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Az elmúlt években Ka-
zincbarcika Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lő-testülete több olyan 
helyi jogszabályt is elfo-
gadott, amely szabályoz-
ni igyekszik városunk, 
lakókörnyezetünk meg-
jelenését, karakterét, épí-
tészeti arculatát. Ezek az 
előírások sokszor – a jog-
szabályok megalkotá-
sának kötöttségei miatt 
–nélkülözik a közérthető-
séget, a lakosság számára
magyarázatra szorulnak. 

Az építkezőnek elsősor-
ban tisztában kell lennie 
azzal, mi is számít építé-
si tevékenységnek. A tör-
vény fogalmazásában az 
építési tevékenység az 
„építmény, építményrész, 
épületegyüttes megépí-
tése, átalakítása, bőví-
tése, felújítása, helyre-
állítása, korszerűsítése, 
karbantartása, javítása, 
lebontása, elmozdítása 
érdekében végzett épí-
tési-szerelési, vagy bon-
tási munka végzése.” Eb-

ből a leírásból látható, 
hogy bármiféle tervezett 
munka előtt érdemes be-
szerezni a szükséges en-
gedélyeket, mert ezek 
hiánya súlyos bírságot 
von maga után. Termé-
szetesen országos szin-
tű jogszabályok jócskán 
foglalkoznak az építési te-
vékenységekkel, melyek-
kel szintén nem árt tisz-
tában lenni, azonban egy 
település arculatát a he-
lyi rendeletek határozzák 
meg.

MIHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY?
Kazincbarcika adottsága-
it figyelembe véve, a Helyi 
Építési Szabályzat (HÉSZ), 
a Településképvédelmi 
rendelet, valamint Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyv 
ad részletes tájékoztatást 
a városra vonatkozó épí-
tési szabályokról. 
– A HÉSZ, illetve mellék-
lete, a Szabályozási terv 
megmutatja, hogy Kazinc-
barcika mely területén mi-
lyen rendeltetésű és mek-
kora épületet, építményt 
és hogyan lehet elhelyezni, 
míg a Településképvédelmi 
rendelet arról ad tájékoz-
tatást, hogy milyen meg-

jelenésű legyen ez a tele-
pülésképet meghatározó 
elem. Az ezekben foglalt 
előírásokat Kazincbarcika 
területén kötelezően be 
kell tartani! – tudtuk meg 
Juhász-Nagy Balázstól, 
Kazincbarcika főépítészé-
től. 
Kazincbarcika Város hon-
lapján a Településrendezés 
menüpontban a rendelet 
teljes szövegét megtalál-
hatják, de a Főépítész cso-
port kollégái személyes, 
e-mailes megkeresésre 
(foepitesz@kazincbarci-
ka.hu), valamint telefonon 
(06-48/514-789) is szíve-

sen tájékoztatják a terü-
letre vonatkozó előírások-
ról az érdeklődőket. Ehhez 
csupán a pontos címre és a 
helyrajzi számra van szük-
ség. 
– A jogszabályok és elő-
írások betartása mellett 
alapvető továbbá, hogy az 
építmény – legyen üzleti, 
vagy magánlakás – alkal-
mazkodjon az utcakép-
hez. Az illeszkedés elvéből 
fakadóan a HÉSZ ponto-
san meghatározza ezen 
kérdések paramétereit. 
A HÉSZ mellett a Telepü-
léskép Védelméről szóló 
rendelet és az ahhoz kap-

csolódó Településképi Ar-
culati Kézikönyv áttanul-
mányozását is ajánlom az 
építkezőknek. A Telepü-
lésképvédelmi rendelet 
ugyanis fontos válaszo-
kat tartalmaz arra nézve, 
hogy mely városrészben 
milyen elveket kell be-
tartanunk, ha fejleszte-
ni szeretnénk. Sokan nem 
is gondolnák, hogy szinte 
minden homlokzatot érin-
tő változás engedélykö-
teles. Ilyen többek között 
bármilyen nyílászárócse-
re; klímaberendezés, illet-
ve egyéb homlokzatra ke-
rülő gépészeti berendezés 
kihelyezése; erkélyek át-
alakítása, beépítése; üzle-
tek portájának kialakítása; 
cégtábla, portára, kira-
katra kihelyezett matrica, 
reklámtábla; homlokzatok 
átszínezése vagy akár egy 
előtető.építése is. A ren-
delet értelmében például 
„az üzletportálokat, cég-
táblákat, feliratokat, előte-
tőket, nyílászáró-rácsokat 
és az egyéb díszítéseket, 
berendezéseket az egész 
épület tömegformájához, 
homlokzati jellegéhez és 
részletmegoldásaihoz il-
leszkedő anyagokból, for-
mai megoldásokkal és szí-

nezéssel kell kialakítani; 
szellőzőt és klímaberen-
dezést utcafronti hom-
lokzatra tilos elhelyezni; 
kültéri klímaberendezést 
erkéllyel rendelkező lakás 
esetében csak erkélyre 
lehet kihelyezni úgy, hogy 
az homlokzati tagoza-
tot ne érintsen és takar-
jon, a szomszédos lakások 
használatát ne zavarja, és 
az erkély által takarás-
ban legyen.” Felhívom a 
figyelmet, hogy a jogsza-
bályban foglaltakat be kell 
tartani, az alól nem tudunk 
senkinek egyéni felmen-
tést adni. Azok, akik nem 
rendelkeznek település-
képi engedéllyel, súlyos, 
akár 1 millió forintig terje-
dő bírságra számíthatnak. 
Emellett bontásra is köte-
lezhető az, aki szabályta-
lanul építkezik vagy alakít-
ja át lakását vagy üzletét 
– tájékoztatott a szakem-
ber.
Ezen intézkedések betar-
tása már csak azért is el-
engedhetetlen, mert ku-
tatások igazolják, hogy a 
rendezett, tiszta település 
lakói kiegyensúlyozottab-
bak. Közös érdekünk tehát 
egy harmonikus, nyugodt 
élettér megteremtése.

TELEPÜLÉSKÉPI TANÁCSOK

MIRE FIGYELJÜNK, MIELŐTT 
ÉPÍTKEZÜNK VAGY ÁTALAKÍTUNK?

LAKOSSÁGI 
FELHÍVÁS
- 2020. március 1. napjától megszűnik az 
építésügyi igazgatási feladatok ellátása a 
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. március 
1. napjától megszűnik a jegyző elsőfokú építésügyi 
igazgatási feladata, ezen időponttól a feladatot a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal fogja ellátni.

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Hatósági 
és Jogi Osztály Építésügyi csoportjának utolsó 
ügyfélfogadási napja 2020. február 28. (péntek). 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal döntése 
értelmében 2020. március 1. napjától a kazincbarcikai 
ingatlanok vonatkozásában építésügyi igazgatási ügyek 
intézésére kizárólag Edelényben lesz lehetőség.

Az új ügyintézés helye: 
3780 Edelény, István király útja 52. 
(az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
földszinti helyiségei).

Tisztelt Olvasónk!
Március 1-jétől megújult külsővel, bővített oldal-

számmal, új rovatokkal jelentkezik kulturális és köz-

életi magazinunk, a Kolorhét. Minden hónap utolsó 

péntekén keresse a postaládában!

A hónap többi hetében sem marad hírek, információk 

nélkül, hiszen a kolorline.hu oldalon naponta frissülő 

tartalommal várjuk Önt.

A KolorTV műsorstruktúrája is megváltozik: a hónap 

első és harmadik keddjén a megújult Kolorlive-ot, 

szerdánként a Kék Arany című sportműsorunkat, 

csütörtökönként a Híradót tekintheti meg a 

televízióban. Minden hónap második hetén pénteken 

visszatér a közkedvelt ZOOM című, közéleti témákat 

feldolgozó riportműsorunk. 

KÖVESSE MÉDIAFELÜLETEINKET,  
HOGY NE MARADJON LE SEMMIRŐL!

Médiaközpont szerkesztősége

KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG HÍREI KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAI „SZÍNEZZÜK EGYÜTT KAZINCBARCIKÁT”KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE

MÁR ELÉRHETŐ A DEMENS SZEMÉLYEK
NAPPALI ELLÁTÁSA SZOLGÁLTATÁS
KAZINCBARCIKÁN

Tisztelt kazincbarcikai és a város vonzáskörzetében élő 
Lakosok, Hozzátartozók, Érintettek! 

Ha az Önök családjában, környezetében, ismeretségében 
demens személy él, lehetőségük nyílik a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ (KSzSzK) által az 1. Számú Idősek Klubja 
intézményegységében hétköznaponként 7-15 óra közötti 
időtartamban Demens Személyek Nappali Ellátása szolgáltatás 
igénybevételére. Ennek keretében szakszerű, egyénre szabott, 
speciális, egyúttal integrált szolgáltatásokkal segítjük, 
színesíthetjük a beteg emberek mindennapjait. 

A szolgáltatás igénybevételének feltétele:
A Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott 
demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos 
demencia kórképet megállapító szakvéleményének megléte.

Természetesen továbbra is várjuk az I. Számú Idősek Klubjába 
azon idős emberek jelentkezését, akik tartalmasan, egy 
nagyszerű közösségben, folyamatos programok biztosítása 
keretében szeretnék tölteni hétköznapjaikat.

További információk:
dr. Kővári István Albertné intézményegység-vezető
Cím: KSzSzK I. Sz. Idősek Klubja Kazincbarcika, Hámán K. út 1
Tel.: 06/48-512-464
E-mail: idosklub@kszszk.hu
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I NTE R J Ú

KERESZTMETSZET EGY VÁROSRÓLKERESZTMETSZET EGY VÁROSRÓL
Mindannyiunk vágya, hogy minél több ismeretet sze-
rezzünk szűkebb pátriánk múltjáról, elődeink életéről. 
Ennek egyik alappillérét a kordokumentumok, visz-
szaemlékezések módszeres összegyűjtése jelenti. Ezt 
értette meg Takács István, egykori tanácselnök, aki az 
1990-ben útjára indított Barcikai Históriás című folyó-
iratában tette közzé a várost és környékét bemutató, 
tudományos igényű cikkeit. A tíz esztendőn át meg-
jelenő újságnak nagy szerepe volt a szülőföldről alko-
tott kép kialakításában, sokoldalú megismertetésében. 
Másfél évtized múltán kisebbik fia, Zsolt keltette életre 
édesapja álmát. A Barcikai Históriást a kor követelmé-
nyeihez igazítva és kissé újragondolva már a világhálón 
olvashatják az érdeklődők. Takács Zsolt kulturális tevé-
kenységéért a magyar kultúra napján a város vezetőjé-
től és alpolgármesterétől a Kazincbarcika Város Polgár-
mesterének Elismerő Oklevele kitüntetést vehette át. A 
honlap szerkesztőjével régi álmok nyomába indultunk. 

Mi inspirálta az édesapját, 
hogy beleássa magát Ka-
zincbarcika történetébe?
Édesapám nem volt tős-
gyökeres kazincbarcikai. 
Mint oly sokan abban az 
időben, ő is a boldogulást 
keresve érkezett a vá-
rosba, a 60-as évek ele-
jén. Érdeklődéssel fordult 
annak a helynek a törté-
nelme felé, ahol a jövőjét 
tervezte. Ebben nagy se-
gítségére volt a későbbi-
ekben Papp Attila, a Vá-
rosi Könyv tár hajdani 
igazgatója, akivel nagyon 
jó kapcsolatot ápolt. Ta-
nácselnökként pedig nyil-
ván alakítója is volt a vá-
ros életét meghatározó 
folyamatoknak, és úgy 
gondolta, ezek hátterét 
talán érdemes rögzíteni az 
utókor számára is. Ráadá-
sul nagyon sok, a hivatali 
évei alatt összegyűlt sze-
mélyes dokumentumot 
őrzött meg, amelyek egy 
korszak egészen különle-
ges lenyomatai. 

Mekkora ez a hagyaték és 
mit tartalmaz legfőkép-
pen?
Leginkább az ő személyé-
hez köthető tárgyi em-
lékeket foglalja magába. 
Többségében régi kitün-
tetések, díjak, feljegyzé-
sek találhatók benne. Na-
gyon érdekesek például a 

helyi vállalatoktól kapott 
emlékérmek, de rengeteg 
fotót is őrizgetett a dol-
gozószobájában. Jó volna 
ezt a hagyatékot nyilvá-
nossá tenni, ha egyszer 
lesz helytörténeti múze-
um Barcikán. 

Ön hogyan fogott hozzá a 
Barcikai Históriás újrain-
dításához?
Édesapám halála után el-
kezdtem átnézni az emlí-
tett, több mint ezer darab-
ból álló fotógyűjteményt. 
Mindig is fényképmániás 
voltam, így egész jól el-
voltam velük egy ideig, 
de azért hihetetlenül sok 
időmet vette el a szelek-
tálásuk. Akkoriban indult 
a Facebook, és amelyiket 
érdekesnek találtam, fel-
töltöttem. Akadt olyan, 
amin kisiskolásként pó-
zoltam a Kun Béla Álta-
lános Iskolában. Megle-
pődtem, hogy mennyien 
hozzászóltak és „hozták 
elő” a régi történeteiket, 
emlékeiket. Akkor jutott 
eszembe, hogy a saját fa-
lamat mégsem árasztha-
tom el több ezer képpel, 
de esetleg létrehozhat-
nék egy csoportot, ahol 
más is közzéteheti a fo-
tóját. Ebből született meg 
a Képi demokrácia, ami-
nek most már annyi tagja 
van, mint egy kisebb vá-

ros lakossága. Manapság 
a legnagyobb problémát 
a visszakeresés okoz-
za, nehéz megtalálni egy 
olyan fotót, amit öt-hat 
évvel ezelőtt tett fel vala-
ki. Az idők folyamán közel 
6000 darab fénykép ke-
rült fel az oldalra, ezeket 
kategorizálni kellene, ami 
óriási munka. Sokan kér-
dezték anno azt is, hogy 
miként lehetne hozzá-
jutni a Barcikai Históriás 
régi számaihoz. Tulajdon-
képpen ez adta az ötletet 
az internetes felület lét-
rehozására. Azzal tisz-
tában voltam, hogy egy 
statikus tartalom előbb-
utóbb unalmassá válhat, 
ezért nekiláttam más jel-
legű cikkeket „gyártani” 
és az évtizedekkel koráb-
bi sajtótermékekben nap-
világot látott írásokat fel-
rakni. Aztán csatlakoztak 
hozzám társak is, akik szí-
vesen írtak a város múlt-
járól: Kajdacsy Tibor, Le-
hota Roland és Kismarton 
Zsolt. Az idők folyamán 
16 000 cikket gyűjtöttem 
össze, amelyek egyéb saj-
tóorgánumban jelentek 
meg a városra vonatko-
zóan 1954-től a rendszer-
váltásig. Szeretnék eb-
ből – illetve szeretnénk a 

Históriás stábjával együtt 
– egy szabadon böngész-
hető katalógust létrehoz-
ni, szerintem mindenki 
találna benne érdekes dol-
gokat. Magam is leginkább 
ezek alapján írom a törté-
neteimet. 

Milyen témáról szeret írni?
Kismarton Zsolt szerző-
társammal ellentétben, aki 
nagyon alaposan kutat a 
tények után, én inkább a 
tények mögötti történe-
teket szeretem elmesélni. 
Ezekből is sokat meg lehet 
tudni egy adott korszakról. 
Azt hiszem, ezek a törté-
netek világosan megmu-
tatják, hogy annak ide-
jén sem volt minden csak 
jó, vagy csak rossz. Ettől 
azért sokkal árnyaltabb a 
kép, pozitívan és negatívan 
is, az összefüggések pedig 
bonyolultabbak – de érde-
mes kibogozgatni…

Amennyiben jól sejtem, 
a foglalkozása sem áll 
messze az írott sajtó vi-
lágától?
Valóban nem. Nagyjából 
a rendszerváltással egy 
időben költöztem fel Bu-
dapestre, ahol sikerült be-
váltanom a régi vágyamat, 
és egy akkoriban induló 

újságnál helyezkedtem el. 
Azóta is a szakmában ma-
radtam, jelenleg egy havi-
lapnak és könyvkiadóknak 
dolgozom. 

Nem gondolkodott még 
azon, hogy ebből a temér-
dek forrásanyagból egy 
könyvet állítson össze?
Dehogynem. Már felme-
rült bennem, hogy a hét-
köznapi élet történései-
ből kiindulva meg lehetne 
rajzolni egy izgalmas Ka-
zincbarcika-képet. Édes-
apám jó harminc évvel ez-
előtt csinált egy hasonló 
kiadványt, bár ezt keve-
sen ismerik, mert nem a 
nagyközönségnek, hanem 
egy tanácsi beszámolóhoz 
készült. Keresztmetszet 
egy városról a címe, és az 
1984 és 1988 közötti idő-
szakban a tanácshoz be-
érkezett lakossági észre-
vételekből, panaszokból, 
hétköznapi problémák-
ból ad közre egy csokrot. 
Pár részletét már közzé-
tettem a weboldalunkon, 
és nagy sikernek örven-
denek az olvasók részé-
ről. Ebből a kiadványból 
származik egyébként a 
megújult Barcikai Históri-
ás szlogenje is: „A Sajó, ha 
fekete is, legalább folyik”…

Kellemes kikapcsolódást jelenthet egy nehéz nap után, vagy csupán időtöltésként 
egy izgalmas keresztrejtvény megfejtése. Hazánk igazi keresztrejtvényfejtő nagy-
hatalom, melyet mi sem bizonyít jobban, mint az erre szakosodott klubok sokasága.

Magyarországon az első 
keresztrejtvény 1925-ben 
látott napvilágot. Ezt kö-
vetően, 1957. február 3-án 
jelent meg a Füles magazin 
első száma, erre a dátumra 
emlékezve született meg 
a magyar rejtvényfejtők 
napja. Ebből az alkalomból 
találkoztak Kazincbarcikán 

a rejtvények szerelmesei 
február 15-én, a Mezey 
István Művészeti Köz-
pontban. Az Idővár Nyug-
díjas Kulturális Klub és a 
Barcika Art Kft. szervezé-
sében idén harmadízben 
lebonyolított rejtvényfej-
tő-versenyt Klimon István 
alpolgármester nyitotta 

meg. Zárszavában Pelle 
Anna, az Idővár Nyugdí-
jas Kulturális Klub vezető-
je szintén kifejezte abbé-
li reményét, hogy talán a 
nem messzi jövőben Ka-
zincbarcikán is megnyit-
ja kapuit a rejtvényfejtők 
klubja. A megmérettetés-
re érkezett 13 páros és 12 
egyéni versenyző külön-
böző kategóriában indul-
hatott: a szórejtvénytől a 
skandináv rejtvényen át a 
számpiramison keresztül a 
sudokuig. A jelentkezők-
nek két óra állt rendelke-
zésre a feladványok meg-
oldására. Egyéniben első 
helyen végzett Székely 
Szabolcs 96,1 %os telje-
sítménnyel, ami 1272 pon-
tot ért. A második helyet 

95,6 %-os és 1266 pon-
tos eredményével Bra-
un Gábor szerezte meg. 
A bronzérem 1256 pontos 
teljesítményével Urbán 
Zoltánnét illette meg. Pá-
rosban a képzeletbeli do-
bogó legfelső fokára 1293 
ponttal Ölveczki Georgina 
és Smolnicki Beáta „állha-
tott”. Az ezüstérmet 1289 
ponttal Ragulszki Gyuláné 
és Kiss Lászlóné kettőse 
szerezte meg. A harmadik 
helyen Kalanovics Evelin 
és Kalanovics Zoltán vég-
zett, 1280 ponttal. A legk-
reatívabb versenyző címet 
Földi Zsuzsa és testvére, 
Földi Mária érdemelte ki. 
A legjobb rejtvényfejtő 
Labancz Laura lett, a ha-
gyományos keresztrejt-
vény megfejtésében Ko-
vács Tiborné jeleskedett. 
A skandináv és a hagyo-
mányos keresztrejtvény 

legügyesebb megfejtője 
Braun Gábor, a sudoku és 
a hagyományos kereszt-
rejtvény kategória legjob-
bika Urbán Zoltánné volt. 
A skandináv rejtvény, a 
sudoku és a legszelleme-
sebb szórejtvény pedig 
Székely Szabolcs tollából 
származott. A szervezők 
nagy örömére a kistérsé-
gen kívül Szerencsről és 
Miskolcról is regisztráltak 
játékosok.

Az Egressy Béni Városi Könyvtárban február 15-én dél-
előtt folytatódott a „Színek és évek” projekt keretében 
megrendezett „Nemzedékek egymás között” c. családi 
programsorozat.

Az elmúlt év októberétől 
minden hónapban lebo-
nyolított rendezvénnyel 
a szervezők kellemes ki-
kapcsolódást kívántak 
nyújtani a családok min-
den tagjának, az unokák-
tól a nagyszülőkig. A feb-
ruári szombat fő témája 
természetesen a farsang 
volt, de megemlékeztek 

a szerelmesek napjáról 
is. A látogatók Soltész-
né Herczeg Mária, bábos, 
kézműves irányításával 
természetes anyagokból 
készíthettek álarcokat, 
valamint a Valentin-nap 
alkalmából kisebb ajándé-
kokat. Az áprilisban záruló 
programsorozat lényege, 
hogy lehetőleg ugyan-

azok a családok vegyenek 
részt minden előadáson, 
ugyanis a szervezők egy 
játékos záróvetélkedő 
keretében szeretnének 
búcsúzni a résztvevőktől, 
melyen az eddigi foglal-
kozásokon megszerzett 
tudásukat mérhetik majd 
össze.  A családi szom-
batokon általában 10-12 
család képviselteti ma-
gát, nagyjából 35-40 fő-
vel. A támogatásnak kö-
szönhetően a könyvtár 
a többgenerációs prog-
ramok szervezését he-
lyezte előtérbe. Idén, 
márciusban és áprilisban 
még két családi szom-
batot szervez a könyv-
tár, ezt követi április vé-
gén a zárórendezvény. A 
családi programokon kí-
vül azonban lehetőséget 
biztosítanak például a kö-
zépiskolásoknak pálya-
orientációs előadásokon 
való részvételre is.

Díjátadó ünnepséget rendezett a Kazincbarcikai 
Egyesületek Fóruma és a Városszépítő Egyesület a 
Don Bosco Sportközpontban február 17-én. A ren-
dezvényen díjazták az advent és vízkereszt közti 
legszebb kazincbarcikai karácsonyi dekorációkat.

A rendezvényen Csősz 
Béláné, a Kazincbarcikai 
Városszépítő Egyesület 
ellenőrző bizottságá-
nak elnöke köszöntötte 
a vendégeket, majd fel-
elevenítette a karácso-
nyi időszakot, ahol idén 
is rengeteg remek díszí-
téssel készültek a lakók 
az ünnepekre. Ezek után 
P. Dányi Gabriella költő 
szórakoztatta verseivel 
a jelenlévőket. 
Az átadón jelen volt 
Pásztor László, önkor-
mányzati képviselő és 
városszépítő elnök-
ségi tag, aki köszöntő-
beszédében kiemelte, 
hogy az önkormányzat-

nak minden évben szív-
ügye a város díszítése, és 
ebben hatalmas szere-
pet játszanak a város la-
kói is, akik még szebbé te-
szik a dekorációt egyéni 
munkáikkal. Ez a díjátadó 
most értük van, az ő krea-
tivitásukért, szépérzékü-
kért és munkájukért, amit 
azért tesznek, hogy örö-
möt szerezhessenek vele 
azoknak, akik az utcán sé-
tálva felnéznek a házakra.
A díjátadó ceremónián, 
egy-egy oklevéllel jutal-
mazták a város legdísze-
sebb karácsonyi erkélyeit, 
lépcsőházait, családi há-
zait, intézményeit és vál-
lalkozásait.

REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY

AGYTORNA MINDENKINEK

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

NEMZEDÉKEK EGYMÁS KÖZÖTT
DÍJÁTADÓ

SZEBBÉ TETTÉK 
AZ ÜNNEPEKET
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KOLOR FUTÁS 2020

NEVEZZEN KEDVEZMÉNYESEN! 
Február 15-én indult el a kedvezményes nevezési lehetőség a hetedik alkalommal 
megrendezendő Kolorfutásra, aminek az időpontja 2020. szeptember 13. Idén először  
jótékonysági futamra is lehet jelentkezni, melynek bevételével a kazincbarcikai Csil-
lagfürt EGYMI intézményét támogatják.

Az idei Kolorfutáson 5+1 ka-
tegóriában indulhatnak a 
futás szerelmesei. Az on-
line nevezési felületen négy 
etapban jelentkezhetnek. 
Február 15-től március 14-
éig tart a legkedvezménye-
sebb árú nevezések idő-
szaka, ahol akár több ezer 

forintot is megtakaríthat 
az, aki regisztrál. 
Akik a négy regisztráci-
ós időszak alatt neveznek, 
idén is kapnak rajtcsomagot 
és emblémázott futópólót, 
aminek a méreteit az online 
nevezési felületen lehet ki-
választani.

Idén is van lehetőség Last 
Ticket vásárlásra szeptem-
ber 1-6. között. Ekkor a re-
gisztrálók futópólóban már 
nem részesülnek a gyártási 
határidők miatt. 
Versenykiírás és nevezés: 
www.kolorcity.hu/kolor-
futas

Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a gépjár-
művek száma Kazincbarcikán. Ez magával hozta azt a 
helyzetet, hogy egyre több szabálytalan parkolás, vá-
rakozás, jogsértés történik a város különböző pontjain.
A Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet alapvető 
feladatai közé tartozik a közlekedési szabályok betar-
tásának ellenőrzése, indokolt esetben figyelmeztetés, 
szankcionálás vagy pedig feljelentés kezdeményezése.

 A parkolási szabálytalan-
ságok főként az oktatási 
intézmények környékén, 
valamint a belvárosban 
tapasztalhatók. Az is-
kolakezdésnél, illetve vé-
geztével sok szülő nem 
vesz tudomást a tiltó táb-
lákról, amikor gyermekü-
ket viszik, vagy mennek 
értük. Sok esetben bal-
esetveszélyes helyze-
tet teremtenek, amivel a 
gyermekek testi épségét 
is kockáztatják. A rendé-

szet munkatársai szinte 
minden reggel ott vannak 
az iskolák környékén, akik 
megpróbálnak rendet tar-
tani és a szabályokat be-
tartatni, a forgalmat segí-
teni és irányítani.
A fokozott ellenőrzések 
elsődleges célja, hogy az 
adott helyszínen foga-
natosított figyelmezte-
tésekkel a járművezető-
ket arra ösztönözni, hogy 
tartsák be a szabályokat. 
Abban az esetben, ha ez 

nem jár eredménnyel, ak-
kor figyelmeztetés, hely-
színi bírságolás, vagy 
pedig feljelentés is tör-
ténhet.

A rendőrkapitánysággal 
együttműködve a rendé-
szet munkatársai a követ-
kező időszakban is fokozott 
ellenőrzéseket tartanak 

majd, ahol főként a sza-
bálytalanul várakozó, vagy 
parkoló autósokat fogják 
majd górcső alá venni az 
akcióban résztvevők.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

A SZABÁLYTALANUL 
PARKOLÓKAT ELLENŐRZIK

J ÉG KORONG ROA DSHOW K AZI NC BA RC I K Á N

„GYERE HOKIZNI!” 
Jégkorong roadshow-t tartottak Kazincbarcikán a Ka-
zinczy Ferenc Tornacsarnokban. A február 13-ai ese-
ményen Szilágyi Tiffany és Popovics Patrik magyar 
válogatott jégkorongjátékosok mellett a gyerekek 
Csúszkával, a jegesmedvével is találkozhattak.

Ismét városunkba látogatott a Magyar Jégkorong Szö-
vetség azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a jégkoron-
gozást. A „Gyere hokizni!” roadshow olyan helyekre 
látogat el, ahol ez a sport még gyerekcipőben jár, vagy 
esetleg a városi csapatnak szüksége van még gyere-
kekre. Ezeket a toborzó rendezvényeket elsősorban 
általános iskolás, alsó tagozatosok számára szervezik, 
ahol válogatott játékosok mesélnek a karrierjükről, és 
arról, hogy miért választották ezt a sportot. Emellett 
a szervezők ajándékokkal is készülnek a legkisebbek 
számára, illetve egy meglepetésvendéggel, aki nem 
más, mint Csúszka, a jegesmedve, a jégkorongszövet-
ség kabalafigurája.
A népszerű rendezvényen a gyerekek is aktív tagjai az 
eseményeknek, kérdéseket tehetnek fel a válogatott 
játékosok számára, és még a jégkorongfelszerelést is 
felpróbálhatják, ha szeretnék. A tavalyi évben is siker 
koronázta a kazincbarcikai roadshow-t, hiszen sok 
gyerkőc érdeklődött a jégkorongoktatás iránt.
Szilágyi Tiffany magyar válogatott játékos, aki már 
hatévesen megismerkedett a jégkoronggal, sokat kö-
szönhet ennek a sportnak, így bátran ajánlja a gyere-
kek számára. A válogatott játékos elmondása szerint 
sokat segített neki a jégkorong a mindennapokban is, 
megtanult koncentrálni az órákon, és egy rendszert is 
vitt az életébe a játék.
A „Gyere hokizni” roadshow a 6-10 éves korosztályt 
célozza meg elsősorban, ilyenkor a legideálisabb elkez-
deni ezt a sportot, mivel ilyenkor a gyerekekben még 
nincs meg az a félelemérzet, ami már a nagyobbakra 
jellemző. Természetesen nincs is igazán félnivaló, hi-
szen a jégkorongfelszerelés megóvja a gyerekeket, 
akik így bátran esnek és kelnek a jégen, mégis igazán 
meg tudják szeretni ezt a mozgásformát.

KVSE 

KARATE SIKEREK 
A KVSE sportolói az ADAMANTIN-SAJÓ KUPA Meghí-
vásos karate versenyen vettek részt Szirmabesenyőn.

EREDMÉNYEK:
Gergely Tivadar 4-5 év 3.hely; Forgács Bence 6-7 év 
3.hely; Szabó Hanga 6-7 év 2.hely; Kriston Sándor 8-9 
év 2.hely; Mészáros Manassé 8-9 év 1.hely; Szabó Anna 
10-11 év 2.hely; Gergely Lajos 10-11 év 3.hely; Hamza 
Dóra Piroska 12-13 év 3.hely; Sikora Veronika 18-19 
év 2.hely
Edző: Siklós Máté

KBSC - REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS

KOOPERÁCIÓS SZERZŐDÉS A DVTK-VAL
A Magyar Labdarúgó Szövetség a fiatal labdarúgók több 
játéklehetőségének biztosítása érdekében az NB I-es 
klubok részére ún. kooperációs szerződések létrejöttével 
lehetőséget biztosít a 21 év alatti fiatalok NB II-ben való 
szerepeltetésére. 

Az erősödő regionális 
együttműködés jegyében 
a patináns múltú, 110 évre 
visszatekintő DVTK és csa-
patunk kooperációs szer-
ződést kötött, melynek 
értelmében öt diósgyőri 
korosztályos válogatott já-
tékos ad majd a vezetőedző 
számára szélesebb lehető-
séget a keret összeállítására. 
Tóth Borisz, Farkas Marcell és 
Szűcs Kornél érkezése mel-
lett külön öröm számunkra, 
hogy két barcikai kötődésű 
labdarúgó is bemutatkoz-
hat csapatunkban. A kazinc-
barcikai Orosz Donát és az 
edelényi származású Kor-
bély Kristóf is a KBSC-től ke-
rültek Diósgyőrbe. A fiatal 
játékosok a tavaszi szezon-
ban a vezetőedzők szakmai 
döntése alapján játszhatnak 
a DVTK első-, vagy harmad-
osztályú csapataiban, illet-
ve a KBSC másodosztályú 
mérkőzésein. A DVTK-val 

megkötött együttműkö-
dési megállapodás további 
sportszakmai fejlődési lehe-
tőséget kínál mindkét félnek.
Koszta Péter a KBSC FC 
sportigazgatója kiemelte, 
hogy mindkét klub számá-
ra előnyös megállapodást 
kötöttünk. Mivel az NB II-
ben kötelező két, 1999 után 
született fiatal szerepelte-
tése, melynek a most ér-
kezők mindegyike megfelel, 
így bővül a szakmai stáb vá-
lasztási lehetősége, és erő-
södik a csapaton belüli ver-
senyhelyzet is. Külön öröm, 
hogy az együttműködés ré-
vén két kazincbarcikai kötő-
désű fiatal is szerepet kaphat 
az első csapatunkban. Kor-
bély Kristóf Edelényből ke-
rült hozzánk, majd innen iga-
zolt Diósgyőrbe, míg Orosz 
Donát Barcikán tanulta a lab-
darúgás alapjait. Igyekszünk 
a megyén belül minél több 
klubbal gyümölcsöző part-

neri viszonyt kialakítani. A 
DVTK-val kötött kooperá-
ciós szerződés egy hosszú 
távú kapcsolat alapja lehet 
annak érdekében, hogy az 
itteni gyerekek közül minél 
többen jussanak el a lehető 
legmagasabb szintre, akár 
Diósgyőrben az élvonalba is.
Az együttműködésről 
Benczés Miklós a DVTK 
sportigazgatója elmondta, 
hogy mindkét klub előnyé-
re válik ez a megállapodás, 
hiszen a KBSC tehetséges 
fiatalokkal erősít, akik remek 
lehetőséghez jutnak, hogy - 
az egyéni karriertervvel egy-
bevágóan - egy profi osz-
tályban szerezzenek rutint. 
Korbély Kristóf, Orosz Donát 
és Tóth Borisz már bemu-
tatkozott az élvonalban, és 
hozzájuk hasonlóan Szűcs 
Kornél és Farkas Marcell is 
rendszeresen meghívót kap 
a korosztályos válogatottak-
ba. Számukra ebben a kor-
ban az a legfontosabb, hogy 
folyamatos játéklehetőséget 
kapjanak. Eddig a képzés so-
rán az NB I. és az NB III. kö-
zött kimaradt egy lépcsőfok, 
amit a szerződéssel sike-
rült megteremteni. Bízunk 
benne, hogy ezzel is segíteni 
tudjuk a legígéretesebb fia-
taljainkat abban, hogy stabil 
élvonalbeli labdarúgókká vál-
janak a közeljövőben.
A játékosok bemutatkozá-
sát a kolorline.hu oldalon ol-
vashatják.

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő

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

Kedd

10.10-11.10 Gerinc- és egészségmegőrző torna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

15:30-16:30 Kanga Traning Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Nagy Lívia

16.30-17.30 *Spinning Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem Zwillinger Fanni

16.45-17.45 Kangaburn Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Nagy Lívia

Szerda

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

18.00-19.00 Gymstick Kazinczy Ferenc Tornacsarnok Czégel Erika

18.00-19.00

19.00-20.00
Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök

10.30-11.00 Ringató Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Csőszné Husonyicza Ágnes

15:30-16:30 Kanga Traning Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Nagy Lívia

16.30-17.30 *Spinning Kazincbarcikai Fedett Uszoda fitneszterem Zwillinger Fanni

16:45- 17:45 Kangaburn Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Nagy Lívia

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

FITT BARCIKA!
Februári órarend! 

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 823 9790

Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

* A csillaggal jelölt órákra előzetes bejelentkezés szükséges!

Jelentkezés spinning órára:  bizwikli.booked4.us   

PROGRAMAJÁNLÓ
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ÚSZÁSOKTATÁSÚSZÁSOKTATÁS
5-10 éves korosztály számára  5-10 éves korosztály számára  

Tanfolyam kezdete: 2020. március 3.Tanfolyam kezdete: 2020. március 3.
Helyszín: Kazincbarcikai Fedett UszodaHelyszín: Kazincbarcikai Fedett Uszoda
Időpont: kedd és csütörtök 16.30-17.30Időpont: kedd és csütörtök 16.30-17.30

Ár: 10 000 Ft/10 alkalomÁr: 10 000 Ft/10 alkalom

A bérlet a vásárlástól számított két hónapig érvényes.A bérlet a vásárlástól számított két hónapig érvényes.

Első tanfolyam alkalmai:Első tanfolyam alkalmai:
március 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31., április 02.március 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31., április 02.

Az órák időtartama: 45 perc Az órák időtartama: 45 perc 

Az első turnus kizárólag kezdőknek javasolt. Az első turnus kizárólag kezdőknek javasolt. 
A második turnusban lesz lehetőség kezdő és középhaladó A második turnusban lesz lehetőség kezdő és középhaladó 

szintekre bontani a csoportot. szintekre bontani a csoportot. 

OKTATÓ: OROSZ ALEXANDRA OKTATÓ: OROSZ ALEXANDRA 
orosz.alexandra@barcikaart.huorosz.alexandra@barcikaart.hu

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

Pollack M. út 32. 173 m2

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

Kapcsolattartó: Lovas Adrienn Tel.: 06-30/278-3743 
E-mail:  lovas.adrienn@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK 
KIADÓKKIADÓK

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!

Kihagyhatatlan 2 napos program

2020. március 7-8. 10.00-18.00
(MINDKÉT NAP AZ ELSŐ 200 LÁTOGATÓ BON-BON SZEMET KAP)

SZOMBATON CSOKITORTASÜTŐ,  
VASÁRNAP GYÜMÖLCSTORTASÜTŐ VERSENY! 

Jelentkezni: rimocziart@gmail.com 

A rendezvény ideje alatt csokoládé bikarodeó, csokoládégyurmázás, 
mézeskalács workshop, chilis csokoládéevő verseny, nőnapi cukorvirágvásár.

MÁRCIUS 7. SZOMBAT
15.00 Csokitortasütő verseny  
 eredményhirdetése
16.00 Tompeti és  
 Barátai  
 koncert 
 - jegyár: 1.700 Ft

MÁRCIUS 8. VASÁRNAP
11.00 Kazincbarcikai Összevont Óvodák Nefelejcs Tagóvoda műsora
15.00 Gyümölcstortasütő verseny eredményhirdetése

INGYENES BELÉPÉS!


