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Dalostalálkozó és hagyományőrző 
nap Borsodszirákon
A Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület és a községi önkor-
mányzat közös szervezésében hato-
dik alkalommal tartottak dalostalál-
kozóval egybekötött hagyományőrző 
napot Borsodszirákon, szeptember 
23-án. 
Az egyesület 2010-ben alakult a né-
hány évvel korábban létrejött énekkar 
hatékonyabb működése érdekében. 
Célja a Bartók Béla-kultusz, valamint a 
helyi, illetve a népi hagyományok ápo-
lása. 2011 óta minden esztendőben, 
a neves zeneszerző halálának évfor-
dulójához kapcsolva rendezik meg az 
eseményt. Ebből az alkalomból hívnak 
meg kórusokat a településre. Idén a he-
lyi Bartók Béla Hagyományőrző Ének-
karon és az általános iskolai kóruson 
kívül az Alsóvadászi Harmónia Közsé-
gi Vegyeskar, a Rudabányai Rozmaring 
Asszonykórus, a Homrogdi Napfelkelte 
Népdalkör, valamint a Szögligeti Ha-

gyományőrző Pávakör működött közre a 
műsorban. Újdonságnak számított, hogy 
ez évben először volt néptáncos fellépője 
a programnak. Szamkó Szabina és Kövér 
Gergely, a Csillagfürt Néptáncegyüttes 
tagjai nem csupán szólótáncot adtak elő, 
hanem a táncház aktív résztvevői is vol-
tak. A produkciókat követően a tradíci-
óknak megfelelően az egyesület berkein 
belül működő Borsodsziráki Hímzőszakkör 
munkáiból nyílt kiállítás. A rendezvényt 
jelenlétével megtisztelte Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselő is.

TÉRSÉG

Kinyílt Pandora szelencéje 
Kurityánban

A „Kurityánért” Alapítvány többek között a Kurityáni Kos-

suth Lajos Általános Iskolába járó gyermekek megsegítése 

céljából jött létre 2001-ben. Az oktatási, ismeretterjesztő, 

kulturális tevékenység mellett az öttagú kuratórium fon-

tosnak tartja a közösségi kapcsolatok kialakítását és meg-

őrzését, valamint a környezettudatos életmód, az élhetőbb 

emberi környezet megvalósítását. Célkitűzéseik érdekében 

az alapítvány munkatervében szerepel a lakossági igények-

nek megfelelő helyi programok támogatása. Ennek egyik 

alappillére a harmadik éve működő „Vissza a gyökerekhez” 

hagyományőrző tervezet, melynek keretében a községből 

elszármazott és ismertté vált embereket hívnak vissza 

egy-egy előadás, vagy kiállítás elejéig szülőföldjükre. A kez-

detekkor Dányi Krisztián, a Karinthy Színház színésze volt a 

meghívott vendég, hiszen több szállal fűződik Kurityán tele-

püléshez és a környékhez. A faluban felcseperedő művész 

az általános iskolát Szuhakállóban végezte, majd a Ságvári 

Endre Gimnáziumban érettségizett. Most ismét visszatért 

szülőfalujába. Ezúttal azonban nem az alapítvány szervezte 

az előadást.  A Nemzeti Kulturális Alap pályázata útján tett 

látogatást Kurityánban a Karinthy Színház, ahol a „Pandora 

szelencéje” rémkomédiát adták elő Dányi Krisztián ren-

dezésében szeptember 22-én. A Kossuth Lajos Általános 

Iskolában megtartott produkcióban Andresz Kati és Gulyás 

Ádám fergeteges játékkal kápráztatta el a közönséget. Thu-

róczy Katalin egyfelvonásosán, melyben keveredett fondor-

lat és ármány sok humorral fűszerezve, remekül mulatott 

a publikum.

CIVIL NAP SAJÓKAZÁN
A Sajómenti Civilek Egyesületét alkotó hat település – Sajókaza, Vadna, 
Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajóvelezd, Hét – képviselői találkoztak Sajókazán 
szeptember 22-én. Az idén kilencedik születésnapját ünneplő egyesület 

hatodik alkalommal rendezte meg a kul-
turális fesztivált, ahol a községek amatőr 

előadói mutatkoztak be. Az egyesület 
tevékenysége főként a kultúrára, a ha-
gyományőrzésre koncentrálódik. A tagok 
minden hónapban összeülnek, hogy mű-
helymunkák keretében megvitassák az 
aktuális feladatokat, pályázati és egyéb 
lehetőségeket. Fontosnak tartják a gyö-
kerek, a tudás és az élmények átadását, 
ezért ez évben már harmadszor szer-
veztek nyári tábort a hat falu gyereke-
inek. Korábban tradicionálisan minden 
helységben tartottak civil napot, idén 
viszont az egyesület a saját pénztárá-
ból fizette a költségeket, így Sajókaza 
mellett csupán Vadnán rendezték meg 
augusztus végén a hagyományos ösz-
szejövetelüket, de jövőre szeretnének 
pályázni, hogy az elmúlt évekhez ha-
sonlóan minden falu megrendezhesse 
a találkozót. A felsorakoztatott program 
ezúttal is színes volt, hiszen a folklóron 
keresztül a színjátszásig remek műsor-
ral készültek a fellépők. 

Az asztrológia rejtelmei
Az Újkazinci Baráti Kör szokásos klub-
napjának vendége a kazincbarcikai Hu-
dák Marianna volt szeptember 19-én. 
A selyemfestő és mandalakészítő 
hölgy ezúttal az asztrológia rejtel-
meibe vezette be az érdeklődőket. A 
csillagjóslás már a Krisztus előtti év-
századokban kialakult, hiszen a fejlett 
ókori civilizációk életében nagy szere-

pet játszott. A klub tagjai betekintést nyerhettek az asztrológia történeté-
be, születési, újkori, jelenkori asztrológia sajátosságaiba, valamint az európai 
hagyományokba. Az előadó igyekezett egyszerű nyelven elmagyarázni az 
asztrológia szimbólumrendszerét, a bolygók, csillagok, csillagképek – az 
európai, a kínai, a közép-amerikai, és az indián kultúrák – felosztását, illetve 
az állatövi jegyek sajátosságait. A mai ember számára a csillagjóslás leg-
inkább az újságok hasábjain, az internetes portálok rovataiban megjelenő 
horoszkópot jelenti, így mindenféleképpen egy fantasztikus világ tárult fel 
a hallgatóság előtt, akik a bemutató végén kérdésekkel, észrevételekkel 
bombázták a vendéget. A rendezvény háziasszonya Landenbergerné Mari-
ann volt.  A nap zárásaként a tagok köszöntötték a születésnapjukat ünnep-
lő társaikat, akik viszonzásul finomságokkal vendégelték meg a csoportot.

Fotó: Szűcs Mara
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SZÍNHÁZ

ÉVADOT HIRDETTEK KAZINCBARCIKÁN
Idén 4+1 előadást tartalmaz a felnőtt színház bérletes prog-
ramja. Az előadások helyszíne ebben az évben is az Egressy 
Béni Művelődési Központ Színházterme, a bérletárak sem 
változtak. Továbbra is van lehetőség részletfizetésre és az 
előző évad ülőhelyeinek meghosszabbítására.

– Az idén igyekeztünk a ha-
gyományos elemek mellett 
újításokat is bevezetni. Így 
például a bérleteket plasz-
tikkártya formájában érté-
kesítjük, melyet vendégeink 
az évad végén megkapnak 
tőlünk emlékbe. Az öt előa-
dásból úgy, ahogy az előző 
években is, szerettük vol-
na, ha az egyik legalább ze-
nés darab. Így jött az ötlet, 
hogy az újévi koncert ré-
sze legyen a sorozatnak. A 
cél az volt, hogy azokat a 
társulatokat hozzuk el Ka-
zincbarcikára, akiket a szín-
házkedvelő közönségünk a 
leginkább kedvel, de legye-
nek újdonságok is. Ezért 
esett a választás a Lepke-
gyűjtőre, mint újhullámos 
darabra Bereczki Zoltánnal, 
valamint a közönségünk ál-
tal kedvelt Bánfalvy Stúdió-
ra, Körúti Színházra, a Kas-
sai Thália Színházra. Bízunk 

benne, hogy továbbra is 
nagy lesz az érdeklődés, hi-
szen jelenleg minden darab 
kapcsán két-két előadással 
terveztünk, melyekre alkal-
manként jegyeket is lehet 
majd kapni – tájékoztatott 
dr. Makkai Orsolya, a Barci-
ka Art Kft. ügyvezetője.
A bérletvásárlás október 
2-án indul.
Az ügyvezető azt is elárulta, 
hogy a térségben élő gyere-
kek sem maradnak színházi 
programok nélkül, hiszen az 
iskolákon és óvodákon ke-
resztül ők is részt vehetnek 
a nekik szervezett bérletes 
előadásokon.

A jegypénztár 
nyitvatartása:
hétfő 14.00–18.00, 
kedd 10.00–18.00, 
szerda 14.00–18.00, 
csütörtök 10.00–18.00, 
péntek 14.00–18.00

MÉDIAKÖZPONT

Elköltözött a KolorHÉT, dobozol a városi tévé
Hétfőtől új helyen, a KolorLAB Innovációs Központ-
ban (Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A.) kialakított 
szerkesztőségben folytatja munkáját a KolorHÉT és 
a KolorLINE szerkesztősége.

A most megjelent lap-
szám, még a Pollack Mi-
hály úti kommunikáci-
ós központban készült, 
majd nyomdába adást 
követően azonnal meg-
kezdődött a dobozo-
lás, a be- és kipakolás. A 
Médiaközpontban ok-
tóber 2-ától a korábbi-
nál sokkal korszerűbb 
szerkesztőségben, és 
jobb műszaki körülmé-
nyek között folytatódik 
a hetilap és a hírportál 
készítése.

A városi televízió munka-
társai is csomagolnak, a 
stúdió azon részét, ahol a 
Presszó című műsor dísz-
letei voltak már a héten 
lebontották, a Híradó és 
a többi műsor azonban 
még októberben a régi 

székházban készül. A Ka-
zincbarcikai Városi Televí-
zió a költözést követően 
nemcsak új otthonnal, de 
arculat- és műsorstruk-
túra-váltást követően új 
névvel jelentkezik majd, 
a Ko lorcity brandet tovább 
erősítve színes és érde-
kes műsorokkal, új főcím-
parkkal és látványos, mo-
dern stúdiódíszlettel várja 
a tv-nézőket a KOLORTV.

2017. november 15 - 16.

MICIMACKÓ 
Bánfalvy Stúdió 

2018. január 30.

A VÉN DIÓFA 
TITKA

Miskolci Csodamalom Bábszínház

2018. február 28 - március 01. 

A CSIZMÁS 
KANDÚR

Nektár Színház 

2018. április 18 - 19.

CSETLŐ-BOTLÓ
FAJANKÓ

Fogi Színháza 

A bérlet ára : 2800 Ft

2017. november 15 - 16.

MICIMACKÓ 
Bánfalvy Stúdió 

2018. január 24 - 25.

A MINDENTLÁTÓ 
KIRÁLYLÁNY

Miskolci Csodamalom Bábszínház

2018. február 28 - március 01. 

A CSIZMÁS 
KANDÚR

Nektár Színház 

2018. április 18 - 19.

CSETLŐ-BOTLÓ
FAJANKÓ

Fogi Színháza 

A bérlet ára : 2300 Ft

BARCIKA ART KFT. 
Egressy Béni Művelődési Központ

Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 05.
Telefon: +36-48/510-220, +36-48/510-223

E-mail: titkarsag@barcikaart.hu
Web: www.barcikaart.hu 

Facebook: Barcika Art Kft.

SZÍNHÁZBÉRLET
2017/ 2018  •  K A Z INCBARC IK A

Kéthavi részletfizetési lehetőség!
Első részlet a bérlet megvásárlásakor,  

a második részlet december 08-ig.

ALSÓS OVIS

SZÍNHÁZI ÉVAD 
2017/2018 • KAZINCBARCIKA
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2017. november 21. (kedd)  
és november 22. (szerda) 

JOHN FOWLES: 

A LEPKEGYŰJTŐ
thriller 

Lepkegyűjtő Produkció

Bereczki Zoltán és Ágoston 
Katalin közös színpadi munkája

Rendező: Horgas Ádám

2018. január 12. (péntek)  
és január 13. (szombat)

ÚJÉVI KONCERT 
A MELÓDIA 

KAMARAZENEKARRAL

Sztárvendég:

OSZVALD MARIKA
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 

színésznő, operetténekes

2018. február 20. (kedd)  
és február 21. (szerda)

RAY COONEY: 

A MINISZTER 
FÉLRELÉP

bohózat 
Bánfalvy Stúdió

Főbb szerepekben:  
Kiss Ramóna, Gregor Bernadett, 
Gesztesi Károly, Száraz Dénes

Rendező: Horváth Csaba

2018. március 
MARCEL ACHARD: 

A BOLOND 
LÁNY 

krimi vígjáték 
Körúti Színház

Főbb szerepekben: Pikali Gerda, 
Kautzky Armand, Koncz Gábor

Rendező: Galambos Zoltán

2018. május 15. (kedd)  
és május 16. (szerda)

SZIGLIGETI EDE: 

LILIOMFI
zenés vígjáték

Kassai Thália Színház

Főbb szerepekben:  
Madarász Máté, Nádasdi Péter, 

Varga Szilvia, Lax Judit

Rendező: Telihay Péter

Az előadások 
 19.00 órakor kezdődnek.

A bérletek ára: 
 teljes árú 9000 Ft  

diák, nyugdíjas 8500 Ft
jegyár: 2500 Ft/előadás 

újévi koncert: 1500 Ft

Részletfizetési lehetőség!  
Az első részlet a bérlet 

megvásárlásakor, a második részlet 
2017. december 08-ig fizetendő!

A tavalyi bérletes helyek 
meghosszabbítása  
2017. október 14-ig. 

Új bérletek vásárlása:  
2017. október 16-tól november 22-ig.

Jegypénztár: Egressy Béni 
Művelődési Központ, Fő tér 5.

Információ:  
+36-48/510-220, +36-48/510-223

www.barcikaart.hu

VÁSÁROLJA MEG MOST „THÁLIA” VAGY „MÚZSA” BÉRLETÉT!

Jegyinformáció: 1065 Budapest Révay utca 18.  |  301 2060, 301-2068
www.centralszinhaz.hu  |  facebook.com/szinhaz.central

´́ ´́
   JEGYEK: www.jegy.hu                                 BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | SZEKSZÁRD

2017. MÁJUS 15.
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FEJLESZTÉS

Egyedi kormánydöntés alapján 492 millió forintos tá-
mogatásban részesül a KBSC FC, mely lehetővé teszi a 
jelenlegi centerpályához kapcsolódó teljes infrastruk-
túra fejlesztését. 
A várható fejlesztésekről Gulyás Tibor, a KBSC FC Kft. 
ügyvezetője nyilatkozott.

„A jelenlegi pályánk és épít-
ményünk nem felel meg az 
NB II-es követelményeknek, 
ezt már a nyári, bemutatko-
zó sajtótájékoztatónkon is 
elmondtam. Az egyedi kor-
mánydöntés előtt az volt a 
tervünk, hogy a 2000-es 
évek elején, a város által az 
MTK részére értékesített 
pályát és klubházat egy 
kisebb összegből, mint-
egy közel 150 millió forint-
ból felújítjuk, és várhatóan 
augusztusban már hazai 
pályán játszunk. Az egyedi 
kormánydöntés következ-
tében viszont egy ettől tel-
jesen független, de sokkal 
nagyobb volumenű beruhá-
zás valósulhat meg a város-
ban, amely a már korábban-

megépített centerpályát és 
az ahhoz kapcsolódó infra-
struktúra kialakítását teheti 
lehetővé. Ennek következ-
tében két beruházást vég-
hez vinni észszerűtlen dön-
tés és felesleges pénzköltés 
lenne. 

Az NB II-es pályával, lelá-
tókkal és a szükséges lé-
tesítménnyel kapcsolatos 
követelmények nagyon 
összetettek, mind a lelátók, 
beléptetőrendszerek, Mi-
xed és VIP-zóna, öltözők, 
doppingszoba, játékveze-
tői és rendezői szobák, já-
tékoskijáró, vizesblokkok, 
stb. tekintetében, ezeknek 
minden ponton meg kell fe-
lelnünk.

A napokban várható a támo-
gatási szerződés megköté-
se, előzetesen számtalan 
dokumentáció elkészítése 
és engedélyek bekérése volt 
a feladat, ezek után a kö-
vetkező lépés a kivitelezés 
ütemének összeállítása lesz. 
Első körben a lelátók, belép-
tetőkapuk és -rendszerek, 
valamint parkoló megépíté-

se indul el. Optimális esetben 
a bajnokság utolsó néhány 
mérkőzését talán már va-
lóban Kazincbarcikán játsz-
hatjuk.

Nagyon örülök annak, hogy 
ez a lehetőség elénk tárult, 
óriási lépés lehet számunk-
ra és a város számára is egy 
ilyen komplexum létrejötte. 

Köszönettel tartozunk De-
meter Zoltán országgyűlési 
képviselőnek és Kazincbar-
cika Város Önkormányzatá-
nak, a tisztelt Képviselő-tes-
tületnek, hogy támogatják a 
fejlesztések megvalósulá-
sát. Bízom a csapat jó sze-
replésében továbbra is, mely 
megfelelő alap lehet a foly-
tatáshoz.”

INDUL A HAZAI PÁLYA LELÁTÓINAK ÉPÍTÉSE
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ZENE VILÁGNAPJA

GALAGONYA CITERAZENEKAR

HÉTKÖZNAPI CSODA

VAJDAHUNYAD 
VÁRÁBAN ZENÉLTEK

Október elseje a zene vi-
lágnapja, melynek célja, 
hogy a társadalom szé-
les rétegei számára nép-
szerűsítse a zeneművé-
szetet, és - az UNESCO 
e lve i ne k meg fe le l őe n 
- szorgalmazza a népek 
közti barátságot és meg-
békélést. 

Yehudi Menuhin kezde-
ményezésére 1975 óta a 
zene világnapjaként tart-
ják számon október el-
sejét, s azóta a föld min-
den pontján ezen a napon 
különös figyelmet szen-
telnek annak a csodának, 
ami a születésünktől a sí-
rig elkísér: a zenének. 
A tizenötödik században 
azt mondták: a muzsika a 
menny rezonanciája, an-
gyalhang, madárének, az 
Éden gyönyörűsége, az 
egyház orgánuma, szo-

morú szívek épülése, néha 
ördögi csodaszer. Kodály 
Zoltán szerint: „A zene 
nem magánosok kedvte-
lése, hanem lelki erőfor-
rás, amelyet minden mű-
velt nemzet igyekszik 
közkinccsé tenni.”,  Tho-
mas Mann pedig a „leg-
morálisabb művészetet” 
látta a melódiákban.
A legcsodálatosabb, ami 
velünk történhet, az a 
zene hallgatása és sze-
retete. Ez az ember legő-
sibb kifejezési formája, 

amely segít bennünket a 
kikapcsolódásban, enyhíti 
a bánatunkat, a szomorú-
ságunkat, örömet szerez, 
boldogsággal tölt el, ki-
kapcsol, és mindemellett 
személyiségfejlesztő, kö-
zösségfejlesztő és érték-
teremtő. Egyszóval nem 
lehet élni nélküle. Mind-
egy, hogy milyen stílusú 
és műfajú, csak értékes 
legyen, szeressük, segít-
sen az életünkben, vagy 
„csak” szórakoztasson 
bennünket.

A III. Országos Közfoglal-
koztatási Kiállítást szep-
tember 22-23-án tar-
tot ták Budapes ten , a 
Vajdahunyad várában. A 
rendezvényen 130 kiállí-
tó mutatta be a megva-
lósított közfoglalkoztatási 
programok eredménye-
it, valamint lehetőséget 
biztosított a települések 
megismerésére, az általuk 
készített termékek vagy 
épp a helyi ételek kósto-
lására, azok megvásárlá-
sára. Az idő is kicsalogatta 
az érdeklődőket, így so-
kan mentek el a Vajdahu-
nyad vára programjaira.
A régi magyar filmek ra-
jongóit szabadtéri film-
vetítés várta. A látoga-
tóknak lehetősége nyílt 
kézműves-foglalkozások 
kipróbálására, a kiseb-
beknek gyereksarok biz-

tosította a szórakozást 
társas és ügyességi já-
tékokkal, fajátékokkal és 
színezési lehetőséggel.
A rendezvény különle-
gessége volt, hogy nem 
csak termékeket lehetett 
megcsodálni, hanem fel-
lépőkben is gazdag volt 

a rendezvény. A szín-
padon egész nap zenés 
programok várták az ér-
deklődőket, ahol a kiállí-
tó települések énekesei, 
zenekarai, néptáncosai, 
színjátszó csoportjai lép-
tek fel. Kazincbarcikáról a 
Galagonya citerazenekar 
kapott meghívást, így ők 
képviselték Borsod-Aba-
új-Zemplén megyét. A kis 
csapat Scserbin János ve-
zetésével örömmel indult 
Budapestre. A hagyomá-
nyos népi viseletben fel-
lépő lányok nagy sikert 
arattak, 25 perces előa-
dást hallhatott a nagykö-
zönség. A citerazenekar 
tagjai nagyon jól érzeték 
magukat, és ahogy a ze-
nekar vezetőjétől meg-
tudtuk, a következő év-
ben is szívesen lépnek fel 
az eseményen. 

SURÁNYI

KAZINCBARCIKAI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

VEREBEKET 
AVATTAK 

ANYATEJJEL 
TÁPLÁLNAK

Sem a diákokat, sem a 
pedagógusokat nem 
tartotta vissza a rossz 
idő attól, hogy felavas-
sák az iskola „verebeit”, 
így az avatásra a sza-
badtér helyett az iskola 
aulájában került sor. 
A Surányi Endre szak-
középiskolában, a már 
évtizedes hagyomány-
nak megfelelően avat-
ták fel a kilencedikes di-
ákokat. Először az iskola 
diákönkormányzatot se-
gítő tanára, Bíró Anikó, 
majd Csík Beáta igazga-
tóhelyettes köszöntötte 
a diákokat. Az eseményen 
felléptek a Dózsa György 
Tagiskola diákjai, akik vi-
dám szövegű népies dallal 
köszöntötték a verebe-
ket. A produkciót Bullá-

né Farkas Beáta, a Dózsa 
György Tagiskola pedagó-
gusa kísérte gitáron.
A hangulat ezután emel-
kedett tetőfokára, hiszen 
zenés előadást is hallhat-
tak a diákok. Ezt követ-
te az eskütétel. Először a 
diákok majd a tanárok is 
felsorakoztak, és elismé-
telték a nekik íródott szö-
veget. Az esemény itt még 
nem ért véget, hiszen nem 
is lenne igazi az avatás, ha 
nem lenne benne móka. A 
felsőbb évesek apró sü-
teménnyel kínálták meg 
az alsóbb éves diákokat, 
amibe fokhagymát kever-
tek. Kötelező volt enni, így 
most már elmondhatták, 
hogy a hagyományoknak 
megfelelően, ők is az isko-
la teljes jogú „verebei”. 

Az anyatej fontossá-
gáról Kazincbarcikán 
is minden évben meg-
emlékeznek. Az idén 
az Egressy klubtermé-
ben gyűltek össze a ki-
csik szüleikkel együtt. 
Az eseményen a ka-
zincbarcikai óvodások 
verssel, mondókákkal 
és énekkel kedvesked-
tek a megjelenteknek. 
A rendezvényen Kli-
mon István, Kazincbar-
cika alpolgármestere 
köszöntötte a meghí-
vottakat és az anyate-
jes táplálás jelentőségét 
hangsúlyozta, őt követ-
te Sáfrány Attiláné, a 
Kazincbarcikai Védőnői 
Szolgálat csoportveze-
tője, aki a szoptatás vi-
lágnapjáról beszélt.
A programot tovább 
színesítette az Ádám 

Jenő Tagiskola kórusának 
előadása. Ezt követően 
egy szál virágot és okle-
velet nyújtott át Kazinc-
barcika alpolgármestere 
és a védőnők azoknak az 
édesanyáknak, akik leg-
alább egy évig anyatejjel 
táplálták csemetéjüket.
Az ünnepség a Fő téren 
folytatódott, ahol egy 
újabb születésfát avattak 
a résztvevők. 2016-ban 
260 gyermek született 
Kazincbarcikán, így már az 
ő nevük is felkerült a fára a 
védőnők segítségével.
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GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

HELYBEN 
VAGYUNK

100 / 10    
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250 
Mbit/s

250 / 20    
Mbit/s

150 / 15    
Mbit/s

500 / 25    
Mbit/s

2 899 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

60 / 5         
Mbit/s

G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
250

Optic-Force 
150

Optic-Force 
100

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

40 / 4        
Mbit/s

30 / 3        
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

300 / 50     
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

OKOS csomagban 24 hónap hűséggel TV + TELEFON mellé

AKCIÓNK 2017.09.10-TŐL VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES 
KAZINCBARCIKÁN A RÉGI ÉS AZ ÚJ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE. 

INGYENES BEKÖTÉS ELŐZETES TECHNIKAI FELMÉRÉS UTÁN. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS RÉSZLETEK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATON.

Megbízható, minőségi szolgáltatások a térség meghatározó távközlési cégétől.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

$ 
SUZUKI 

SZ�BO SUZUIKI 
D11arkakereskedes 

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

www.szabosuzuki.hu 

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Kondói Harica-völgyi Óvoda

pályázatot hirdet

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

Éreklődni a 70/380-4497-es
telefonszámon lehet.

Ingyenes
jogi tanácsadás

2017 október 
3-án (kedden)

15 órától
Helye:
MSZP városi iroda
Kazincbarcika
Rákóczi tér 4.
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NAGY TIBOR

ÉLETVESZÉLYBEN PÁPUA ÚJ-GUINEÁBAN
Talán nincs olyan kontinens 
a földön, ahol ne járt volna 
Nagy Tibor. A kazincbarci-
kai hegymászó újra és újra 
keresi a kihívásokat, hogy 
minél több és nehezebb 
csúcsot hódítson meg. 
Időnként persze nem csu-
pán a hegyek megmászása 
jelenti a legfőbb problémát, 
hanem egy adott ország 
társadalmi-politikai krízisei 
is. Júliusban Pápua Új-Gui-
nea legmagasabb pontját, 
a 4694 méteres Mount Wil-
helm-vulkánt mászta meg 

társával. A vállalkozás már 
csak azért sem volt egy-
szerű, mert az országban 
véres polgárháború tombol. 
- Az óceániai szigetvilág-
ba egy kedves barátom-
mal jutottam el, akinek az 
a célja, hogy megmássza 
a hét kontinens vulkánjait. 
Igen ám, de nem volt ember, 
aki elkísérje, hiszen annyira 
veszélyes az ország, hogy 
nekem teljes egészében áll-
ta a túrámat, ha elmegyek 
vele. Maga a hegy nem volt 
nehéz, hiszen 5000 méter 

alatti csúcsról volt szó, csak 
a megközelítésével voltak 
gondok. A polgárhábo-
rús övezetben az emberek 
machetevel mászkálnak, és 
sajnos, gyakran használják 
is. Egy kis repülőgép szállí-
tott el bennünket az őser-
dőbe. Ott már nagyobb biz-
tonságban voltunk.  Minket 
teljesen felfegyverzett ren-
dőrök kísértek el a faluba a 
törzsfőnökhöz. Nagy szük-
ségünk volt erre, hiszen öt 
dollárért vagy a ruhádért is 

megtámadhatnak. A fény-
képezőt elő se vehettük, 
mert az kész életveszély. A 
törzsfőnökkel sikerült ösz-
szebarátkoznunk, aki száz-
hatvan dollár fizetség után 
megadta az engedélyt, 
hogy átkelhessünk a föld-
jén. A táj páratlan szépsége 
kárpótolt a kellemetlensé-
gekért, de bevallom, a kö-
rülmények miatt nem vá-
gyom vissza oda – számolt 
be nem mindennapi élmé-
nyeiről a sportember.

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 

FŐSZEREPBEN A KÖZLEKEDÉS
Idén szeptember 16-a és 22-e között tizenhatodik alkalommal rendezték meg az 
Európai Mobilitási Hetet, melynek célja a környezetbarát és fenntartható városi 
közlekedés népszerűsítése. 

A kezdeményezéshez 
Kolorcity minden esz-
tendőben csatlakozik. 
A Kazincbarcikai Rend-
őrkapitányság, a Bűn-
megelőzési, Vagyonvé-
delmi Alapítvány és a 
Barcika Art Kft. számos 
programra várta az ér-
deklődőket.

A szervezők pénteken 
reggelivel kínálták a mun-
kába és iskolába igyekvő-
ket, majd a városi sport-
telepen és a Mezey István 
Művészeti Központ ud-
varán volt többek kö-
zött közlekedéselméleti 
és kerékpáros ügyessé-
gi vetélkedő, rendőrségi 

kutyásbemutató, menté-
si gyakorlat, valamint in-
gyenes kerékpáros közle-
kedési regisztráció is.
Mint azt július 1-ei lapszá-
munkban megírtuk, kerék-
párbarát településünkön 
pályázati forrásból a jövő-
ben további 3 km-rel bővül 
a kerékpárút-hálózat.
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TÁJÉKOZTATÓ

RÓKÁK VESZETTSÉG ELLENI ORÁLIS IMMUNIZÁLÁSA
2017. SZEPTEMBER 30 - OKTÓBER 14.

A veszettség az egyik legrégebben is-
mert, embert és állatokat egyaránt meg-
betegítő, a tünetek jelentkezése esetén 
halálos kimenetelű fertőző betegség. A 
világon még napjainkban is évente 30-40 
ezer ember hal meg ebben a betegség-
ben . Hazánkban a 70-es, 80-as évek óta 
az úgynevezett „erdei veszettség” okoz 
nagy problémát. Ennek legfőbb 
terjesztője a róka .
A Földművelésügyi Minisz-
térium folytatja az 1992-ben 
elkezdett, évente kétsze-
ri (áprilisban és októberben) 
végrehajtott, rókák veszettsé-
ge elleni immunizálási programot. A 
2004-ben elnyert , három évre szó-
ló Phare-pályázat és saját költségve-
tési forrás eredményeként az ország 
egész területén végrehajtott vakciná-
zás nagyon eredményes volt, a 2007. 
őszi kampánnyal befejeződött. A vé-
dekezés természetesen azóta is tart. 
Az Európai Unió támogatásával ez év 
őszén is sor kerül az ország valamivel 
kevesebb, mint 67 ezer km2-es te-
rületrészének vakcinázására.
A szeptember 30-án kezdő-
dő és várhatóan mintegy két 
hétig tartó vakcinázási kam-
pányt a NÉBIH Állatgyógyá-
szati Termékek Igazgatósága 
koordinálja. Az előkészületek 
már jóval korábban megkez-
dődnek. A vakcinázási kam-
pányt szervezők és a tech-
nikai végrehajtást végzők 
szeptemberben, minden érin-
tett megyében szakmai érte-

kezleteken tájékoztatják a résztvevőket 
a 2017. évi tavaszi kampány eredményei-
ről és az őszi kampány feladatairól. Ekkor 
kapják meg a vadászatra jogosultak a tá-
jékoztató anyagokat és a mintagyűjtés-
hez szükséges eszközöket. Ekkor kerül 
kihirdetésre az adott megyében a vakci-

názás konkrét időintervalluma, 
az egyes megyék területéről 

bekülden-
dő min-
t a m e ny-

n y i s é g , 
valamint a 

mintagyűjtés 
kezdete, vége.

A  v a kc i n á z á -
si kampányban 
közreműködnek 

a megyei és já-
rási kormány-
h i v a t a l o k 
á l l a te gé s z-
ségügyi és 
n é p e gé s z-
s é g ü g y i 
s z a k i g a z-
g a t á -
si szervei, 

és végül, de 

nem utolsósorban az ország immunizálásra 
kijelölt területeinek valamennyi vadászatra 
jogosultja.
A kampányidőszakban közel másfélmil-
lió adag, csalétekbe rejtett vakcina dön-
tő hányadát repülőgépekről juttatjuk ki a 
területre, amelyek az országban hat re-
pülőtérről, szigorú előírások szerint, pre-
cízen tervezett útvonalakon és program 
alapján startolnak, és megyei ütemezés-
ben (folyamatos ellenőrzés alatt) végzik 
munkájukat. Az ország kijelölt területének 
minden km2-ére átlagosan 20 adag csalé-
tekbe rejtett vakcina kerül (kivéve a tele-
püléseket, a folyókat, tavakat, közutakat. 
vasútvonalakat - ezekre a helyekre nem 
kerülhet vakcina).
Azokon a területeken, ahol nem célszerű, 
vagy tilos repülni, gyalogosan, kézzel ke-
rül sor a vakcina kihelyezésre (Paks, Algyő 
és Tiszaújváros térségében a repülési ti-
lalmi övezetekben, a Balaton Somogy és 
Zala megyei parti települései közelében, 
Záhony térségében).
A vadászatra jogosultak fontos feladata a 
kampányokat közvetlenül megelőzően a 
lakosság tájékoztatása . A hivatásos va-
dászok ennek érdekében a vadászterüle-
tük több forgalmas pontjára feltűnő, piros 
színű, kétnyelvű plakátokat helyeznek ki, 
és a települések hirdetőtábláira is kikerül-

nek a megfelelő tájékoztatást adó 
Felhívás című plakátok. 

Az önkormányzatok a ren-
delkezésükre álló eszkö-

zökkel (helyi rádió, tv, 
újság, stb.) segítik a la-
kosság lehető legpon-
tosabb informálását.

TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYFÉLFOGADÁSI SZÜNETRŐL

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt városlakókat, hogy a Kazincbarcikai 
Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának ügyintézői 2017. október 
4-én és 5-én (szerda, csütörtök) továbbképzésen való részvétel mi-
att sem személyesen, sem telefonon nem lesznek elérhetőek. Azt 
megelőzően az ügyek intézése, adóigazolások kiállítása zavartalan. 

Adózást érintő ügyekben az ügyfélfogadási szünetet követő követ-
kező ügyfélfogadási nap: október 6. (péntek) 8.00-12.00 óra.

Kérjük szíves megértésüket!
Kazincbarcika Város Önkormányzata
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SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a 
Barcika Art Kft. október 13-14-15-ei 
programjához kapcsolódik. 
Ha kész a megfejtéssel, 
írja meg nekünk! A helyes 
megoldásokkal 
két belépőjegyet nyerhet 
a Kazincbarcikai Fedett Uszodába .

Beküldési határidő: október 6.
Cím: 3700 Kazincbarcika, 
Pollack Mihály út 32.-34.
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos részleteket 
a KolorHét szerkesztőségével 
a 06-20/479-4351-es telefonszámon 
lehet megbeszélni.

A szeptember 15-ei 
rejtvényünk nyertese: 
Barati Emőke 
(3776 Radostyán, Szederjes utca 25.)

REJTVÉNY

GIMI GALÉRIA

KORTALAN TÁRLAT
Majercsik János és felesége, Ma-
jercsikné Bierbaum Anna műve-
it vonultatja fel a Gimi Galéria idei 
második tárlata, melyet szeptem-
ber 26-án nyitottak meg a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnáziumban. 

A rendezvény az intézmény kama-
rakórusának rövid műsorával kez-
dődött, majd Göndör Judit, a család 
barátja  mondott köszöntőt, mely-
ben a házaspárhoz fűződő emlékei-
ről szólt, illetve beszélt arról is, hogy 
a kiállított képek milyen érzéseket 
váltanak ki belőle. 
Majercsik János BarcikArt díjas 
festőművész érdeklődésünkre el-
mondta, a gimnáziumban már több-
ször is volt kiállítása.

– A kiállításra körülbelül 60 alkotást 
hoztunk el, főként tájképeket. Egy-
részt azért, mert világéletemben 
természetszerető ember voltam, 
másrészt pedig ezek az alkotások 
ifjabbakhoz és az idősebbekhez 
egyaránt szólnak – mondta a fes-
tőművész. 
A Majercsik házaspár tárlata októ-
ber 26-áig tekinthető meg a Gimi 
Galériában.

AVATÁS

Vajányisok Várhosszúréten
A Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület 
tagsága képviselte Kazincbarcikát 
a várhosszúréti új háborús emlék-
mű avatásán.

A Gömöri Kézművesek Társulása 
és Várhosszúrét Önkormányzata a 
II.világháború  Szilice-fennsíki har-
caiban és a  Gömör-Torna karszt 
északi részén elesett 110-120 is-
mert és ismeretlen magyar kato-
na emlékére  új háborús emlékmű-
vet avatott.  Az avatási ünnepség 
ökumenikus istentisztelettel kez-
dődött, és ahogy azt Mudi Róbert 
református lelkész ünnepi igehirde-
tésében elmondta „Az életüket ál-
dozó katonák szívében ott élt a ha-
zaszeretet, a gyengék és elesettek 
és a haza védelmezésének szent 
kötelessége!”
Haraszti Attila kassai főkonzul, a 
rendezvény fővédnöke ezért is 
érezte fontosnak, hogy segítse en-
nek az emlékhelyeknek a kialakítá-
sát, megújítását, az elesett kato-
nák azonosítását, a hozzátartozók 
felkutatását.
Ulman György fafaragó, a várhosz-
szúréti katolikus templom kertjé-
ben lévő nemzeti emlékpark egyik 
megálmodója a most felavatott 
emlékműre a „Rendületlenül” szót 
véste, a kettévágott tölgyfa jelké-

pezi a hősök és a hozzátartozók 
elszakadását.
Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Had-
történeti Intézet és Múzeum pa-
rancsnoka a történész szavaival 
méltatta a védelmi vonalban har-
coló honvédek és tisztek hősies-
ségét.
A  kazincbarcikai Vajányi Lajos Baj-
társi Egyesület évek óta jó kapcso-
latot ápol a Gömöri Kézművesek 
Társulásával. Szervezetük nevében 
a legfiatalabb tagjuk Takács Milán, a 
Miskolci Görög Katolikus Általános 
Iskola tanulója a „Magyarok dicsé-
rete” c. énekével kiérdemelte a je-
len lévők méltó elismerését. (For-
rás: Husonyicza Gábor)
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Újabb győzelemmel a tabella 3. helyén
Továbbra is kiválóan menetel az NB II-ben a KBSC. A Mer-
kantil Bank Liga 10. fordulóját Gyulán a Szeged ellen ját-
szotta a csapat.
Szeged 2011-Grosics Akadémia – KBSC 0 – 1 (0-0) 
Gyula, Grosics Akadémia. Vezette: Ducsai József

Szeged: Szántai – Hor-
váth, Coroian, Farkas, Papp 
(Achim – a szünetben), 
Pászka, Nicorec (Germán – 
a szünetben), Zabari, Zádori, 
Beke, Molnár. Vezetőedző: 
Supka Attila.
Kazincbarcika: Somodi – 
Lőrincz (Süttő, 73’), Pal-

mes, Heil, Constantinescu, 
Belényesi, Mikló (Kanalas, 
68’), Kovács O. (Sigér, 81’), 
Hegedűs, Takács, Boros. 
Vezetőedző: Vitelki Zoltán. 

Gól: Heil (77’)
Sárga lap: Farkas (93’) ill. Ko-
vács O. (49’), Heil (62’)

Az első félidő gól nélkül zá-
rult, majd a 77. percben Heil 
hozott pontot a csapatnak. 
A győzelemmel néhány pil-
lanatig a tabella második 
helyén állt a Barcika, de a 
forduló lezárása végül a har-
madik helyet tartotta meg 
nekünk.
Október 1-jén hazai pályán, 
Tiszaújvárosban fogadjuk az 
MTK csapatát, akik ebben 
a fordulóban öt góllal me-
legítettek a jövő heti mér-
kőzésre.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE

A második félidő elején döntöttek az ördögök
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 4. fordulójában a 
Gyöngyöst fogadta a Kazincbarcikai Ördögök SE. A bor-
sodi együttes ismét győzött, és már a negyedik helyen áll 
a bajnokságban.

Az idegenbeli siker után 
önbizalommal telve, len-
dületesen kezdték a mér-
kőzést a házigazdák. Az 
Ördögök folyamatosan 
alakították ki helyzeteiket, 
melyek a 9. percben értek 
góllá, amikor Fekete vette 
be a vendégek kapuját. A 
Gyöngyös 4 perccel a beka-
pott gól után Géczki révén 
egyenlített. Hiába táma-
dott többet a Kazincbarci-

ka az első félidő hátralévő 
részében, újabb gól ekkor 
még nem esett. 
A második játékrészben 
meglepetésre Csocsánszki 
a Gyöngyöst jutatta előny-
höz, ám gyorsan jött a bor-
sodi válasz. Előbb Besse-
nyei egyenlített, majd nem 
sokkal később egy öngól 
után ismét a házigazdák-
nál volt az előny. Izgalma-
san alakult a mérkőzés, 

hiszen a hevesi alakulat 
nem adta fel, tovább tá-
madott az egyenlítésért. 
A Kazincbarcika azonban 
eredményesebb volt eb-
ben a műfajban, hiszen Fe-
kete találatával, egy perccel 
a vége előtt 2 gólosra nö-
velte előnyét. Az Ördögök 
így sorozatban harmadik 
mérkőzésükön nem talál-
tak legyőzőre, és 9 ponttal 
a negyedik helyen állnak a 
bajnokságban. A Barcika 
legközelebb szeptember 
29-én, pénteken este fél 
nyolckor Gödöllőn lép pá-
lyára.

OFFROAD

KÉT NAP PADLÓGÁZ
KBSC  U-15

Háromszor nyertek
A KBSC U-15-ös csapata 
egymás után háromszor 
nyert, kapott gól nélkül, így 
a csapat jelenleg a tabella 
élén van 9 ponttal.

Tiszafüred-KBSC 0-5
KBSC-Tállya 7-0
Felsőtárkány-KBSC 0-6

KBSC: Vaszil Valentin, Kun-
vári Dominik, Szitai Martin 
Trisztán, Rehor Attila, Nagy 
Dominik, Balogh Roland, Er-
délyi Dominik, Rostás Lász-
ló, Réti József, Henez Kevin
Csere: Kocsi Levente, 
Csernely Zsolt László, Gé-
resi Kristóf István, Orosz Ro-
land, Szabó Péter
Góllövők: Erdélyi, Vaszil (2), 
Szitai, Szabó, Csernely

VRCK

Győzelemmel rajtoltak
A férfi röplabda NB I 1. fordulójában Debrecenben lépett 
pályára a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika együtte-
se. Daniel Oravec tanítványai izgalommentesen hozták 
a kötelező győzelmet.

DEAC SNK – Vegyész RC 
Kazincbarcika 0-3 (-10, 
-10, -10)
Debrecen, 100 néző. Ve-
zette: Bodrogi, Csizmarik.

A bajnoki szezon első 
mérkőzésén a ráhango-
lódás volt a Vegyész célja, 
hiszen ellenfele a nem túl 
acélos Debrecen együtte-
se volt. A hajdúságiak nem 
is tanúsítottak komoly 
ellenállást. A kék-sárgák 
könnyedén hozták a szet-
teket. A házigazdák job-
bára a barcikaiak hibáiból 
szerezték pontjaikat. A 
mérkőzésen végig érző-
dött, hogy a Kazincbarci-
ka jobb játékerőt képvi-
sel. A borsodiak újoncai a 
Gebhardt testvérek Áron 
és Norbert, valamint Mi-
liev kezdődként, Blázso-
vics Péter és Zachary 
Palánkai-Omoshebi pe-
dig csereként bizonyítot-
ták rátermettségüket. A 

ráhangolódás után lapzár-
tánkkor (szeptember 27-
én) a Dunaferr ellen ven-
déglátóként lép pályára a 
Barcika. 
Daniel Oravec együtte-
se hétvégén a nemzetközi 
porondon is bemutatkozik. 
Szabó Dávidék Szlovákiá-
ban, Myjaván szeptember 
29-én, pénteken a házigaz-
dák, majd szeptember 30-
án, szombaton a szlovén 
ACH Ljubljana ellen küzde-
nek a MEVZA Közép-Euró-
pa Ligában. 

DEAC: Bakács, Pallós, Re-
mete, Kiss I., Szikszai, Bar-
na. Csere: Mészáros Z., Kiss 
D. (liberók), Kubik, Kerekes, 
Veréb. Vezetőedző: Fodor 
Antal.
VRCK: Milev, Banai, Toronyai, 
Gebhardt N., Juhász, Szabó. 
Csere: Gebhardt Á. (liberó)., 
Blázsovics, Árva, Kozsla, Pa-
lánkai-Omoshebi. Vezető-
edző: Daniel Oravec.

KÉZILABDA

Ellentétes félidők után kaptak ki
A női kézilabda NB II Északkeleti csoportjának 2. fordu-
lójában az a Lóci DSE együttesét fogadta a Kazincbarci-
kai KSE. Az izgalmas mérkőzésen végül a vendégcsapat 
diadalmaskodott.

Az első mérkőzés nagy-
arányú győzelmén fel-
buzdulva jól kezdtek a 
házigazdák. Elsősorban 
Fazekas nyújtott táma-
dásban kiemelkedő telje-
sítményt, de Gál védései 
is kellettek ahhoz, hogy 
a barcikaiak legyenek lé-
péselőnyben. Az első 30 
perc 13-11-es hazai veze-
téssel zárult.
A második felvonás izgal-
masan alakult, az ózdiak 
folyamatosan kihasznál-
ták a vendéglátók hibá-
it, és gyorsan fordítottak. 
A félidő derekán úgy tűnt 
elúszik a hajó, hiszen az 

ózdiak növelték előnyü-
ket, a KKSE pedig már nem 
tudta ledolgozni hátrányát. 
Ponyi Szabináék sikere ez-
úttal így elmaradt. A barci-
kai együttes végül 25-20-
as vereséget szenvedett 
a jobb játékerőt képviselő 
ózdi ellenfelétől. A KKSE női 
együttese legközelebb ok-
tóber 7-én délután 2 órától 
a Kölcsey DSE Nyíregyháza 
együttesével küzd itthon a 
bajnoki pontokért. Az NB II-
es férfi csapat szeptember 
30-án Nyírbátorban szere-
pel, majd október 7-én dél-
után 4 órától Füzesabony 
gárdáját fogadja.

Fotó: Pogány László

Az Észak Trophy Bajnokság negyedik futamát rendezték 
meg szeptember 22-én és 23-án Berentén,  a Szabadidő 
Központban. A járgányok kis normál, nagy normál, open, 
profi, extrém, valamint ATV quad kategóriákban mérték 
össze tudásukat.
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www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Trolli gumicukor 1 kg zacskós:
Airwaves rágó 14 g:
Cymes gumicukor 80 g:
Floren légfrissítő 400 ml :
Sport szelet crispy-karamella 60 g:
Persil mosópor 4,2 kg:
Ariel mosópor 6 kg:

1500 Ft
70 Ft
110 Ft
320 Ft
120 Ft
2600 Ft
3700 Ft

1500 Ft/kg
5000 Ft/kg
1375 Ft/kg
800 Ft/l
2000 Ft/kg
619 Ft/kg
616 Ft/kg

PROGRAMAJÁNLÓ

MEZEY ISTVÁN 
MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › - KABARCI-K TÁRLATA
 › - MEZEY ISTVÁN-

EMLÉKSZOBA

GYERMEKEK HÁZA-
KÉZMŰVESHÁZ
Október 30-31. (hétfő, kedd)

 › ŐSZI NAPKÖZIS TÁBOR 
Részvételi díj: 2.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: október 20.

November 5-éig
 › MEDVE EMESE 
KIÁLLÍTÁSA

November 10-éig
 › MEZEY ISTVÁN 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS

EGRESSY BÉNI VÁROSI 
KÖNYVTÁR
Október 2-8. (hétfő-vasárnap) 

 › ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI 
NAPOK

Október 2. (hétfő) 15.00
 › PÓSA LAJOS EMLÉKÉRE - 
KIÁLLÍTÁS

Október 3. (kedd) 10.00
 › ŐSZI ERDŐ – BÁBSZÍNHÁZ

Soltészné Herczeg Mária 
előadásában

Október 3. (kedd) 14.00
 › „FELESÉGEK FELESÉGE”

monodráma – Petőfi Sándorné 
Szendrey Júliáról Patka Heléna 
előadásában
 
Október 3. (kedd) 16.30

 › „MÁKDOBÁLÓ” 
közönségtalálkozó Hajnal József 
íróval

Október 4. (szerda) 10.30
 › SZERETKE ÉS TÁRSAI 

író-olvasó találkozó Vig Balázzsal

Október 5. (csütörtök) 16.30
 › „TÜKÖRCSEREPEK”

közönségtalálkozó Lovas Tibornéval

KAZINCBARCIKAI 
SPORTKÖZPONT
KSK, munkacsarnok:  
Kazincbarcika, Akácfa út 2. ,
tornacsarnok:  
Kazincbarcika, Lini tér 4.

Szeptember 30. (szombat) 11.00, 
Műfüves pálya

 › KBSC-SUSI NŐI BAJNOKI 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Október 1. (vasárnap) 11.00, 
Tornacsarnok

 › V. GYMSTICK BIRTHDAY
fitneszrendezvény  
Czégel Erikával és Katus Attilával

Október 4. (szerda) 16.00, KSK 
 › INGYENES BIRKÓZÓEDZÉS

KAZINCBARCIKAI 
FEDETT USZODA
Kazincbarcika, Hadak útja 1.

KEDVES VENDÉGEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

karbantartás miatt  

OKTÓBER 2-TŐL 28-IG  
AZ USZODA ZÁRVA TART.

Megértésüket köszönjük! 

SAJÓSZENTPÉTER
Szeptember 30. (szombat) 10.30
SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS 
KÖZPONT (Sport út 32/1.)

 › 10 ÉVES A SAJÓGYÖNGYE 
NÉPDALKÖR

IX. Sajóvölgyi Népdalköri találkozó

Fellépők:  Bánhorváti Népdalkör, 
Rezes Gyula – Szlovákia, Rozmaring 
Asszonykórus – Rudabánya, 
Vadvirág Népdalkör – Járdánháza, 
Tardonai Kulturális Egyesület, 
Sajógyöngye Népdalkör – 
Sajószentpéter, valamint a 
Számadó zenekar

Október 2-8. (hétfő-vasárnap) 
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR
(Bem József út. 15.)

 › ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI 
NAPOK 

Október 2. (hétfő) 14.00
 › CSODAÓRA

a népmese napja alkalmából 
meghirdetett mesemondó verseny 
alsó tagozatosoknak

Október 3. (kedd) 10.00 
 › LÉVAY JÓZSEF ÉS ARANY 
JÁNOS

rendhagyó irodalomóra felsősöknek

Október 4. (szerda) 10.00 
 › KIPPKOPP ÉS TÁRSAI

meseposztós foglalkozás 
óvodásokkal

Október 5. (csütörtök) 10.00 
 › ŐSZKÖSZÖNTŐ

 A DIRI DONGÓ EGYÜTTES zenés 
műsora

Október 6. (péntek) 10.00 
 › KÖNYVTÁRTÚRA 

interaktív könyvtárhasználati óra 
első osztályosokkal

Október 7. (szombat) 10.00 
 › „NEM BÍROK ÉN BETELNI 
ARANY KÖLTÉSZETÉVEL”

a nagy költő Lévay József 
műveiben - irodalmi délelőtt  
a Sajószentpéteri Irodalmi Kör 
tagjaival

EDELÉNY
Városi könyvtár, István király útja 49.

Október 4. (szerda) 17.00 
 › BÁTRAN ÉLNI?  
ÉS AKKOR MI VAN…? 

előadó: Dr. Almási Kitti klinikai 
szakpszichológus

Október 5. (csütörtök) 17.00 
 › MITŐL FÜGG, HOGY 
MILYEN VAGYOK?

Az idegrendszer és a hormonok  
előadó: Tóth Sándor lelkész, pszichológus

Október 7. (szombat) 10.00 
 › KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

Október 8. (vasárnap) 13.00-16.00
 › KÖNYVES VASÁRNAP – 
TÁRSASJÁTÉKRA FEL!

Október 9. (hétfő) 17.00
 › VIRÁGOSKERT A TÁNYÉRBAN

Előadó: Halmos Monika 
gasztrobotanikus-tanácsadó
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

SZEPTEMBER 4-TŐL ELINDULTAK
a művészeti műhelyek és szakkörök

a Gyermekek Háza-Kézművesházban!

Érdeklődni: 06-48/310-116, 06-20/512-98-73

SZÜRETI VIGALOM I. nap OKTÓBER 13. (péntek)
16:00 - Szüreti felvonulás a Fő térről lovas kocsis felvezetéssel, közreműködik az Agyagbanda
16:40 - Táncház a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakával
17.00 - Zubogyi Macskazaj dalkör 
18.00 - Tardonai Kulturális Egyesület műsora
Kísérő programok:
Népművészeti kirakodóvásár, mesterségbemutató, népi játszótér, kézműves játszóház és szabadtéri kiállítások

SZÜRETI VIGALOM II. nap OKTÓBER 14. (szombat)
15:00 - Galagonya citerazenekar
15:40 - Ádám Jenő Tagiskola kiskórusa
16:00 - Kazincbarcikai Összevont Óvodák óvodásainak műsora
17:00 - Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának bemutatója
18:00 - Maszkura és a Tücsökraj 
Kísérő programok:
Népművészeti kirakodóvásár, mesterségbemutató, Puttonyka népi játszoda, hagyományos szüreti játékok,
szőlőtaposás, mustkészítés, őshonos kisállat-simogató, íjászat, szabadtéri kiállítások
Belépőjegy: 300 Ft/fő, mellyel a Sajómenti Népművészeti Egyesület munkáját támogatja 

KAZINCBARCIKAJegyek kaphatók a Mezey István Művészeti Központban.   www.kolorcity.hu

OKTÓBER 15. (vasárnap)
10:00 - ŐSZI CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ A GYERMEKEK HÁZA - KÉZMŰVESHÁZBAN
Töklámpások és őszi dekorációk készítése
Részvételi díj: 400 Ft/fő

A Barcika Art Kft. és a Sajómenti Népművészeti Egyesület bemutatja:

KOLORFOLK HÉTVÉGE  -  2017. október 13-14-15.
Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ és udvara

A programdíjtalan!


