KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2020. 01. 31.

VI. ÉVF. 4. SZÁM

IDÉN NEGYVENÉVES
A KAZINCZY

5.

TÖBB MINT SZÁZMILLIÓ
FORINT MEGTAKARÍTÁS

FALI KERÁMIA
DÍSZÍTI AZ ISKOLÁT
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT,

KAZINCBARCIKA!
2020. FEBRUÁR 1.

3.

2

2020. JANUÁR 31.

3

KOLORHÉT • VI. / 4.

FEJLESZTÉS

HIRDETÉS

TÖBB MINT SZÁZMILLIÓ FORINT MEGTAKARÍTÁS

HA ÉRDEKEL A GOBELINEZÉS
szeretnél tűvel „festeni”, csatlakozz a most
induló kezdő felnőtt gobelin csoporthoz!
Szakkörvezető:
Kissné Király Piroska

A ZV Zöld Völgy Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ MUNKATÁRSAT
keres

Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezetői engedély
• Legalább egy év gyakorlat 3,5 tonna össztömeget meghaladó teherszállító gépjármű vezetésében

Érdeklődni:
20/512-98-73,
vagy személyesen
a Gyermekek Háza Kézművesházban

Előny:
• Érvényes GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány)
• E kategóriás jogosítvány
• D kategóriás jogosítvány
• Hulladék- és/vagy konténerszállításban szerzett tapasztalat
Egyéb elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés
• Csapatmunkára való alkalmasság

EMIL KAROSSZÉRIA
JACSÓ EMIL KAROSSZÉRIALAKATOS MESTER

Teljes körű biztosítási
ügyintézés

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.
Érd.: 06-30/479-3914

Amit kínálunk:
• Stabil munkahely
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
Munkavégzés helye: Sajókaza
Jelentkezés módja: amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, a pozíció és a bérigény megjelölésével küldje el önéletrajzát a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre.
Jelentkezés határideje: 2020. február 29.

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság SAJÓKAZAI SZÉKHELYÉRE

GÉPKEZELŐ MUNKATÁRSAT
keres

Főbb elvárások:
• Munkagépek napi kötelező ellenőrzése, gépnaplók vezetése
• A hulladékok feldolgozását szolgáló gépek kezelése (homlokrakodó,
kotrógép)
• Teherautók rakodása, anyagmozgatás
Szakmai elvárások
• Emelő- és rakodógépre vonatkozó Nemzeti Közlekedési Hatóság által
kiadott érvényes engedély
• Gépcsoport: 4511, 4572, 1212, 1222, 1412 közül legalább egyre gépkezelői
jogosítvány megléte (több gépcsoport előnyt jelent, de nem kizáró tényező, ha nincs meg mindegyikre)
• Érvényes orvosi alkalmasság
Egyéb elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés
• Állóképesség, jó fizikum
• Csapatmunkára való alkalmasság
• Két műszakrendben való munkavégzésre való hajlandóság
Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Hétfőtől péntekig tartó üzemelés, hétvégi pihenőnapok
• Szakmai fejlődési lehetőség
Munkavégzés helye: Sajókaza
Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.
Jelentkezés határideje: 2020. február 29.

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz.
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokzati felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés,
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.
Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes rezsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérletidíj-kategóriákat is megállapítottak.

I. emelet

m2

Irodák

53,59

Irodák

57,66

II. emelet

m2

Irodák

53,87

Irodák

53,82

Irodák

53,78

Irodák

55,44

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a
következő elérhetőségeken:
kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627
e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan folytatódnak tovább
a fejlesztések a város frekventált pontjain. Elkezdődik
a Lini István téren a tereprendezés, valamint a Hámán
Kató út rehabilitációja is a végéhez közeledik. Az érintett
területekről lebontják a leromlott állapotú épületeket.
Kazincbarcika Város Önkormányzata a gazdaságossági és hatékonysági
szempontokat figyelembe véve, nyílt közbeszerzési eljárást hirdetett a
munka elvégzésére, mely
iránt rendkívül nagy volt
az érdeklődés. Tavaly november 27-éig a Hámán
Kató úti bontási munkákhoz kapcsolódóan nyolc, a
Lini téri ingatlanokra kilenc
gazdasági szereplő jelezte érdeklődését. Végül hét
ajánlat érkezett a határidő
lejártáig.
A beérkezett ajánlatok közül mind minőségben, mind
pedig költségekben a legkedvezőbb tervezetet beadó céggel, a kazincbarcikai székhelyű Geo Nord
Bau Kft.-vel köt hamarosan szerződést a város.
Számszerűsítve mindez
101 millió forint megtakarítást jelent Kazincbarcikának az előzetesen becsült
költségekhez képest.
– Fontos kiemelni, hogy a
hatékony közbeszerzési
eljárás nélkül, melynek ré-

szeként a környezetvédelmi szempontokat is értékelték – nem biztos, hogy
sor kerülhetett volna ilyen
sikeres szerződéskötésre.
Már a második és a harmadik legkedvezőbb ajánlat
is 23,6 és 41,7 millió forinttal több volt, mint a nyertes vállalkozásé, ráadásul
érkeztek be olyan ajánlatok, amelyek meghaladták a rendelkezésünkre álló
költségvetési fedezetet –
árulta el Szitka Péter polgármester.
– Kazincbarcika képviselő-testülete már most az
idei útfejlesztéseket figyelembe véve írta ki a tendert, hogy a bontásokból
származó építőanyagot
újra fel tudja használni. A
keletkezett törmeléket az
önkormányzat a későbbiekben újra hasznosíthatja például szilárd burkolat
nélküli, zúzalékos utak javítására, illetve útalapként,
amely beruházások költsége így szintén jelentősen
csökken majd – egészítette ki a polgármester.

LEBONTJÁK A ROMOS CSARNOKOT
Régi vágyuk válhat valóra
a városban élőknek, hiszen
a Lini István téren található csarnoképület területének rendezése hamarosan
megvalósul.
– Az önkormányzat kiemelt fontosságú feladatai között tartja számon a
városképet romboló, frekventált területen lévő volt
munkacsarnok és irodaépület bontását. Az évek
során az ingatlanok állaga leromlott, a tartószerkezet veszélyessé vált, az
épületen belül nagy men�nyiségben illegális hulla-

dék halmozódott fel, és
előfordult, hogy esetenként „átmeneti szállónak” használták azokat
– mondta el Szitka Péter
polgármester, aki hozzátette, hogy a jelenlegi állapotok már méltatlanok,
hiszen a nagy forgalmú
terület környezetében általános iskola, bevásárló központ, városi autóbusz-állomás, sportpálya,
társasházak és lakóházak
találhatók. A munkálatok
kezdetével a városlakók
azt érzékelhetik, hogy
mennyire eltökélt az ön-

kormányzat a fejlesztés
megvalósítását illetően.
A Hámán Kató út rendbetétele a 2015. évben
megkezdett program
szerint folytatódik. A rehabilitáció első ütemében a páratlan számú,
erősen leromlott állagú
kockaépületek bontása
mellett döntött az önkormányzat, hiszen az ingatlanok felújítási költsége
lényegesen több lett volna. A munkálatok befejeztével nem csak a látvány lett sokkal szebb,
de az ingatlanban lakó,
és azok tönkretételében

jelentős szerepet játszó,
az együttélés szabályait
be nem tartó bérlők miatt felmerült problémák
is megszűntek. A további
fejlesztések részeként a
páros oldali szakaszon két
ikerépülettömb bontása
és területének rendezése
is hamarosan megvalósul.
– A szociális városrehabilitációs program keretében az önkormányzatunk továbbra is szorosan
együttműködik a veszélyes épületek azon bérlőivel, akik rendszeresen
fizették a bérleti díjat és
nincs közüzemi tarto-

zásuk, illetve betartják
a közösségi normákat,
számukra új elhelyezést
biztosít. A tulajdonviszonyok rendezését követően
lehetővé válik a területen
megkezdett munkák folytatása, így a közeljövőben
a környék sokkal élhetőbbé válik – tájékoztatott
Szitka Péter.
Mindkét területen a bontással párhuzamosan a
vállalkozó elszállítja a keletkező hasznosíthatatlan hulladékokat, majd humuszterítést és füvesítést
végez, így látványosan javul a városrészek képe.

ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR ÉPÜL
Az önkormányzat európai uniós támogatással,
a barnamezős területek
rehabilitációját biztosító projektjének részeként a Lini István tér teljes megújítását tervezi.
Az érintett területen az
elkövetkezendő két évben modern, energiatakarékos, új infrastruktúrát építenek ki, valamint

egy multifunkciós ifjúsági és közösségi központot
hoznak létre. A beruházás
során fejlesztik többek
között a közműveket; új
csapadékvízcsatornát,
tér- és díszkivilágítást építenek ki; járdákat, parkolókat létesítenek; az ebtartók örömére pedig egy új
kutyafuttatót alakítanak
ki; valamint a zöldfelüle-

teken intenzív növényesítést végeznek. A közel
egy hektáron multifunkciós sportpálya, műfüves
pálya, extrém sportpark,
kültéri asztalitenisz asztalok, lábteniszpálya, interaktív sporteszközök,
és egy vadonatúj futókör
várja majd a városlakókat,
a sportolni vágyókat és az
extrém sportolókat.
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BARCIKA SUMMÁSA

Mit jelent a kultúra? Mindazon materiális és szellemi értékek összességét, melyeket
az egyén, a társadalom létrehozott. Ezek a megszerzett javak jelentik gyökereinket, teszik teljessé jelenünket és mutatnak utat a jövő nemzedékének. Feladatunk,
hogy ápoljuk és továbbvigyük hagyományainkat, művészetünket. Gondoljunk bele,
Kölcsey, aki egyáltalán nem volt elégedett a Himnuszával, milyen boldogan konstatálná, hogy műve a magyar nép nemzeti jelképévé vált. S ne feledjük a jelenkor kultúrát kedvelő és alakító embertársainkat. Városunk szintúgy élénk kulturális élettel
büszkélkedhet. A magyar kultúra napja megfelelő alkalom, hogy kifejezésre jusson a
feléjük irányuló megbecsülés. Idén a település hírnevét öregbítő alkotók, művészek
és szakemberek közül a Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele
kitüntetést Takács Zsolt és Kismarton Zsolt, a Barcikai Históriás szerkesztői vehették át Szitka Péter polgármestertől és Klimon István alpolgármestertől. Ezúttal Kismarton Zsolt, a város közkedvelt „históriása” mesélt a helytörténet, illetve a természetjárás iránti szenvedélyéről kollégánknak.
Tinódi Lantos Sebestyén
egykoron Eger várának
summáját írta. Ön Kazincbarcikáét, és nyilván csekély dolog lehet, amit még
nem tud Kazincbarcikáról
és az elődtelepüléseiről.
Honnan jött az indíttatás,
hogy „feltérképezze” a
város történetét?
Érdekes felvetés ez, mert
engem sokáig csak az informatika foglalkoztatott.
A történelem iránti érdeklődésem Kazincbarcika
történetének felfedezésében nyilvánult meg. Itt
élő emberként rengeteg
kérdés felmerült bennem,
melyekre választ kerestem. Kezdetben ez nagyon nehezen ment. Ezen
segített az a szerencsés
helyzet, hogy informatikus lévén olyan internetes
oldalakat is megtalálok,
amelyekre másnak talán
eszébe sem jut rákeresni. Ezáltal közvetlenül jutok fontos dokumentumokhoz, forrásanyaghoz.
Ma már rendelkezésre
állnak különböző adatbázisok, ahol szabadon felhasználható információhalmaz várja az érdeklődő
kutatókat. Aztán a városlakók is nagyon hamar
megtudták, hogy mivel
foglalkozom, és hozták a
dokumentumokat, melyek akár újabb kérdéseket vetettek fel, és vannak olyan dokumentumok
is, melyek a cikkeim meg-

írásához segítettek. Természetesen előttem már
többen foglalkoztak a témával, elég Papp Attila, Takács István, vagy
Csurák Zsuzsanna nevét megemlítenem. Ezek
a munkák körültekintőek
és terjedelmesek, jómagam igyekszem azokat
a tárgyköröket érinteni,
melyek az ő gyűjteményeikből kimaradtak, kiegészítésre várnak, vagy
egyszerűen nem erre helyezték a hangsúlyt. Ilyen
volt például az elfeledett
tardonai kisvasút. A cikk
első változatának megírása után megkeresett
Budapestről a Kisvasutak
Baráti Szövetsége, hogy
őket is érdekli az írás. Ekkor ismerkedtem meg
egy fiatalemberrel, akinek
nagy mennyiségű adata volt, de helyismerete
nem, - így együtt kezdtük el felfedezni a tardonai kisvasút történetét.
Ehhez kapcsolódási pont
volt a bányászat. Igen ám,
de hol voltak ezek a bányák? Bányász ismerősömtől kaptam eredeti bányászati térképeket,
azáltal sikerült rekonstruálnom a bányák elhelyezkedését. S arra még
a bányászok is rácsodálkoztak, hogy több, mint
20 bánya működött Sajókazincon. Aztán persze az
ember egyre több olyan
ismeretséget köt, melyek

által további adatok birtokába jut. Így jártam be a
BVK-s bunkert is. Ahhoz
ugyancsak érdekfeszítő dokumentumot kaptam, aminek köszönhetően elkészült a tanulmány.
Gyakorlatilag az egyik elmélet vezetett a másik
felkutatásához, amelyek
egy komplex egésszé álltak össze. Ebből a hatalmas mennyiségű anyagból két könyv született,
melyek egyelőre még kiadatlanok. A „Kazincbarcika természeti értékei,
avagy Kazincbarcika turista kalauza” című kötet teljes képet ad a város természeti kincseiről,
kirándulóhelyeiről flórájáról, a „Kazincbarcika elfeledett történelme” pedig
leginkább azokat a témákat boncolgatja, amelyekről eddig kevés szó esett.
Hogyan került kapcsolatba a Barcikai Históriással?
A Barcikai Históriás története egy jó 50 évvel
ezelőttre nyúlik vissza.
Takács István, egykori
tanácselnök szedegette
össze a régi történeteket,
melyekből óriási tárgyi és
szellemi emlék gyűlt ös�sze. Ő indította el lap formájában a „Barcikai Históriás” újságot 1990-ben,
ami 2000-ig jelent meg.
Fiai, István és Zsolt gyakran besegítettek neki
a szerkesztésbe. Zsolt
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JUBILEUM

IDÉN NEGYVENÉVES
A KAZINCZY

A Kazinczy Ferenc Tagiskola idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból programsorozattal készül az intézmény, melybe nemcsak a
tanulókat, hanem a szülőket, régi diákokat, volt pedagógusokat is bevonja.
A programkínálat nagyon színes: indulásként
a gyermekek közreműködésével készült egy

kisfilm, amely megtekinthető az intézmény
Facebook-oldalán. Februári programjaik is a

40-es szám bűvkörében
zajlanak, 8-án nyitják a
sorozatot egy alapítványi
bállal, majd 13-án farsangi mulatságot szerveznek. A tavasz érkeztével
további meglepetésekkel készülnek: lesz fa- és
virágültetés,
különböző sportos programok –
úgy mint 40 km-es futás, éjszakai túra a szülők
bevonásával –, főzőverseny, vetélkedők. Terveik
között szerepel egy kiadvány szerkesztése, mely
az elmúlt negyven évből
szemezget, majd a sorozatot egy nagyszabású
gálaműsor zárja.

KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2015-ben döntött úgy,
hogy nem szabad veszni hagyni édesapja örökségét, ezért elindította a
www.barcikaihistorias.
hu honlapot. Első körben
a régi újságok kerültek fel
digitalizálva, majd sorra
születtek az egyéb témájú anyagok. Ebben az időben ismerkedtünk meg,
egy közös ismerős által.
Mivel szenvedélyes természetjáró vagyok, elsősorban ezzel kapcsolatos
cikkeket kért tőlem. Aztán folyamatosan töltöttük fel az oldalra a helytörténeti írásainkat is.
2018-tól alapítványi formában, Barcikai Históriás
Helytörténeti Alapítványként működünk, célunk a
meglévő hagyaték ápolása, valamint könyvek
megjelentetése, helytörténeti kiadványgyűjtemény, fotótár létrehozása.
Sokrétű helytörténeti kutatásai mellett mivel foglalkozik még szívesen?

Igen, a Bükk a nagy szerelmem. A történet valamikor a 80-as évek közepén
kezdődött, középiskolás koromban. Az első táv,
amit megtettem, nagyjából 13 km volt. Később
édesapámmal jártuk be
Kazincbarcika hegyeit. Az
egyik túrán elkapott a vihar, akkor láttam először
400 méterről fába csapódó villámot. Félelmetes
látvány volt, nem kívánom
senkinek! Azóta bejártam
a Bükk turistaútvonalainak a nagy részét, majd
főiskolás koromban kezdtem el a teljesítménytúrákkal foglalkozni. A 'Mátrabérc 56' túrát kétszer, a
'Zemplén 50'-et egyszer,
a 'Bükk 900-as csúcsai'-t
háromszor teljesítettem,
az északi és déli 'Bükk 50'
túrán pedig jó párszor sikerült túljutnom. A feleségem gyakran elkísér a
természetjáró útjaimra, nagyon sokat segített
Kazincbarcika természeti
értékeinek a felfedezésében.

FALI KERÁMIA
DÍSZÍTI AZ ISKOLÁT

A magyar kultúra napja alkalmából a Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskolában rendeztek ünnepséget.
A jeles alkalom kapcsán egy fali kerámia alkotást is átadtak, ami az intézmény központi helyét díszíti.
Lalák Angelika keramikus, művésztanár vezetésével valósult meg az a
fali kerámia alkotás, amit
január 22-én lepleztek le
a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában.
Az alkotást a művésztanár diákjai segítségével
valósította meg. Kozma Luca, Hegedűs
Mariann Éva, Tóth
Enikő, Kelemen
Réka és Szabó
Lilla Lenke csaknem három évig
dolgoztak a műalkotás megvalósításán.
Az ünnepi műsoron zenés,
tá ncos
produkciókon keresztül
mutatták be a fali
kerámia készítésének je-

lentősebb fázisait. A műsorszámok között az érdeklődők láthattak mini
színjátékot,
néptáncot
hagyom á -

nyos viseletben, valamint
zongora és fuvolajátékot is hallhattak. A rövid
bemutatók után Somodi Hornyák Szilárd művésztanár elevenítette
fel az alkotás elkészültének mozzanatait, majd
az iskola igazgatója Kerek Gábor köszöntötte a
meghívottakat és nem
utolsó sorban az alkotókat, akiket egyesével
szólított a színpadra.
Az ünnepi műsor végén
a fali kerámiát maguk az alkotók, illetve
tanáruk,
valamint az iskola igazgatója leplezték le. A
programot kötetlen
bes zé lgetés
zárta, ahol
az érdeklődők kulissza titkokat
is
megtudhattak
az alkotás elkészítésének folyamatáról.

KIÁLLÍTÁS

AZ ÉN SELYEMUTAM

Az én selyemutam címmel nyílt kiállítás a Mezey István Művészeti Központ kiállítótermében január 23án. A tárlaton Csurák Erzsébet selyemfestékkel készült alkotásait tekintheti meg a közönség.

Csurák Erzsébet kiállítását Fignár Zoltán nyitotta meg, aki a festővel
közös emlékeiről mesélt
néhány történetet.
A művész egy tradicionális, ősi technikán alapuló módszert mutat be,
aminek sokféle technikai variációja létezik.
Ezen a tárlaton a gutta
technikával készült alkotásait tekintheti meg
a közönség, aminek a
lényege a kontúrozás,
amely megmutatja a karaktereket, illetve elválasztja egymástól a színeket.
A festő ezt a technikát kedveli a leginkább,
mivel ezzel a módszerrel tudja saját felépített

univerzumát leginkább
prezentálni.
Csurák Erzsébetet a világban történő események vagy látványos csodák érintik meg igazán, és
ezeket a különlegességeket próbálja megfogalmazni képei segítségével.
A művész elmondása
szerint, ez egy különleges
alkalom számára, mert
bár az évben volt több jelentős kiállítása, de Kazincbarcikára nagyon jó
szívvel érkezett, mivel ide
járt gimnáziumba, itt volt
fiatal.
A tárlat március 20-áig
várja a művészetkedvelő
közönséget a Mezey István Művészeti Központ
kiállítótermében.

SZALÉZI SZENT FERENC GIM NÁZIUM

NÉVADÓJUKRA
EMLÉKEZTEK

Szentmisével és gálaműsorral ünnepelték a Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium névadójának emlékét a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban. A január
24-ei színes műsor alatt, az iskola tanulói mutatták
meg tehetségüket.
Az évente megrendezett
eseményen Szalézi Szent
Ferencre emlékeznek
az intézmény diákjai és
dolgozói. A rendezvény
szentmisével kezdődött,
amit az új tartományfőnök, P. Andrásfalvy János
atya celebrált.
A szentmisét követően
a tanulóké volt a fősze-

rep. A szórakoztató program palettáján szerepeltek különféle táncos,
zenés és ének produkciók is.
Délben az iskola állófogadással kedveskedett a
meghívott vendégek számára a Don Bosco Sportközpont emeleti termében.
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VRCK

BAJNOKI SIKER

A Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóján sem sikerült győznie a Pénzügyőr ellen a VRCK-nak, így a Kardos-csapat ebben a sorozatban a harmadik helyért csatázhat majd a Kaposvár – Kecskemét párharc vesztesével.
A bajnokságban viszont javítottak Blázsovicsék, ugyanis
3-0-ra hazai pályán legyőzték a DEAC együttesét.
A Magyar Kupa visszavágón jól kezdett a Pénzügyőr, és hiába cserélt, illetve
kért időt Marek Kardos, ez
sem segített. 11-4-es hazai
előnynél kért időt másodszor a barcikai mester, de a
házigazdák 25-16-ra kön�nyedén nyerték az első felvonást. A második szakaszban mindent megtett annak
érdekében a Kazincbarcika,
hogy egyenlítsen, de 10-8as vezetésük után 12-10nél már a zöld-fehérek álltak jobban. A házigazdák a
végjátékban már megtartották előnyüket és 25-21re hozták a játszmát, eldöntve ezzel az MK döntőbe
jutásának végkimenetelét.
A harmadik szakaszt 2523-ra Blázsovicsék nyerték, majd a negyedik szettet 25-20-ra a Pénzügyőr.

A fővárosi csapat így kettős
győzelemmel verekedte be
magát a fináléba. A Kazincbarcika a kupabronzért játszik Kecskeméten február
28-án, 17 órától.
A bajnokságban a Debrecen
ellen hazai pályán jól kezdett
a VRCK, azonnal magukhoz
ragadták a kezdeményezést, és folyamatosan növelték előnyüket. Mindenki igyekezett hozzátenni a
magáét a csapat összteljesítményéhez. Hol Moraes, hol Juhász, Blázsovics,
vagy éppen Árva remekelt.
A közelmúltban apává lett
Páez pedig kreatív feladásai mellett ászokat nyitva
késztette tapsra a hazai közönséget. A vendégek trénere hiába kért időt kétszer
is a szett során, ez sem se-

gített, a Barcika 25-13-ra
hozta az első felvonást.
A második szakaszban továbbra is a kék-sárgák irányították a játékot. A DEAC
edzője 11-3-nál kért időt
először, de mindezt 22-8nál megismételte. Marek
Kardos ekkor már bátran
cserélhetett. A házigazdák
végül 25-10-re hozták is a
második felvonást.
A harmadik szakaszt jól
kezdték a kazincbarcikaiak,
a DEAC 14-5-nél lélekben
már feladta a küzdelmet. A
házigazdáknál minden cserejátékos pontot szerzett
és Marek Kardosnak nem
volt oka arra, hogy visszahozza kezdőit. A Vegyész
ebben a szettben is igazolta, hogy képes jól játszani és
fölényesen nyerni. A játszmát végül a barcikaiak 2513-ra a mérkőzést pedig
3-0-ra nyerték. A Kazincbarcika legközelebb február
2-án este 6 órától a Kaposvár ellen szerepel bajnoki
mérkőzésen a Don Bosco
Sportközpontban.

GRUNDBIRKÓZÁS DIÁKOLIM PIA

ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ

Grundbirkózás Diákolimpia országos elődöntőt rendeztek január 21-én a Kazinczy Ferenc Tornacsarnokban. Az idei megmérettetésre összesen huszonnégy csapat érkezett,
akik két korcsoportban küzdöttek meg egymással.
Az országos elődöntőn ös�szesen kilenc iskola, a Gyarmati Dezső Sport Általános
Iskola A és B csapata, a Miskolc-Szirmai Református
Általános Iskola, a Miskolci
Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, a Bekecsi II. Rákóczi
Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola, a
Nyárádi András Általános Iskola, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola,

a Berentei Általános Iskola,
és a Kazincbarcikai Pollack
Mihály Általános Iskola csapatai vettek részt.
Az eseményen Kondorné
Sztojka Ágnes, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola intézményvezetője, Benőcs Dávid, a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület titkára, valamint Jászkai Imre,
a Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei Birkózó Szövetség
képviselője köszöntötte a
játékosokat, és felkészítőiket.
A grundbirkózásban mind
a fiúknál, mind a lányoknál két korcsoport küzdött
egymással. Egy-egy mérkőzés menetideje két perc
volt, amiből vagy tiszta győzelemmel, tehát három másodpercig tartó kiemeléssel, vagy pontozás alapján
került ki a győztes.
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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, 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.

KBSC

NÉGY JÁTÉKOST
IGAZOLTAK

A téli felkészülés utolsó szakaszában gőzerővel készül a bajnoki rajtra a Kazincbarcika Merkantil Bank Liga NB II-ben szereplő labdarúgócsapata. A
kék-sárgák a holtszezonban 4 játékost is igazoltak.
A február 2-i rajt előtt az edzőmeccsek mellett az
átigazolási piacon is zajlott az élet a KBSC háza táján. A kék-sárgához igazolt Kováč Ala, aki a korábbi években a szlovák Slovan Bratislava mellett még
jó néhány szlovákiai csapatnál megfordult. Magyarországon a 2018/19-es szezonban mutatkozott
be a Merkantil Bank Liga NB II-ben, ekkor a győrieket erősítette, majd a 2019/2020-as bajnokságot a Nyíregyháza Spartacus színeiben kezdte és
most Kazincbarcikára teszi át székhelyét. Gábor Lukács is a KBSC-nél folytatja, pontosabban visszatér
a kék-sárgákhoz, rövid ózdi kitérő után. A Barcikát
erősíti majd tavasszal még Hegedűs Márk is, aki a Budapest Honvéd együttesétől érkezik. A negyedik érkező Németh Tamás, aki korábban a szlovák másod
osztályban szereplő Somorját erősítette, de most
már ő is kék-sárga mezben futballozhat. Távozik az
együttestől Lukács Raymond, aki Békéscsabán folytatja pályafutását, mellette Virág Ákossal is szerződést bontott a klub. Lakatos és Ádám pedig Putnokon
szerepel kölcsönjátékosként.
A felkészülés során a az ukrán másodosztályban szereplő FC Minajt Toma góljával győzte le a Kazincbarcika, majd legutóbb az NB III-as Tiszaújváros ellen
2-2-es eredményt értek el a kék-sárgák. Utóbbi találkozón barcikai részről Fótyik és Fekete volt eredményes. A főpróba után pedig következhet az előadás az első 2020-as fellépés az Ajka ellen február
2-án vasárnap délután 2 órától Putnokon.
SAKK DIÁKOLIM PIA

KÖRZETI MEGMÉRETTETÉS

Körzeti sakk diákolimpiai versenyt tartottak január 23án az Ádám Jenő Tagiskolában. A Magyar Sakkszövetség
által szervezett egyéni versenyen több mint ötven sakkozni szerető általános iskoláskorú gyermek vett részt.
A megnyitó, illetve a szabályok ismertetése után három
teremben zajlott a megmérettetés. A legjobb eredményt
elérő diákok a megyei fordulón bizonyíthatják tudásukat.
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ÉLETM ENTŐ ALKALMAZÁS

HASZNOS SEGÍTSÉG A BAJBAN

Már hazánkban is elérhető az az ingyenesen letölthető
és díjmentesen használható telefonos applikáció, amelyet telepítve akár életmentő is lehet. Az egyszerűen
csak Életmentő néven futó, okos készülékekre elérhető alkalmazást a cseh Medical Information Technologies
fejlesztette ki és három környező ország mentőszolgálatai már sikerrel állították hadrendbe korábban.
A cég most az Országos
Mentőszolgálattal és hazánk egyik legnagyobb
mobil szolgáltatójával közösen most Magyarországon is igyekszik bevezetni az alkalmazást, ami
tulajdonképpen nem más,
mint egy mentőkhöz közvetlenül becsatlakozó, ingyenes vészhívó.
Az androidos eszközökön
a Play áruházból, az iOSes készülékeken pedig az
App Store-ból letölthető alkalmazás alig kicsivel
több, mint 30 MB méretű
és egy egyszerű beállítás után bárki használatba
veheti.
Egy rövid, sms-ben történő hitelesítés után bárki létrehozhatja szemé-

lyes felhasználói profilját,
ahova az alapadatokon túl
felvihetjük akut vagy krónikus betegségeinket, illetve, hogy ezekre milyen
gyógyszereket kell szednünk, vagy milyen allergiánk van.
Bármilyen vészhelyzet
esetén, ezek után elég
megnyomni az alkalmazás
főképernyőjén található
piros „MENTŐK” gombot,
amely azonnal tárcsázza a mentőket, akik ebben az esetben már mindent tudnak a pácienssel
kapcsolatban, ideértve az
előzőekben felsoroltakon
túl, hogy a beteg pontos
tartózkodási helyét is.
A vészhívás ingyenes, valamint a távközlési cég jó-

voltából a 4G hálózaton
keresztül történő adattovábbításért sem kell fizetni. Amennyiben nem
elérhető a mobilnet, az
alkalmazás SMS-ben továbbítja adatainkat a
diszpécserközpont felé.
Az ÉletMentő alkalmazás
már Ausztriában, Csehországban és Szlovákiá-

ban is bizonyított, északi szomszédainknál már
több, mint 1 millióan használják.
– Nemcsak vészhelyzet
esetén lehet hasznos az
alkalmazás, megmutatja a hozzánk legközelebbi gyógyszertár, kórház,
defibrillátor helyét is, illetve hasznos informáci-

ókat nyújt az elsősegélynyújtással kapcsolatban.
Így többek közt azt is
megtudhatjuk a segítségével, hogy mi a teendő
félrenyelés, mérgezés,
áramütés, vagy éppen
kihűlés esetén – nyilatkozta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat
szóvivője.

FELHÍVÁS

NAGYOBBRA CSERÉLHETŐ A SZELEKTÍV EDÉNYZET
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy azon Kazincbarcika város közigazgatási területén, családi házas övezetben élők, ahol az adott ingatlanban legalább
4 fő rendelkezik bejelentett lakóhellyel, lehetőség van
a 2016. év folyamán átvett 120 l űrmértékű szelektív
edényzetek 240 l űrmértékűre történő cseréjére.
Az edényzetek cseréjének
feltételei:
1. a kérelem benyújtására
kizárólag Kazincbarcika város közigazgatási
területén, családi házas
övezetben lévő ingatlanok esetében van lehetőség,
2. a visszaadandó edényzet sérülésmentességére vonatkozóan nyilatkoznia kell az
edényzet birtokosának,
amennyiben azonban
a csere alkalmával az
edényzet sérülésmentessége nem állapítható

meg, az edényzet kicserélésére nem kerül sor,
3. az edényzet cseréjére irányuló kérelemhez
mellékelni kell az edényzet birtoklására jogosító
megállapodás másolatát,
4. az edényzet cseréjének
feltétele a legutolsó, a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk
másolatának, valamint
az ügyfélazonosítót
tartalmazó számlalevél
másolatának kérelemhez történő csatolása,

5. a kérelem benyújtására
az az ingatlanhasználó
jogosult, ahol az adott
ingatlanban legalább 4 fő
rendelkezik bejelentett
lakóhellyel, melynek a
lakcímnyilvántartásban
történő ellenőrzéséhez
a kérelmező a kérelem
benyújtásával hozzájárul,
6. a kérelmező adatai kezeléséhez a kérelem benyújtásával hozzájárul,
7. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kérelmező vállalja, hogy az
edényzet átvételére
vonatkozó megállapodást a csere alkalmával
aláírja.
A kérelem benyújtásának
határideje:
2020. február 15.

A kérelem benyújtásának
helye és módja:
1. személyesen Kazincbarcikai Polgármesteri
Hivatal Szociális Csoportjánál – 3700 Kazincbarcika, Fő tér 36.,
2. postai úton a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. postai címre
3. elektronikusan a szoc@
kazincbarcika.hu e-mail-címre.
A kérelem letölthető a
www. kazincbarcikai.hu
oldalról, vagy személyesen átvehető a Fő tér 36.
szám alatt ügyfélfogadási
időben, illetve a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Fő tér 4. szám alatti épületének portáján munkaidőben.
A kérelemhez csatolni kell:

1. az edényzet birtoklására
jogosító megállapodás
másolati példányát
2. a legutolsó közszolgáltatási díj befizetését
igazoló csekk másolatát
3. az ügyfél- vagy partner
azonosítót tartalmazó
számlalevél másolatát
A kérelmek elbírálására a
beérkezés sorrendjében
kerül sor. Amennyiben a
befogadható kérelmek
száma eléri a rendelkezésre álló cseredarabok
számát, a kérelmet elutasítjuk.
Az edényzetek cseréjére
várhatóan 2020 tavaszán
kerül sor, mely térítésmentes, és nem jelenti a
közszolgáltatási díj változását!
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