter pol-
gármester. A szavazáson megjelent 6 678 választó-
polgár szavazatainak összeszámlálása után a voksok 
73,98%-át megszerezve, a negyedik egymást követő 
ciklusát kezdheti meg a Magyar Szocialista Párt, a De-
mokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért és a 
Momentum Mozgalom jelöltje a város élén. Szintén ma-
gabiztos győzelmet arattak a polgármester csapatában 
induló képviselők mind a tíz helyi választókerületben.
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Egy ország szereti, nagymamák és unokák egyaránt dúdolják dalait. A hazai zene 
korszakváltó pillanatában robbant be a köztudatba azon a feledhetetlen első Tánc-
dalfesztiválon, amikor a majdani neves beatnemzedék tagjai a szárnyaikat bonto-
gatták, és létrejött a „nagy generáció”, mely nemzedékek könnyűzenei felfogását 
alakította. Szokatlan hangzású dala, a „Nem leszek a játékszered” a képzeletbeli do-
bogó legfelső fokára repítette. Ebből a rövid előszóból nyilván máris kitalálták, hogy 
e heti beszélgetőpartnerem Kovács Kati, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadómű-
vész, énekesnő volt. Amikor felhívtam, szabadkozott, hogy csupán néhány perces 
interjút szeretne. Nem árulok el titkot, ha elmondom, jóval hosszabb beszélgetés 
kerekedett ki belőle. Kedves, közvetlen személyisége lenyűgözött. Olvassák olyan 
szeretettel ezt a riportot, amilyen szeretettel a művésznő osztotta meg velem gon-
dolatait egy nem mindennapi életút szépségeiről, kollégáiról és kedvenc hobbijáról.

A fent említett Táncdal-
fesztivál óta ötvenhárom 
év telt el. Hogyan lehet 
öt évtizedet motiváltan, 
ugyanolyan energiával 
végigdolgozni a színpa-
don? 

Viccesen szoktam mon-
dani: olyan, mintha erre 
találtak volna ki. Ehhez a 
szakmához illő, szeren-
csés természettel áldott 
meg a sors. Szeretek jön-
ni-menni, a változatos-
ságot kedvelem, az állan-
dóság nem nekem való. 
Éppen ezért egy színház-
hoz való kötődést nem 
vállaltam volna, de a le-
hetőség, hogy az egyik 

nap Kazincbarcikán, a kö-
vetkező nap Szombat-
helyen állhatok közönség 
elé, folyamatosan inspirál. 
Nagyon szeretem az em-
bereket, imádom a zenét. 
Zene nélkül nincs élet, s 
boldog vagyok, mert min-
dig azt csináltam, amit 
szerettem. Tulajdonkép-
pen szórakozásból in-
dult az egész. Szerettünk 
énekelni, mert szórakoz-
tatott. Ám, ha másokat 
szórakoztatunk vele, az 
dupla öröm. Nem vagyok 
álszent sem, vannak ne-
héz dolgok a szakmánk-
ban, de azon túl kell lenni, 
bele kell törődni. Egy biz-
tos, erős kompromisz-

szumkészséggel kell ren-
delkezni.

Ha már szó került a szín-
padról, prózai szerepben 
sem járatlan, sőt, a filme-
zés szintén nem áll távol 
Öntől.

Színházi darabban sze-
repeltem, de nem az én 
világom. Szólista alkat 
vagyok, nem szeretek 
függeni a következő szí-
nészkolléga mondatától. 
Filmben viszont sokszor 
játszottam, 1968-ban pe-
dig az év filmszínésznőjé-
nek választottak. Számos 
kedves kollégával dolgoz-
tam együtt. Kitörölhe-

tetlen emlékként él ben-
nem Törőcsik Mari, Pécsi 
Sándor, Haumann Péter, 
Latinovits Zoltán, Buj-
tor István, Sztankay Ist-
ván időtálló személyisége, 
partnersége. Mindenki jó-
indulatú volt velem. Tud-
ták, hogy énekes akarok 
maradni. 

Számtalan kiadott lemez 
és dal fémjelzi a munkás-
ságát. Számon tartja, ed-
dig mennyi született?

Áh, nem tartom számon 
ezeket. Soha nem szok-
tam összegezni, mert 
nem vagyok egy múltban 
kirándulgató alkat. Inkább 
a jelenben szeretek élni és 
szeretnék a jövőben lé-
tezni, ameddig csak lehet. 
Majdnem mindenre em-
lékszem, de sosem tekin-
tek hátra. Ez talán azért 
van, mert a családban 
sok a gyerek és szeretem 
nézni, ahogy fejlődnek 
és változnak. A gyerekek 
mellett az ember inkább 
előre néz, de ha azt mon-
danák, hogy 500 év múlva 
élhetnék, nagyon boldog 
lennék! 

Ön Egerből származik. 
Manapság is jár Egerbe? 
Élnek ott családtagok?

Természetesen. Az a kör-
nyék az én szűkebb ha-
zám. Verpeléten szü-
lettem, de igazi egrinek 
val lom magam. Né-
hány hónapig éltünk ott, 
egyébként a családom 
minden tagja Egerben lát-
ta meg a napvilágot. 

A közelmúltban a közön-
ség találkozhatott Önnel 
Kazincbarcikán, hiszen az 
idősek hónapja alkalmá-
ból október 2-án adott 
koncertet a Don Bosco 

Sportcsarnokban. Koráb-
ban járt már a városban? 

A tavalyi esztendő kivé-
telével szinte minden év-
ben voltunk Barcikán. 
Szabadtéri színpadon 
vagy rendezvényen lép-
tünk fel. 

Akkor talán volt lehető-
sége megismerni a vá-
rost.

Bevallom, erre nem na-
gyon jutott időm. Nem 
mindig tőlem függ ez. A 
legtöbb esetben többen 
utazunk egy autóban a 
kollégákkal. Legutóbb 
Kiskőrösön voltunk, és 
még maradt annyi időnk, 
hogy megnézzem Petőfi 
szülőházát. Azt is csak 
azért, mert közvetlenül 
a színpad mellett volt, de 
azt ritkán tudom meg-
tenni, hogy bemenjek 
egy városba és megcso-
dáljam. Sajnos mostaná-
ban nem láttam Kazinc-
barcikát, de remélem, 
bepótoljuk.

Én is remélem, hiszen lát-
ványosan fejlődik a vá-
ros. Rengeteg beruházás 
történt eddig, jelenleg is 
nagyszabású projektek 
zajlanak.

Jómagam is így érzem, 
a m i ko r h a z a m eg ye k 
Egerbe. Mindig megdöb-
benek, hogy az utób-
bi tíz évben milyen sokat 
fejlődött, épült, szépült 
a város.  Nagyon hálás 
vagyok az ottani embe-
reknek, akik ennyire tö-
rődnek a településsel, és 
gondolom, Kazincbarcika 
ugyanígy változott. 

Pályafutása alatt Ön nem 
csupán Magyarországon, 
hanem szinte az egész vi-

lágon fellépett már. Min-
den kontinensen járt?

Nagyjából igen. Voltak 
azért helyek, ahová nem 
sikerült elmennem, bár 
lett volna rá lehetőségem, 
csak az időm nem enged-
te. Többek között Egyip-
tomba nem sikerült eljut-
nom, de Franciaországtól 
kezdve Svájcig, Bulgári-
ától Romániáig, Lengyel-
országon át az egykori 
két német területig min-
denütt koncerteztünk. 
Énekeltünk Tunéziában, 
az USA-ban, Írországban 
fesztiváloztunk és tur-
néztunk Ausztráliában. 
Ez utóbbihoz fűződik az 
egyik legkedvesebb em-
lékem. Sydneyben, az ot-
tani szervező restelked-
ve fordult hozzám: Kati, 
ne haragudjon, de magát 
itt nem nagyon ismerik, 
csak kis közönség lesz. 
Nemhogy kevesen vol-
tak, de az emberek ott-
honról hoztak székeket, 
olyan zsúfolt, telt ház volt, 
hogy másfél órát kellett 
várnunk, míg a közönség 
a helyére került. Az otta-
ni magyarok már vitték 
a hírünket és nagyon jó 
előadásokat sikerült le-
bonyolítanunk. Ez annyira 
pozitív hatással volt rám, 
hiszen volt olyan auszt-
rál házaspár, akik a tur-
né minden állomására re-
pülővel jöttek utánunk, 
annyira érdekelte őket, 
hogyan dolgozik egy ma-
gyar énekes. Aztán Mel-
bourne-ben kipróbáltam 
azt a teniszpályát, ahol a 
kedvencem, Roger Fede-
rer teniszezett.

Megelőzött a kérdésben. 
Valahol olvastam, hogy 
teniszezik és mindenképp 
szerettem volna érinteni 
a témát. Mit jelent Önnek, 

kikapcsolódást, sportot, 
vagy a kettőt együtt?

Nem azzal a célzatosság-
gal játszom, hogy spor-
toljak, hanem szórako-
zásként. Futkározunk, 
napozunk, még 40 fokos 
melegben is játszottunk 
délben az Elektromoson. 

Kollégákkal, vagy baráti 
társasággal?

Is-is. Meglepően sok or-
vossal teniszeztünk. Va-
lószínűleg a két rende-
lés között jobban ráértek, 
vagy szerettek teniszez-
ni. Sok amatőr teniszver-
senyen is részt vettünk 
a teniszpárommal. Jó né-
hány kollégát próbáltam 
rábeszélni annak idején, 
a Hofi Gézát, az Express 
zenekar tagjait, Szűcs 
Jutkát, Eszményi Vikit. 
Mindenki szerette, de a 
kitartásukról nem tudok 
beszámolni, azt már nem 
követtem nyomon. 

A sportban miért Federer 
a kedvence?

Mert olyan zseni, mint a 
Messi. Ő a másik kedven-
cem. Annyival különle-
gesebb, mint a többiek.  
Szinte a szívem fáj, ha rá-
gondolok, hogy egyszer 
a Federer is visszavonul. 
Olyan, mint Michelangelo, 
vagy Leonardo da Vin-
ci volt a művészetben, a 
maguk korában, kiemel-
kedtek a többiektől. Ők 
ketten a példaképek, még 
akkor is, ha fiatalabbak, 
mint én.

Ön karrierje során a ma-
gyar előadó-művészet 
színe-javával dolgozott 
együtt. Mennyire volt 
meghatározó ez a szak-
mai kapcsolat? 

Eleinte, a pályafutásom 
elején mindannyian egy 
műsorban dolgoztunk, 
például Zoránnal, Hofival, 
Koóssal. Később elkülö-
nültünk, de felléptem a 
Metróval, az Omegával, a 
V’Moto-Rockkal. Két le-
mez készült az LGT-vel és  
Demjén Ferivel is a V’Mo-
to-Rock idejéből. Koncz 
Tibor a mai napig sokszor 
kísér engem. A legtöbb 
kollégámat szeretem, 
alig van egy-kettő, akivel 
nem szoktunk beszélget-
ni. Azért örülök egy-egy 
televíziós produkciónak, 
mint a múltkori Jakupcsek 
műsor, vagy a Hogy volt?, 
mert találkozom a pálya-
társakkal, és ez olyan jó 

érzés. Nagyon elszomo-
rít, hogy Koós Jani már 
nincs köztünk, úgy érzem, 
mintha most is itt lenne.

A 60-as, 70-es évekhez 
képest mennyit változott 
a magyar könnyűzenei 
élet?

Csak technikailag válto-
zott, de én sosem voltam 
kifejezetten táncdaléne-
kes. Valójában a Nem le-
szek a játékszered sem 
számított a táncdal kate-
góriába, aztán pedig a jazz 
vonzott inkább. A bonyo-
lultabb dalokat szerettem. 
Az Ave Maria-t és az Ada-
gio-t azért énekeltem, 
mert az édesanyám és a 

húgom kedvencei voltak. 
Kilógtam a sorból, mert 
sokféle zenei irányzatot 
képviseltem, nem álltam 
meg a táncdalnál. 

A két utóbbi dal eredeti 
televíziós felvételére em-
lékszem, csak nem igazán 
tudom dátumhoz kötni…

Ezt nem tudom megmon-
dani. Nekem az idő ilyen 
értelemben összemosó-
dik. Olyan sokat dolgoz-
tam, utaztam, hogy úgy 
érzem, mintha egy-két 
éve dolgoznék ezen a pá-
lyán. Hihetetlenül gyorsan 
repült az idő. Csak a szép-
re emlékezem és a kedves 
kollégákra.

INTERJÚ

Csak a szépre emlékezem 
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FŐ TÉ R

HELYÉRE KERÜLT AZ  
AUTOMATA ILLEMHELY

Szeptember végén megérkezett végleges helyére a 
Fő téri sport- és pihenőparkba a városlakók által régen 
várt automata illemhely. A teljesen automatizált műkö-
désű, magyar fejlesztésű illemhely előtt előkészítet-
ték a közműcsonkokat, és jelenleg az üzemeltetéshez 
szükséges vegyszerek beszerzése, a karbantartók 
képzése, és a tisztítási automatika üzempróbája zajlik. 
Hamarosan sor kerülhet a teljes beruházás átadására, 
mellyel együtt fogják megnyitni a toalettet a nagykö-
zönség előtt. 

Az utcabútor jellegű WC 
a padló- és vécémosó 
berendezéseknek kö -
szönhetően automatiku-
san gondoskodik a belső 
helységek tisztán tartá-
sáról, amely az illemhely 
kihasználtságától függő-
en képes arra, hogy akár 
minden használó után ta-
karítson vagy csak alkal-

manként, esetleg naponta 
tisztítsa meg a helységet.
Az igazi újdonságot azon-
ban a külső kamerarend-
szer és az ehhez kapcso-
lódó szerviztéri vezérlés 
jelenti. Az illemhelyekhez 
formailag jól il leszkedő 
konzolokra rögzített, éj-
jel-nappal üzemelő térfi-
gyelő kamerák működnek. 

A felhasználók számára 
kialakított kezelőpanelen 
elhelyezett kamera pedig 
rögzíti a szerviztérben a 
képet, így egy esetleges 
rongálás esetén a toalett 
üzemeltetői azonnal rea-
gálni tudnak a vészhely-

zetre, és egy későbbi nyo-
mozás során egyszerűen 
visszakereshető felvétel 
is készül. 
A z épület tervezésé-
nél fontos szempont volt, 
hogy a fogyatékkal élők is 
könnyedén tudják hasz-

nálni az i l lemhelyeket, 
ezért a belső térkialakítás 
tervezésénél fokozottan 
ügyeltek arra, hogy azo-
kat mozgássérültek, vagy 
az idősebb korosztály 
tagjai is könnyedén igény-
be vehessék majd.

H E R BOLYA I SZOC I Á LIS BLOK K

LETÉTI KÖNYVTÁR  
NYÍLT HERBOLYÁN

Az Egressy Béni Városi Könyvtár letéti könyvtárat ho-
zott létre a Herbolyai Szociális Blokkban. A könyvtárat 
október 10-én adták át a herbolyai városrész lakóinak.

Az átadáson részt vett 
Klimon István alpolgár-
mester és Molekné Kőrösi 
Beatrix, az Egressy Béni 
Városi Könyvtár igazga-
tója. A letéti könyvtárba 
gyermekeknek és felnőt-
teknek szóló könyveket 
helyeztek ki. A gyerekek 
számára ifjúsági regények 
és mesék, az apróságok-
nak leporellók, a felnőt-
teknek pedig népszerű 
irodalmi olvasmányok, 
krimik, romantikus és fan-
tasztikus regények, isme-

retterjesztő szakirodalmak 
találhatók meg a könyvtár-
ban. A jövőben a könyvek 
állománya cserélődni és bő-
vülni is fog.
A könyvtárban a helyben 
használat ingyenes lesz, a 
könyvek és a DVD-filmek 
kölcsönzése beiratkozás-
hoz kötött. A beiratkozás 16 
év alatti gyermekeknek díj-
mentes, viszont csak szü-
lővel együtt lehetséges. A 
beiratkozáshoz személyi 
igazolvány és lakcímkártya 
szükséges.

KÖZÖSSÉG I NA P

KIEMELKEDŐ KÖZÖSSÉGI MUNKA  
A HERBOLYAI TAVAKNÁL 

Hagyományos közösségi napon vettek részt október 12-én a Herbolyai tavaknál a kör-
nyék lakói és a helyi horgászközösség.

Az összejövetelt ezúttal az 
indokolta, hogy még a tél 
beállta előtt a tó környékén 
rendbe tegyék a kialakított 
horgászstégek lejáratainak 
rézsűit, emellett az állások 
támfalainak megrongáló-
dott elemeire is gondot for-
dítottak a javarészt férfiak-
ból álló önkéntesek. A kora 
reggeli munka megkezdése 
előtt azonban egy elisme-
rő oklevél átadására is sor 
került, melyet Láda Róbert 
vehetett át Szitka Péter 

polgármestertől és Klimon 
István alpolgármestertől ki-

emelkedő közösségi mun-
kájának elismeréseként. A 
szép időben és jó hangu-
latban eltöltött környezet-
rendezés a környéken élők 
szívügye, így akadtak olya-
nok is akik szemétszedés-
sel és az elszáradt, lehullot 
gallyak begyűjtésével tet-
ték hasznossá magukat, 
míg a főzésben tapasztal-
tabb asszonyok a bográ-
csos ebéd elkészítésével bi-
zonyították lelkesedésüket.
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„Színes Ősz - Egészséget
Kazincbarcikának”

SZŰRŐNAP A KAZINCBARCIKAI KÓRHÁZBAN
2019. október 19. (szombat) 8.00-15.00 óra

A szűrőnap szervezője a „Környezetünk egészségéért Alapítvány”, mely
szeretettel várja a szűrővizsgálatok iránt érdeklődőket. A vizsgálatok a tüdőszűrés
kivételével ingyenesek. A szűrőnapon belgyógyászati, kardiológiai és
nőgyógyászati szűréseket lehet igénybe venni. A vizsgálatok helyszínén minden
vizsgálatra jelentkezőnek regisztráltatnia kell magát. Kérjük éljen a felkínált
lehetőséggel, tegyen Ön is egy lépést egészségének megőrzése érdekében!

kolorline.hu/programokRészletek:

Tisztelt Ügyfeleink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás 
2019. október 23-án (szerdán) változatlanul, 
a megszokott ürítési rend szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket 
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb 
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy 
2019. október 23-án az ügyfélszolgálati 
irodák és a hulladékudvarok zárva 
tartanak.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
ÉS KOSZORÚZÁS AZ 
1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE

Kazincbarcika Város Önkormányzata meghívja a tisztelt városlakókat
az 1956-os forradalom és szabadságharc

emlékére szervezett városi ünnepségre.

Időpont: 2019. október 23. 

10.00 óra 
Ünnepi műsor az Egressy Béni

Művelődési Központ színháztermében

Közreműködnek:
Veres Mónika „Nika” eMeRTon-díjas énekesnő

Palcsó Tamás énekes, színész
Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú

Művészeti Iskola tánc tanszaka

10.45
Koszorúzás az 1956-os

emlékműnél

Közreműködik:
Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú

Művészeti Iskola Fúvószenekara

A program díjtalanul megtekinthető!
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I DŐSE K HÓNA PJA

BRÓDY JÁNOS TELT HÁZAS 
KONCERTET ADOTT

Nagy sikerű, telt házas koncertet adott az idősek hónap-
ja rendezvénysorozat keretén belül Bródy János október 
12-én a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban. A 
több, mint ötven éve pályán lévő énekes-dalszerző leg-
utóbb két évvel ezelőtt járt városunkban, akkor a Kolor-
fesztivál vendégeként aratott zajos sikert.  

A Kazincbarcika Város 
Önkormányzata támo-
gatásával ingyenesen lá-
togatható koncertjén is 
hatalmas tömeg várta a 
magyar rocktörténelem 
egyik talán legterméke-
nyebb dalszerzőjét.
Ahogy a közéleti áthallá-
soktól nem mentes szö-
vegeiről ismert 73 éves 
Bródy a koncert előtt la-

punknak nyilatkozva ko-
rával kapcsolatban fogal-
mazott: 
– Igen, én már ahhoz a ge-
nerációhoz tartozom, akik 
megéltek egy 50 évet ki-
tevő Kondratyjev-ciklust, 
és van egy olyan érzésem, 
hogy én már nem is nagyon 
fogok megváltozni. De a 
közönség szeretete, még 
mindig a színpadon tart.

A több, mint kétórás kon-
certen felcsendültek a ré-
gebbi, jól ismert dalok és 
olyan szerzemények is, 
amelyek csak az utóbbi idő-
ben jelentek meg, és már 
csak Youtube-on elérhető-
ek. Bő ötven évvel karrierje 
megkezdése után, Bródy 
dalai még mindig reflek-
tálnak a minket körülvevő 
valóságra, mint mondta: 
– Igyekszem még mindig 
olyan dalokat írni, melyek-
nek jelentése és üzenete 
is van, nemcsak szavakat 
hajigálok egymás után. Bí-
zom benne, hogy én azok 
közé a művészek közé tar-

tozom, akiknek van saját 
véleménye is. Bár foglalko-
zom közélettel, én nem tar-
tom magam politikusnak. 
Az különböztet meg leg-

inkább tőlük, hogy nekem, 
ellentétben legtöbbjükkel 
saját véleményem van, és 
nem másokét szajkózom, 
amit megírtak helyettem.

E LISM E R É S

CIVIL DÍJAT ADTAK ÁT 
KAZINCBARCIKÁN

Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevelét és Kazincbarcika Vá-
ros Civil Életéért kitüntető díjat adtak át október 10-én az Egressy Béni Művelődési 
Központban. A nagyszabású rendezvényen műsorral is kedveskedtek a résztve-
vőknek. 

Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata az ese-
ménnyel köszönetét fe-
jezte ki mindazon civil 
szervezetnek, szervező-
désnek, magánszemély-
nek, akik önkéntes mun-
kájukkal segítik a város 
működését, fejlődését, 
kulturális pezsgését, va-
lamint a városban élők 
mindennapjait.
A rendezvény megnyi-
tóján Klimon István, Ka-
zincbarcika város alpol-

gármestere köszöntötte 
a közönséget. A városve-
zető elárulta, hogy a ku-
ratórium döntése rend-
kívül nehéz volt, hiszen 
a városban működő ci-
vil szervezetek országos 
szinten is példaértékű te-
vékenységet folytatnak 
a település kulturális, kö-
zösségi és sportéletében 
egyaránt. 
– Köszönettel tartozunk 
nekik, és bár most nem 
volt lehetőségünk min-

denkit díjazni, de úgy gon-
dolom, hogy mindenki 
megérdemelné - emelte 
ki az alpolgármester.
A köszöntőt követően Kli-
mon István és Szitka Pé-
ter polgármester adták át 
a kitűntető címeket. Ka-
zincbarcika Város Pol-
gármesterének Elismerő 
Oklevelét kapta meg Kál-
mán Vilmosné, az Újka-
zinci Baráti Kör vezetője, 
Lőw Ferencné, az Idővár 
Nyugdíjas Kulturális Klub 

tagja, és Tokai Edit, a „Tel-
jes Életért” Közhasznúsá-
gi Egyesület elnöke.
Kazincbarcika Város Ci-
vil Életéért kitüntető díj 
azoknak a kazincbarci-
kai személyeknek vagy 
közösségeknek adomá-
nyozható, akik a város ci-
vil életében több éve ki-
e m e l ke d ő s z í nvo n a l ú 
munkát végeznek; vagy 
a város érdekében kima-
gasló színvonalú civil kez-
deményezéseket, pro-
jekteket, programokat 

valósítanak meg. Ezt a dí-
jat idén a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szö-
vetsége – Kazincbarcikai 
Helyi Szervezete kapta 
meg. A kitüntetést Hegy-
aljai Béla Lászlóné a SI-
NOSZ Kazincbarcikai He-
lyi Szervezetének elnöke 
vette át.
A díjak átadását követően 
Mészáros Árpád Zsolt szí-
nész, énekes és partne-
re Piros Krisztina énekes-
nő adott elő musical- és 
operettműsort.

A SINOSZ Kazincbarcikai 
Helyi Szervezete 1990-
ben alakult. Először csak 
minimális létszámmal 
működtek, a megyei el-
nök irányításával. Az 
első helyi elnökválasztás 
2008-ban volt. Ma már 

több, mint 200 taggal 
működnek. A környező 
településekről érkező je-
lentkezéseknek köszön-
hetően a taglétszám je-
lentősen növekedett.
A 25 éves jubileumi ün-
nepségen a SINOSZ Or-

szágos Szervezete, a vá-
rosi önkormányzat, az 
országgyűlési képviselő, 
több intézmény, valamint 
több szervezet vezetői is 
részt vettek.
Kazincbarcikán az álta-
lános iskolákban és egy 
szakközépiskolában ér-
zékenyítő órát tartottak. 
Ezek célja az érdekvéde-
lem, előítélet-mentesí-
tés, a diszkrimináció el-
leni küzdelem. A siketek 
és nagyothalló emberek 
mindennapjait, fogya-
tékosságukból fakadó-
an kialakuló mindennapi 
problémáikat, nehézsé-
geiket mutták be. 2014 

óta megyénkben a SI-
NOSZ flashmob-csapata 
népszerűsíti a jelnyelvet, 
melyben a helyi szer-
vezetek tagjai is részt 
vesznek. Többször fel-
léptek Kazincbarcikán is.
Jó kapcsolatotot ápolnak 
a helyi önkormányzat-
tal és több civil szerve-
zettel is. Részt vesznek 
a kazincbarcikai kultu-
rális közéletben, segít-
ségnyújtás és aktív sze-
repvállalás formájában. 
Éves programjaikon a B.-
A.-Z. megyében műkö-
dő SINOSZ szervezetek 
is részt vesznek, baráti a 
kapcsolatuk. Ünnepek-

hez kapcsolódva kézmű-
ves foglalkozást szer-
veznek, ahol mindenki, 
aki eljön saját maga ké-
szíti el az ajándékot. Le-
hetőség szerint minden 
évben elmennek kirán-
dulni. Rendszeres láto-
gatói az egészségügyi és 
kulturális programoknak, 
családi napoknak, orvo-
si előadásoknak, rendez-
vényeknek. Az évente 
rendezett tekebajnok-
ságaik fő célja a csapa-
tépítés. Szakmai prog-
ramokat, előadásokat 
szerveznek a tagok ré-
szére, melyek célzott tá-
jékoztatást nyújtanak.

SZE N IOR SZA BA DEGY ETE M

„AZ EMBERI AGY 
VÉDELME” 

Második előadásához érkezett a Szenior Szabadegye-
tem, a Mezey István Művészeti Központban október 
10-én. Az előadás témája az emberi agy védelme volt.  

Prof. dr. Dinya Zoltán 
akadémikus, az MTA 
doktora tartott előadást 
„Öregedjünk egészség-
gel” címmel, melynek 
első részében megis-
merhették a hallgatók az 
orvosok egyik legfonto-
sabb feladatát, ami nem 
csak a gyógyítás, hanem 
a beteg emberrel való 
kommunikálás. Felhívta a 
figyelmet arra is, hogy az 
ember egyik legnagyobb 
ellensége az oxigén, mi-
vel oxigén nélkül nem 
élhetünk, de az oxigén 
okozza az ember örege-
dését is, így igyekeznünk 
kell egészségesen fel-
használni azt.
A második részben a 
megfelelő táplálkozás 
kérdését járta körbe az 
előadó, hangsúlyt fek-
tetve arra, hogy milyen 
táplálkozással lehet ki-
védeni különböző prob-
lémákat, illetve meg-

előzni azokat. Emellett 
kiemelte, hogy az egyes 
korosztályoknak milyen 
táplálkozás és életmód az 
ajánlatos, különös tekin-
tettel a családokra.
Az elektroszmog, az elekt-
romágneses háttérsugár-
zás volt a harmadik téma, 
különös tekintettel a mobil, 
a wifi és a magasfeszült-
ségű távvezetékek okozta 
problémákra.

C I V I L H ÉT

JOHN LENNON 
EMLÉKOSZLOPOT AVATTAK

Megújult Kazincbarcikán a John Lennon emlékoszlop. Október 9-án új helyen, a Fő téren 
avatták fel az alkotást.

Az avatóünnepségen Ke-
rek Gábor, a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Isko-
la igazgatója méltatta John 
Lennon és a Beatles kor-
szakalkotó zenei munkás-
ságát. A felújítás kezdemé-
nyezője, Pétervári György 
önkormányzati képviselő 
köszöntötte az érdeklődő-
ket, aki örömét fejezte ki, 
hogy egy civil kezdeménye-
zés folytatásaként a civil 
hét alkalmából avatják fel 
az emlékoszlopot.
– Az alkotás ötlete 1986-
ban a volt Kertváros II. Szá-
mú Általános Iskola egyik 
pedagógusában és tanít-
ványaiban merült fel. Úgy 
gondolták, hogy valamilyen 
formában szeretnének 
emléket állítani a békének, 
és akkoriban számuk-
ra John Lennon volt a béke 
védjegye. Az emlékosz-
lop eredetileg a Csónaká-
zó-tónál, a Jubileumi park 
egyik sétánya mellett állt, 
amelyet sajnos nagyon ha-

mar tönkretették a vandál 
kezek – tudtuk meg Pé-
tervári Györgytől, aki azt is 
elárulta, hogy a helytörté-
neti kutatásai során buk-
kant rá egy, az emlékosz-
lopról szóló cikkre, és úgy 
gondolta, kár lenne vesz-
ni hagyni, hiszen viszony-
lag kis költségből fel lehet 
újítani, és méltó helyet kell 
keresni számára. Főként, 
hogy az országban több 
ilyen jellegű emlékmű ta-
lálható, többek között Sop-

ronban is. A felújításra Ko-
vács Gabriellát, az Ózdi 
SZC Deák Ferenc Szakkép-
ző Iskolája és Művészeti 
Szakgimnáziuma művész-
tanárát kérte fel a képvi-
selő, amelyet ő szívesen el 
is vállalt.
– Az eredeti alkotástól egy 
picit eltértünk, a galamb 
motívumot és a Földgöm-
böt jelképező fémgolyót 
kiegészítettük egy, a John 
Lennon Imagine című dalá-
nak egyik sorát tartalmazó 
táblával: „Képzeld el, hogy 
mindenki békében él!”. Így 
még inkább utalunk a so-
kak által nagyon kedvelt 
egykori művészre – mond-
ta el a művésztanár. 
Az elkészült mű a szakem-
berek és az önkormányzat 
segítségével méltó, frek-
ventált helyre került a Fő 
tér és a Mátyás király út ta-
lálkozásánál.
A közreműködő Hangfo-
gó Band az ismert dalaival 
emlékezett John Lennonra.
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PROGRAMAJÁNLÓKOSÁ R LA BDA

NYERT A SLÁGER
A 2019/2020-as országos gyermek kosárlabda-baj-
nokság első fordulója zajlott Kazincbarcikán a KSK 
tornacsarnokában október 12-én. A megmérette-
tést a helyi Sláger Kosárlabda Sportegyesület csa-
pata nyerte. 

Sláger KKSE: Aleva Hunor, Balázs André, Bárány Ben-
ce, Bodnár Máté, Dezső-Kovács Szófia, Csősz Balázs, 
Dobos Benedek Dorián, Fehér Ábel, Kriston Regő Már-
ton, Szabó Milán Alex, Tőke Máté, Ursutz Ágoston

EREDMÉNYEK:

DVTK-ÉLKSK Encs - 
SLÁGER Kazincbarcikai KSE 29 - 51

Salgó Basket Szécsény 
- DVTK Akadémia C 44 - 42

DVTK-ÉLKSK Encs 
- DVTK Akadémia C 50 - 53

Salgó Basket Szécsény 
- SLÁGER Kazincbarcikai KSE 26 – 67

BI R KÓZÁS

KAZINCBARCIKAI SIKER
Újabb remek eredményeket ért el a Kazincbarcikai 
Városi SE birkózó szakosztálya, ezúttal Tatabányán.

Balogh Levente a 38 kg-os súlycsoportban ezüstérmes 
lett az egyesület színeiben az Serdülő Országos Kötött-
fogású Diákolimpiai Bajnokságon. Az október 12-én Ta-
tabányán tartott versenyen sikert elérő Levente felké-
szítő edzői Kónya Lajos vezetőedző és Csepregi György 
edző voltak. 

K KSE

GYŐZELEM OTTHON  
ÉS IDEGENBEN 

Az elmúlt hétvégén Kazincbarcika női és férfi együtte-
se is pályára lépett az NB II északkeleti csoportjában. A 
nők hazai pályán a Füzesabony legyőzésével első sike-
rüket aratták a szezonban, míg a férfiak Nyírbátorban 
nyertek.  

Az eddig nyeretlen női 
együttes a forduló előtt 
100 %-os mérleggel ren-
delkező Füzesabonyt fo-
gadta. A barcikai lányok 
azonban minderre fittyet 
hányva remekül kezdték 
a mérkőzést, és a 13. perc 
közepén Oláh Lili góljánál 
már 7-1-re vezettek. A fü-
zesabonyiak 8-6-nál fel-
zárkóztak ugyan, de a já-
tékrész hajrájában előbb 
Mogyorósi kétszer, majd 
Szilágyi-Fazekas egyszer 
betalált, és máris meg-
nyugtató, 14-8-as KKSE 
vezetésnek örülhettek a 

szurkolók. A második 30 
percben sem sokat válto-
zott a játék képe, hiszen 
2 gólnál közelebb nem 
tudott férkőzni a ven-
dégegyüttes. Az utolsó 
10 percre már nem is ma-
radt izgalom, és csak az 
volt kérdéses, mekkora 
különbséggel nyer a Ka-
zincbarcika. A lányok vé-
gül 28-25-re nyertek. Ki 
kell emelni a csapatból 
Mogyorósi Tamarát, aki 8 
góljával a KKSE legered-
ményesebb játékosa volt. 
A barcikai női csapat leg-
közelebb október 19-én 

szombaton Felsőzsolcán 
a nyeretlen Szepa SE ven-
dégeként küzd a ponto-
kért. 
A férfiegyüttes a Kisvár-
da legyőzését követően 
Nyírbátorban lépett pá-
lyára. Csörgőék az első 
félidőben 2 gólos hát-
rányba kerültek, de a má-
sodik játékrészben előbb 
ledolgozták mindezt, majd 
fordítottak. A folytatás-
ban izgalmasan alakult a 
mérkőzés, de a vendégek 
megőrizték előnyüket és 
végül 30-24-es győzel-
met arattak. A KKSE férfi 
együttese legközelebb 
október 20-án vasárnap 
este 6 órától a Nádud-
vart fogadja a Don Bosco 
Sportcsarnokban.

V RC K

KÖNNYEDÉN NYERTEK
Sima győzelemmel kezdte meg szereplését a Magyar Kupában a Vegyész Röplab-
da Club Kazincbarcika. Blázsovicsék a nyolcaddöntő első mérkőzésén, hazai pályán 
múlták felül a szegedieket.  

Ebben a szezonban már 
harmadszor találkozott 
egymással a két csapat. A 
két bajnoki találkozó után 
ezúttal a Magyar Kupá-
ban feszültek egymásnak 
a felek. Az első játszmá-
ban kezdetben még tar-
tották magukat az alföldi-
ek, de Braga jó játékával a 
Vegyész egyre jobban el-
húzott, és végül 25-15-re 

megnyerte az első felvo-
nást. A második játszma 
elején a házigazdák ré-
széről volt némi bizony-
talankodás, a vendégek 
5-3-ra vezettek, és 10-
10-nél is még fej-fej mel-
lett haladtak a csapatok. 
Észbe kapott azonban a 
hazai gárda és 13-10-nél, 
valamint 20-12-nél már 
a vendégek trénere kért 

időt, de a szegediek már 
nem tudtak felzárkózni, 
így ezt a játszmát is a há-
zigazdák nyerték, még-
hozzá 25-14-re. 
A harmadik felvonásban 
gyorsan elhúztak Marek 
Kardos fiai, és 9-4-nél 
már megnyugtató volt 
előnyük. A játszma haj-
rájában kicsit kienged-
tek hazaiak, de a vendé-
gek így sem tudták igazán 
szorossá tenni a szettet, 
csupán néhány ponttal 
többet szereztek, mint az 
előzőben. 
A Barcika végül a játsz-
mát 25-18-ra, a meccset 
3-0-ra nyerte. Az októ-
ber 25-i szegedi vissza-
vágó így formalitásnak 
tűnik. A VRCK az MK mér-
kőzés előtt legközelebb 
október 20-án a Pécs 
otthonában lép pályára 
bajnoki találkozón.

2019. november 20-21.

Maugli, a 
dzsungel fia

Görbe Tükör Színház

2020. január 29-30.

Holle anyó
Hókirálynő Meseszínpad 

2020. március 03-04. 

Mazsola 
Miskolci Csodamalom Bábszínház 

2020. április 01-02.

Az  
elvarázsolt 

egér
kisasszony

Fogi Gyermekszínház 

A bérlet ára : 2500 Ft

SZÍNHÁZBÉRLET
2019 / 2020  •  K A Z INCBARC IK A

ALSÓS OVIS

BARCIKA ART KFT. 
Egressy Béni Művelődési Központ

Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 05. | Telefon: +36-48/510-220, +36-48/510-226
E-mail: titkarsag@barcikaart.hu | Web: www.barcikaart.hu | Facebook: Barcika Art Kft.

KAZINCBARCIKA, 2019

2019. november 20-21.

MAUGLI, A 
DZSUNGEL FIA 

Görbe Tükör Színház

2020. január 29-30.

HOLLE ANYÓ
Hókirálynő Meseszínpad 

2020. március 05. 

ÓZ, A NAGY 
VARÁZSLÓ 

Pódium Színház

2020. április 01-02.

AZ  
ELVARÁZSOLT 

EGÉR
KISASSZONY

Fogi Gyermekszínház 

A bérlet ára : 3000 Ft

Fotó: vrck.hu
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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. 

MEGÉRKEZETT A LIMITÁLT SUZUKI

1.4 GL PLUS DELUXE

SZABÓ
MÁRKAKERESKEDÉS

FELÁR NÉLKÜL,
 SOK EXTRÁVAL!
 KÉSZLET EREJÉIG*

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

     

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

Navigáció, gyári csomagtér tálca, gyári szövet lábszőnyeg, oldalsó díszléc, küszöbvédő fólia garnitúra. *A limitált széria csak a Szabó suzukinál érhető el, csak a készlet erejéig.

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!

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


