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VI. ÉVF. 1. SZÁM

ÚJ TESTVÉRVÁROSUNK A KÍNAI MEISHAN
ÚTLEZÁRÁS
AZ IPARI ÚTON

3.

Új vezető a Magyar
Szalézi Tartomány élén

7.

BABA- ÉS GYERMEKÚSZÁS
Vasárnap délutánonként várjuk a kedves érdeklődőket!
A foglalkozás díja: 1 700 Ft/gyermek.
Időpont:
minden vasárnap
14.00 -tól 4 hónapos kortól
15.30-tól 3 éves kortól

Oktató:
Valkóné Gyulavári Marianna
Bovebb felvilágosítás és információ:
06-30/755-5811, www.barcikaart.hu
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HIRDETÉS

LÁTOGATÁS

FIATALOK GARZONHÁZA
HELYBEN
VAGYUNK!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti
a Bercsényi út 14. szám alatti fiatalok garzonházában lévő 1 db önkormányzati
tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

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.

Bercsényi út 14.

Cím

I. emelet 1.

Alapterület (m2)

38

Komfortfokozat

összkomfortos

Szobaszám

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.
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Lakbér és külön szolgáltatási díj összesen (Ft/hó)

13 300

Előtakarékosság mértéke (Ft/hó)

28 000

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

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

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.

A pályázatot 2020. január 30. (csütörtök) 15.00-ig lehet benyújtani.
Ügyintéző: Kecskeméti Andrea

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

Partnerségi tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!

A Barcika Szolg Kft.

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: partnerségi rendelet) értelmében a településrendezési
eszközök (TSZT, HÉSZ) módosítása esetén, előzetes tájékoztatást ad.
Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő testülete 198/2019.
(XI.26.) számú határozatával döntött a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.
A jelenlegi partnerségi tájékoztató a módosítás pontjait ismerteti,
melynek tervezete a www.kazincbarcika.hu honlapon található.
A partnerségi rendelet alapján a készítendő módosítással kapcsolatban 2020. január 16-ig lehet észrevételt, javaslatot, véleményt tenni,
amelyeket írásban vagy a foepitesz@kazincbarcika.hu e-mail-címre küldve lehet benyújtani, illetve szóban a lakossági fórumon lehet
előadni.
Fentiek alapján, lakossági fórumot tarunk, melynek:

Energetikai Igazgatósága

Hőfogadói ügyeletes
munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Személyesen és telefonon érkező hibabejelentések rögzítése számítógépen és a kapcsolódó
adminisztrációs feladatok ellátása;
• Vállalatirányítási szoftver napi szintű használata.

Szakmai elvárások:
• Minimum középiskolai végzettség;
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
• Műszaki, gépész szakirányú végzettség;
• Pályakezdőket is várunk.

Előny:

Időpontja: 2020. január 16. 15.00 óra

• Számítógépes adatbázis kezelésében való jártasság;
• Személyiségbeli elvárások.

Helye:

Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal

Személyiségbeli elvárások:

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

• Precizitás, pontosság;
• Ügyfécentrikus gondolkodás;
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség.

Juhász-Nagy Balázs
városi főépítész
IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik
péntekenként ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Bartók Alexandra, Csízi Enikő, Jóbi Attila,
Szűcs Krisztina, Untenerné Márton Ágnes
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: 48/800-800

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Papp Tibor ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével
lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések,
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról,
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését.
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony;
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés;
• Három műszakos munkarend, jogszabály szerinti műszakpótlékkal;
• Azonnali munkakezdési lehetőség;
• A munkába járás támogatása.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Liget utca 2.
Jelentkezés módja: önéletrajz benyújtásával https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/
Registration/JobAdvertisement/22/hofogadoi-ugyeletes
Jelentkezés határideje: 2020. 01. 20.
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ÚJ TESTVÉRVÁROSUNK
A KÍNAI MEISHAN

Kazincbarcikán tett látogatást Kína Szecsuán
tartományában található
Meishan városának delegációja. A vezetőkből
álló csoport látogatásának célja egy úgynevezett egyetértési megállapodás megkötése volt.
Eszerint Meishan és Kazincbarcika városok az
ipari, gazdasági kapcsolatok mellett a városi kapcsolatokat is szeretnék
kialakítani.

A december 21-ei látogatás alkalmával a kínai
delegációt Klimon István
alpolgármester, a képviselő-testület tagjai, valamint a BorsodChem Zrt.
vezetése fogadta a Polgármesteri Hivatalban.
Meishan városa több mint
3 millió lakossal rendelkező prefektúra szintű
város Szecsuán tartományban. Meishan város
vezetése a BorsodChem
Zrt. vezetésével lefolytatott többszörös egyeztetést követően azon álláspontra jutott, hogy az
BEIKTATÁS

ipari, gazdasági kapcsolatok mellett a városi kapcsolatokat is szeretnék
kialakítani, színesíteni Kazincbarcikával.
A kínai nagyváros Kazincbarcika városával szeretne kialakítani egy együttműködést a gazdaság, a
kereskedelem, a kultúra, a
vegyipar és az idegenforgalom területén is.
Ennek első lépéseként
Klimon István alpolgármester, valamint Meis-

han város polgármestere
aláíratak egy egyetértési
megállapodást a két város között 5 évre, amely
az 5 év elteltét követően is érvényben marad,
amennyiben annak vis�szavonását egyik fél sem
kezdeményezi.
Az egyetértési megállapodásban az alábbiakat
rögzítették:
Közös cél, hogy kommunikáció alakuljon ki a két
város között a vállalkozá-

sok és intézmények vonatkozásában.
Mindkét fél aktívan törekszik arra, hogy megerősítsék az együttműködést a gazdaság,
kereskedelem, a kultúra, az idegenforgalom, a
vegyipar és egyéb más
területeken a két önkormányzat közötti kölcsönös látogatások útján is.
A cél hosszútávon hivatalos, testvérvárosi kapcsolat kialakítása, amen�-

nyiben a megállapodás
alapján sikeres lesz az
együttműködés.
A találkozón Klimon István
rövid prezentáció keretében bemutatta Kazincbarcikát, valamint beszélt a
Kolorcity brand kialakításáról, majd a kínai fél egy
kisfilm segítségével mutatta be Meishan városát.
A köszöntők után ünnepélyes keretek között írták alá a felek egyetértési
megállapodást.

ÚJ VEZETŐ A MAGYAR
SZALÉZI TARTOMÁNY ÉLÉN

Beiktatták az új tartományfőnököt, Andrásfalvy János atyát, december 28-án
a kazincbarcikai Szent Család Templomban. Az eseményen jelen volt Tadeusz
Rozmus, a Közép- és Észak-Európai Szalézi Régió felelőse is, aki szentbeszédet
mondott ezen a különleges napon.
A délelőtt folyamán megtelt a kazincbarcikai
Szent Család Templom. A
szertartáson részt vettek
a hazai szalézi rend tagjai,
ministránsok, és a város
vezetősége is. A szentmisét Ábrahám Béla kezdte, majd Tadeusz Rozmus
folytatta a szentbeszéddel, aki az egész Szalézi
család ünnepének ne-

vezte ezt a napot. Beszédében kiemelte, hogy a
magyar tartománynak
van életereje és jövője.
A prédikációt követően
Ábrahám Béla és Andrásfalvy János atya az oltáron aláírták a hivatalos okmányokat, amivel
Andrásfalvy János tizedikként vehette át Béla
atyától a magyarorszá-

gi szalézi rend vezetését, amelynek időszaka
2020-tól 2026-ig tart.
Az ünnepi szentmise
végén az új tartományfőnök képekkel mutatta be elődje kiemelkedő
munkásságát, a távozó
rendfőnök pedig búcsúbeszédében köszönte
meg munkatársai segítőkészségét.
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INTERJÚ

„MINDENEKELŐTT SZE RESSÉTEK EGYMÁST”
Megható és örömteli pillanatokat élhettek meg azok a hívők, akik 2019. december
28-án részt vettek Andrásfalvy János atya, a Szent István királyról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány tartományfőnöki beiktatásán, Kazincbarcikán, a Szent Család templomban. A Szalézi Család ünnepén – ahogy Tadeusz Rozmus atya, régiós
egyetemes tanácsos fogalmazott – a magyar szalézi közösségeken kívül rokonok,
barátok gyűltek össze, hogy szeretetükről és támogatásukról biztosítsák az új vezetőt. János atyát nagy tisztelet és megbecsülés övezte városunkban, hiszen az itt
eltöltött nyolc év alatt a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, majd a Don Bosco Iskola
és Kollégium nevelési igazgatóhelyetteseként folyamatosan a fiatalok jövőjét szem
előtt tartva munkálkodott. A felemelő ünnepség után, kissé nyugodtabb körülmények között beszélgettünk János atyával szerzetesi küldetésének jelen alakulásáról.
A katolikus vallás iránti mély elköteleződését a
családi környezet határozta meg?
Igen, hívő családba születtem. Öten vagyunk
testvérek, a szüleim is
hívők, akik arra neveltek bennünket, hogy katolikusként gyakoroljuk
a hitünket, még abban az
időben is, amikor ez sokféle hátránnyal járt. Ennek
ellenére mi rendszeresen jártunk a templomba,
mert a szüleim számára
fontosabb volt a vallásuk
gyakorlása, mint a karrier. Mindig azt gondoltam,
hogy az Istennel való elköteleződés a családból is
hozott csodálatos ajándék, ami erőt ad ahhoz,
hogy szembe tudjak nézni
a kihívásokkal.
Mikor erősödött meg Önben a gondolat, hogy ös�szeköti életét az egyházzal?
Gye r m e k ko ro m b a n a
Krisztina városi templomba jártam ministrálni,
és ott nagyon jó ministráns közösség volt, akik
számára sokat jelentett, hogy együtt vehettünk részt a vasárnapi és
az ünnepi miséken. Ezek
kapcsán nagyon szép Isten - szolgálat alakult ki,
mely mindenképpen ösztönzött, hogy az oltár
szolgálatában is szívesen
tevékenykedjem. Más-

részt, a nővéreimnek köszönhetően ifjúsági közösséghez csatlakoztam.
Ennek hatására kialakult bennem az a nagyon
erős meggyőződés, hogy
az egyházban jó együtt
lenni és közösséget építeni. Jó odafigyelni Istenre és egymásra, hiszen
ez a kettő mindenképpen
pozitívan hat egymásra, amennyiben helyesen
gyakoroljuk az istenhitet
és az emberszeretetet.
20 éves volt, amikor belépett a Szalézi Rendbe. Miért ezt a közösséget választotta szerzetesi
„missziójához”?
Ebben ugyancsak az otthonról hozott alapoknak
volt szignifikáns szerepe,
ugyanis a pedagógiai irányultság erőteljesen jelen volt a családunkban.
Édesapám kertészmérnök lett, de a tanári pálya volt az igazi álma, amit
sajnos a rendszer nem
engedett meg neki, hogy
megvalósítsa. Édesanyám
gyógyszerész, aki minden esetben nagyon hozzáértően és szeretettel
foglalkozott velünk, és
támogatta a pedagógusi
hivatás felé fordulást. Így
aztán a testvéreim közül
hárman tanárok lettek, én
magam is megszereztem
a biológia - kémia tanári
képesítést az egyetemen.
Az öcsém a gyógyszerész
szakmát választotta, de ő

is foglalkozott gyerekekkel. Igencsak benne volt
a levegőben, hogy fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozzam. Egészen kiskorunktól azt tanultuk a
szüleinktől, hogy igazán úgy tudunk boldogok lenni, ha gondoskodással fordulunk a másik
felé, például elkészítjük
egymásnak az ennivalót,
vagy elvégezzük a házimunkát. Ezt később az
ifjúsági táborokban szintén meg tapasz taltuk,
hogy a társainknak szerzett öröm visszasugárzik ránk. A másik fontos
tényező, amiért a rendet
választottam, Don Bosco
személyisége. A szüleim
gyerekkoromban felolvasták nekem Don Bosco
egy nagyon érdekes életrajzát, a Fiúk apostolát,
amely olyan mértékben
hatott rám, amit nem tudtam elfelejteni. Az egyetemi tanulmányaim közben léptem be a rendbe, de
az egyetemet befejeztem,
mert a Havasi József, tartományfőnök atya támogatta, hogy legyen meg a
tanári végzettségem is.

kiküldött a Nemzetközi
Szalézi Teológiára, a Betlehem és Jeruzsálem között lévő Cremisan nevű
kistelepülésre, ahol 13
nemzet szalézi kispapjai
tanultak együtt, Izrael államon belül, palesztin területen. Egy évig voltam
ott, aztán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen,
a Központi Szeminárium
épületében fejeztem be a
teológiai tanulmányaimat.
Utána kerültem Rómába.
Ott a Szalézi Egyetemen
szereztem meg az ifjúságpasztoráció-kateketika szakon a teológiai licenciátust.
Külföldi útjai során men�nyire hatottak Önre az eltérő kultúrák találkozásai?

Leírhatatlanul nagy hatást
gyakoroltak rám, kinyíltak a távlataim. Megláttam azt, hogy más nemzetek milyen módon élik
meg a hitüket, hogyan
foglalkoznak szalézi stílusban az ifjúsággal a világ különböző pontjain.
Azt gondolom, hogy azok
az élmények beépültek a szemléletmódomba, és sokat segítettek,
hogy modern, keresztény
és szalézi szempontokat
lássak meg. A rendi vezetés is úgy látja, fontos a
nemzetközi szemlélet elsajátítása, mert amellett,
hogy hazánkat szeretjük
és ápoljuk hagyományait,
ne zárkózzunk be, és ne
legyünk szűk látókörűek.

A filozófia-teológia tanulmányainak egy részét Izraelben végezte. Hogyan
került oda?

Az ifjúságpasztoráció milyen feladatok elé állítja
Önt, illetve a rendet?

Tulajdonképpen a noviciátus után beléptem a
Kalazantinum nevezetű
teológiai főiskolára, majd
a tartományfőnök atya

Az ifjúságpasztoráció teljesen meghatározó a mi
rendünk életében. Don
Bosco pedagógiai gondolatának fő irányvonala az

ifjúság megmentése. Jelmondatában is, amit így
fogalmazott: „Da mihi animas, caetera tolle - Lelkeket adj nekem, a többit
vedd el” – ezt az irányultságot fejezte ki. A kezdetektől a legelhagyatottabb fiatalok felé fordult.
Néhány év alatt sok száz
fiatallal eljutott oda, hogy
teljes erkölcsi változáson
és megtérésen mentek
keresztül. Küldetésének
tekintette, hogy a nehéz
sorsú fiatalokat összefogja, s olyan társadalmat
építsen fel, ahol az igazságosság és a szeretet
bontakozik ki azzal, hogy
mindenki elvégzi a munkáját, odafigyel a családjára, de mások nézeteit is
szem előtt tartja. Ezáltal
a szalézi berkeken belül a
társadalom élő közösséggé formálódik. Don Boscót
követve minden szalézi a
fiatalság megmentését
tartja hivatásának, melyet
fogadalmunkban is vállalunk. Ez a magasztos vágy
hajt minket. Intézményeinket is ezért hoztuk létre, hogy keretet adjunk
elköteleződésünknek, és
a gyermekek megkapják
a szükséges szellemi-lelki-fizikai fejlődést.
Kaz i ncba rci ká n nyolc
évig szolgált, mint a szalézi közösség vikáriusa, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, majd a
Don Bosco Iskola nevelési
igazgatóhelyettese. Hogyan érezte itt magát és
miként látja az itteni szalézi közösséget?
2011-ben kerültem Kazincbarcikára, s az én jelenlétemet egy nagyon
nagy munka előzte meg.
1993-ban Kazincbarcikán
jött létre a rendszerváltás
utáni első szalézi oktatási intézmény, a Don Bosco

Iskola. Aztán Kazincbarcikán 2011-ben jött a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, illetve a plébániának az
átvétele, amit dr. Ternyák
Csaba érsek úr rábízott a
szaléziakra. Vitális Gábor
atya, apát plébános nagyon szépen vezeti mindmáig a plébániát, és végső
soron valamennyi intézményt összefogja, mert ő
a szalézi közösség igazgatója. A barcikai szolgálatomnak kardinális és motiváló eleme volt azokat a
fiatalokat elérni, akik a legnagyobb bajban vannak.
Ezért hoztuk létre 2019ben a Don Bosco Barcika
Tanodát is Herbolyán. De
mindenkinek jól jön a segítség. A gimnáziumban
is jól lehetett látni, hogy
mennyire örülnek a fiatalok, amikor új lehetőségek tárulnak fel, melyeket
mi, szaléziak meg tudtunk
valósítani. Mennyire örülnek a Don Bosco Sportközpontnak, mennyire kihasználják. Emellett ez idő
alatt én ugyan nem voltam
plébános, de Gábor atya
mindig beosztott bennünket papi szolgálatra. A plébánián helyben, valamint a
környező falvakban sokszor kellett szentmisét
bemutatnunk, gyóntatni,
vagy más tevékenységben a híveknek szolgálni,
s ez egy nagyon szép tapasztalat volt. Átélni, hogy
a közös összefogás miként
tud a fiatalokra hatni. Fantasztikus látni az emberek
lelkében a jóságot, amit
többek között a Kazincbarcikai Katolikus Karitász
valósít meg. Ők már a Don
Bosco iskola diákjain kívül
régóta a hajléktalanok, és
mindenféle nélkülöző felé
odafordultak. Én nagyon
nagy közösségi mozgást,
élénkséget éltem meg Kazincbarcikán, ami boldoggá tett.

Mit jelent Önnek, hogy a
Szalézi Rend magyarországi jelenlétéért felel,
mint tartományfőnök?

Nagy bizalom ez irányomban, mely a rendtársak és
a rendfőnök atya bizalmát

is kifejezi. Ennek szeretnék megfelelni elkötelezett és felelősségteljes
tartományi vezetéssel.
Nem kis feladat. Egyre
jobban látom, hogy men�nyire összetett, de hát
igyekszem minél jobban

tenni azt, amit a Jóisten elvár tőlem. Az is igaz, hogy
nem vagyok egyedül. Szeretném, hogy az a mű, amit
a nagy elődeink elindítottak, - Havasi atya, akinek
a rendszerváltást követően a munkája nyomán in-

dult újra a szalézi mű, vagy
Ábrahám Béla atya, aki az
elmúlt nyolc évben fölfejlesztette és tovább vitte
az elődök szellemi örökségét – megállná a helyét
az új idők új kihívásaival
szemben is.
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KBSC

DZURJÁK JÓZSEF
VEZETÉSÉVEL
VÁGNAK AZ ÉVNEK

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II-ben
szereplő kazincbarcikai együttes ezen a héten a korábban megbízott
vezetőedzőként dolgozó Dzurják Józseffel kezdi meg a február 2-án
rajtoló szezonra a rövid
felkészülést. A szakember Gálhídi György után 2
mérkőzésen már irányította az elmúlt évben a Fotó: nemzetisport.hu
KBSC-t, és a szakvezetés
döntése értelmében a tavaszi mérkőzéseken is ő ül
majd a kispadon.
A Kazincbarcika Dzurják vezetésével tavaly két mérkőzésen lépett pályára. Előbb pályaválasztóként 1-0ra kikapott a Soroksártól, de 2019 utolsó bajnokiján
1-0-ra győzött Békéscsabán. A kék-sárgák jelenleg
24 ponttal a 14. helyen várják a 2020-as év első bajnokiját.
A barcikaiak eddigi 20 mérkőzésükből hatot megnyertek és ugyancsak hatszor zártak döntetlennel,
valamint nyolc alkalommal vesztesen hagyták el a játékteret. A klubvezetés bízik abban, hogy az együttes el tudja érni az előzetes célkitűzést, azaz a legjobb
10 közé kerülést.
Gulyás Tibor, a KBSC ügyvezetője az egyik megyei
hírportálnak adott interjújában arról is beszélt, hogy
a csapat továbbra is Putnokon játssza „hazai” mérkőzéseit az esztendő első részében. Az első fordulóra február 2-án, vasárnap kerül sor, minden bizonnyal
Putnokon, amikor az Ajka lesz a kék-sárgák ellenfele. A folytatásban február 9-én Tiszakécskére látogat a gárda, majd február 16-án a Győr, 23-án a Vasas együttesét fogadja a KBSC, a tervek szerint még
szintén Putnokon. A csapat január 11-én játssza első
felkészülési mérkőzését a másodosztályú Soroksár
otthonában.

FITT
BARCIKA!
Új januári órarend!

NAP

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök
Péntek

VRCK

SIKEREK AZ ÉV ELEJÉN ÉS VÉGÉN

Az elmúlt három találkozójából hármat nyert meg a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika. A kék-sárgák hazai
pályán 3-2-re nyertek a Magyar Kupa elődöntőjének
visszavágóján, majd az Extraliga alapszakaszának záró fordulójában a magyar utánpótlás-válogatott ellen is győzött.
Marek Kardos együttese már ebben az évben is lejátszotta
első mérkőzését, melyet sikerrel zárt.
Az elmúlt évet Magyar Kupa
elődöntővel és bajnokival
zárta a VRCK. A kék-sárgák Dunaújváros elleni hazai
Magyar Kupa visszavágója azonban annak ellenére
sem alakult simán, hogy az
első meccset magabiztosan
nyerték idegenben 3-0-ra
a barcikaiak. A visszavágó
első felvonása során jelentős előnyre tett szert Tomanóczy Tibor együttese.
A hazai trénernek 0-4-nél
és 6-12-nél is időt kellett
kérnie, de a felzárkózás
nem sikerült, és a Dunaújváros 17-25-re hozta az
első szettet. A második szakaszban fordult a kocka, és
a Kazincbarcika örülhetett
a 25-17-es játszmagyőzelemnek. A továbbjutás
azonban még nem dőlt el,
hiszen a Dunaferr mindent
megtett annak érdekében,
hogy kiharcolja az úgynevezett „aranyszett” lehetőségét, amelyet még 3-1es sikerével is elérhetett. A
harmadik etapban 8-8-ig
fej-fej mellett haladtak a felek, majd a Dunaújváros ellépett 3 ponttal. A kék-sárgák nem adták fel, 18-18-nál
ismét egyenlítettek, majd a
vezetést is átvették. Iz-

galmasan alakult a végjáték, ám 22-22-t követően
a vendégek jutottak játszmalabdához, amelyet elsőre értékesítettek, 25-22-re
megnyerve ezzel a szettet.
A negyedik játszma elején
a Barcika ismét hátrányba
került, hat ponttal húzott el
a dunaújvárosi együttes. A
házigazdák azonban odatették magukat, és 21-21nél sikerült egyenlíteniük. A
végjátékban két meccslabdája is volt a vendégeknek,
de egyiket sem sikerült kihasználniuk, a házigazdák
azonban fordítottak, és 2624-re meg is nyerték a szakaszt. Az ötödik felvonásban
már csak a mérkőzés megnyerése volt kérdéses, a továbbjutás eldőlt. A kiélezett,
mindent eldöntő játszmát
végül nagy csatában 16-14re hozta a VRCK, amely így
3-2-re győzött, és kettős
győzelemmel jutott a Magyar Kupában az elődöntőbe. A legjobb négy között a
Pénzügyőr ellen január 15én szerdán este fél héttől a
Don Bosco Sportközpontban játssza az MK elődöntő első meccsét a Vegyész.
Előtte azonban az alapszakasz utolsó mérkőzésén,

még az elmúlt évben a magyar utánpótlás-válogatott
ellen győzött simán 3-0-ra a
Kazincbarcika. Mivel a Kecskemét 3-2-es vereséget
szenvedett a fiataloktól, így
a Vegyész ölébe csöppent
az alapszakasz elsőség. Jól
zárult tehát Juhászék számára a 2019-es esztendő.
A 2020-as folytatásra
nem kellett sokat várniuk
a kék-sárgáknak, ugyanis a múlt vasárnap már az
Extraliga első fordulójában a
magyar utánpótlás-válogatott ellen szerepeltek Rácalmáson. A mérkőzést ismét
könnyedén nyerte 3-0-ra
Marek Kardos együttese,
mely a folytatásban január
11-én, szombaton szerepel
ismét bajnoki meccsen, a
Don Bosco Sportközpontban 17 órától a MAFC együttesét fogadja. Hír még a Vegyész háza tájáról, hogy a
klub leigazolta a brazil centert, Rodrigo Moraest, aki
legutóbb hazája bajnokságában, a Botafogóban szerepelt. A játékos szerződtetése azért is volt fontos,
mert az előszerződtetett
kolumbiai Palacios adminisztrációs problémái nem
oldódtak meg, így a klub a
szerződését nem aktiválta.
A most szerződtetett 197
cm-es 33 éves Moraes már
edzésbe is állt, ám játékengedélye még nem érkezett
meg, így a center bemutatkozása egy későbbi mérkőzésen várható.

IDŐPONT

ÓRATÍPUS

HELYSZÍN

OKTATÓ

19.00-20.00

Kick-box/Capoeira aerobik

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Sipter Imre

18.00-19.00
19.00-20.00

Vízitorna

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

19.00-20.00

Hastánc

Irinyi János Tornacsarnok

Sepsi Klaudia

10.10-11.10

Gerinc- és egészségmegőrző torna

Egressy Béni Művelődési Központ klubterme

Szopkó Roland

16.30-17.30

*Spinning

Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterme

Zwillinger Fanni

11.00-12.00

Jóga 40 felett

Egressy Béni Művelődési Központ klubterme

Sütő Ágnes

18.00-19.00

Gymstick

Kazinczy Ferenc Tagiskola tornaterme

Czégel Erika

18.00-19.00
19.00-20.00

Vízitorna

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Cselei Béláné

10.30-11.00

Ringató

Egressy Béni Művelődési Központ klubterme

Csőszné Husonyicza Ágnes

16.30-17.30

*Spinning

Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterme

Zwillinger Fanni

17.00-18.00

Jóga 40 felett

Egressy Béni Művelődési Központ klubterme

Sütő Ágnes
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KÓBOR KUTYÁK KAZINCBARCIKÁN

A FELELŐS ÁLLATTARTÁS A CÉL

A szokásosnál nagyobb riadalmat okozott Kazincbarcikán két kóbor kutya az elmúlt
hetekben, akik több esetben is lakókra támadtak a városban. Az önkormányzat, mint
eddig is, mindent megtesz, hogy a kérdéses állatokat befogják, és mielőbb rendeződjön a helyzet.
A városvezetés a környező települések állatmenhelyeivel, a Barcika Park
Kft.-vel, a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészettel, a régió állategészségügyi telepeivel,
valamint a helyi civilekkel
közösen keres megoldást
a problémákra.
A veszélyes ebek befogása csak egy az állategészségügyi feladatok közül, az
önkormányzat arra kéri a
város lakóit, hogy a rendészetnél tegyenek bejelentést a (06-48) 512-392
vezetékes, illetve a (0620) 282-0720 mobilszámon, vagy személyesen a
Rákóczi tér 4. szám alatti
irodájukban.
Az ebnyilvántartáson és
a kóbor állatok befogásán
túl az önkormányzat hatáskörébe számos ilyen
jellegű teendő is tartozik
még. Többek között a rágcsáló- és szúnyoggyérítés is, vagy éppen a méhészekkel, illetve méhek
vándoroltatásával kapcsolatos ügyintézés is a
városi szolgáltató cégek-

re, illetve hivatalokra rónak
további feladatokat.
– Nincs olyan, hogy „harapós” és „nem harapós
kutya”, az önkormányzatnak minden kóbor kutya
befogása esetén ugyan
olyan humánusan és a törvények betartásával kell
eljárnia, hiszen ezek befogása valóban önkormányzati feladat, ahogy számos
más, ehhez hasonló állat
egészségügyi feladatot el
kell látniuk a településeknek. Az állatok kilövésére
és befogására nagyon szigorú törvények vonatkoznak, amiket mindenképpen
szem előtt kell tartani –
nyilatkozta a témával kapcsolatosan Klimon István
alpolgármester.
Az utóbbi időben a szokásosnál nagyobb kalamajkát okozó ominózus „barna
ebeket” is többször próbálták már ártalmatlanítani a rendészet járőrei, de
hiába találják el a kábító lövedékek az állatokat, azok
hatásának kifejtéséhez
2-5 perc kell, így mire hatni kezd a nyugtató, a meg-

riadt kutyák általában már
biztos távolságba, a város
külterületéig menekülnek
az egyenruhások elől.
A legtöbb esetben az önkormányzatoknak, így a
Kazincbarcikainak sem áll
rendelkezésére a befogott kutyák ellátását lehetővé tevő infrastruktúra,
így kénytelenek más településeken működő állategészségügyi telepek és
civil szervezetek segítségét kérni az állatok elhelyezéséhez, amennyiben
ezt azok kapacitása lehetővé teszi.
Kazincbarcika Város Önkormányzatának az Edelényi Állategészségügyi Teleppel van szerződése, de
mivel az intézmény komoly kapacitáshiánnyal
küszködik, komoly gondot
okoz számukra az állatok
befogadása. Ugyanez a
helyzet a két másik állat
egészségügyi telephellyel,
a miskolci és az ózdi intézménnyel is, a tapasztalatok
szerint általában ezen a két
telepen sincs férőhely új
állatok számára. Az emlí-

tett telepeken sem vállalják fel, hogy a sikertelen
örökbefogadás miatt bent
maradt ebeket elaltassák,
emiatt hamar „telt ház”
alakul ki.
– A legcélravezetőbb megoldás talán az volna, hogy
elterjedjen a felelős állattartás gyakorlata. Amen�nyiben a kutyatulajdonosok megfelelően ellátnák
kedvenceiket, akkor jóval
kevesebb probléma lenne a kóbor ebekkel. A közösségi oldalakon számos
vitafórum alakult ki, ahol
a lelkes állatvédők az állatokért aggódnak, sokszor
még az emberek védelménél is jobban, de olyanok
is akadnak, akik a kutyák
kilövését követelik. Éleslőszert csak a rendőrök és
a vadászok használhatnak,
nagyon komoly előírások
szerint. Vadászok például
csak külterületen, a saját
vadászterületükön használhatják a fegyverüket,
ebekre pedig még ebben
az esetben is csak a részletesen szabályozott rendelet alapján lőhetnek. A
rendőrség esetében pedig
még szigorúbbak a szabályok, az emberélet veszélyeztetése semmilyen
körülmények között nem

kockáztatható. Érdemes
elgondolkodni azon, hogy
milyen veszélyekkel járna ezt használni városi
környezetben, egy olyan
esetben, amikor nincs valaki közvetlen életveszélyben. Ha a törvények betartása mellett valaki mégis
kilőne egy állatot, annak
vállalnia kellene többek között azt is, hogy a közösségi médiában bizonyosan
állatkínzónak és gyilkosnak titulálnák – fejtette ki
véleményét a városvezető.
Az önkormányzat elé állított számos kihívás megoldására most több civil szervezettel is folynak
tárgyalások egy alapítványi formában üzemeltetett
kutyamenhely esetleges
létrehozására, amelyhez az
önkormányzat minden támogatást megadna. Akár
ingatlannal, kennelekkel, de
anyagi forrásokkal is készek lennének segíteni egy
ilyen kezdeményezést. A
tapasztalatok azonban azt
mutatják, hogy akár civil,
akár állami kezdeményezésről legyen szó, az ilyen
intézmények nagyon gyorsan elérik kapacitásuk határait, amennyiben a befogadott állatok száma nem
csökken.

TÁJÉKOZTATÁS

A BORSODCHEM ZRT. KÖZLEMÉNYE ÚTLEZÁRÁSRÓL

A BorsodChem Zrt. a telephelyének a 26-os számú
főútvonal északi oldalán fekvő részén nagy volumenű
beruházásokat végez. A kivitelezési munkálatok a 26-os
főutat a volt Központi Bányagépjavítótól a Kazincbarcika-Múcsony közötti úttal összekötő Ipari út mindkét oldalán egyaránt folynak.
Az Ipari út korábban teljes mértékben a Berente
Község Önkormányzata
tulajdonába és kezelésébe tartozó szakaszának a
BorsodChem területét átszelő részét a vegyipari
társaság megvásárolta, így
az a tulajdonába és kezelésébe került.

Tekintettel arra, hogy ez
az útszakasz az épülő telephely egyik gerincútját
fogja képezni, és mivel az
iparterületet biztonsági
okokból le kell zárni, így a
területen áthaladó útszakasz is lezárásra kell, hogy
kerüljön. A beruházásokhoz kapcsolódó építkezés

mára olyan intenzív szakaszába érkezett, amikor a területen az átmenő
közforgalom biztonságtechnikai és közlekedésbiztonsági szempontból
egyaránt fenntarthatatlanná vált.
Ezért 2019. december 30átől az Ipari útnak berentei oldalon a BorsodChem
Szennyvízkezelő üzemének és kazincbarcikai oldalon az FGSZ Zrt. földgázfogadó állomásának
bekötőútjai közötti szakasza az illetékes hatóságok

engedélyével a közforgalom elől lezárásra került.
Az Ipari út lezárásra nem
kerülő útszakaszai zsák
utcaként funkcionálnak tovább, így a BorsodChem
ipari területén kívüli terüle-

tek a továbbiakban is megközelíthetők lesznek.
Az útszakasz lezárásával
okozott esetleges kényelmetlenségért a BorsodChem Zrt. a közlekedők
szíves elnézését kéri.
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HIRDETÉS

SZÍNHÁZI ÉVAD
2019/2020 • KAZINCBARCIKA
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Február 11. (kedd)
19.00 óra (Thália)

Február 12. (szerda)
19.00 óra (Múzsa)

MÓRICZ ZSIGMOND, KOCSÁK TIBOR, MIKLÓS TIBOR:

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
musical
Kassai Thália Színház

Főbb szerepekben: Dégner Lilla,
Madarász Máté, Nádasdi Péter, Bocsárszky Attila
Rendező: Dudás Péter
Jegyek elővételben online a
www.kolorcity.hu oldalon,
valamint az Egressy Béni
Művelődési Központ és a
Mezey István Művészeti Központ
jegypénztáraiban vásárolhatók.

Jegyár: 2 800

Ft

Információ, tájékoztatás a +36-48/510-220-as telefonszámon.

www.kolorcity.hu

ÜZLETHELYISÉGEK
KIADÓK

Szurkoljunk együtt a
kis delfineknek!

DELFIN

VÍZISPORT KLUB
KAZINCBARCIKA

Az északkeleti baby
bajnokság 3. fordulójának
január 11-én 10.00 órától a Kazincbarcikai
Városi Fedett Uszoda ad otthont.
A belépés a mérkőzésekre díjtalan!
Az uszoda tisztántartása érdekében
kérünk minden vendéget, hogy
váltópapucsot hozzon magával!
10:00 CPVSE – KSKDVK
10:50 ZF-Eger – ZF-Eger II
11:40 KSKDVK – AQUA SE
12:30 ZF-Eger II – CPVSE
13:20 Zempléni VK – ZF-Eger
14:10 AQUA SE – PannErgy-MVLC-Miskolc
15:00 Octopus BVSE – MVLC B
15:50 Zempléni VK – NYVSE
16:40 PannErgy-MVLC-Miskolc – Octopus BVSE
17:30 MVLC B – NYVSE

Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez
hasonlón a BMH Nonprofit Kft. a kidobott
fenyőfák begyűjtését vízkereszt után, azaz
2020. január 6-át követően végzi. Családi házas
övezetben a fenyőfák begyűjtése január végéig
a vegyes hulladék gyűjtési napjain folyamatosan
történik.

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.

173 m2

Az ingatlanok részletes leírása megtalálható:
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/
Kapcsolattartó: Balázs Attila Tel.: 06-20/391-3497
E-mail: balazs.attila@barcikaszolg.hu

Kazincbarcika társasházi övezetében január
végéig hétfőnként, 2020. január 13-án, 20-án és
27-én történik a kidobott fenyőfák elszállítása.
A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés
érdekében kérjük a lakásszövetkezetek és
társasházak képviselőit, hogy a lakótársakkal
egy helyre gyűjtsék össze a fenyőfákat.
A dísz és talp nélküli fenyőfákat oly módon kérjük
a hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezni, hogy
azok a közlekedést ne akadályozzák.
Együttműködésüket köszönjük!
BMH Nonprofit Kft.

