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Jubilál a Sajógyöngye Népdalkör
Kilencedik alkalommal rendezték meg Sajószentpéteren a Sajóvölgyi Nép-
dalköri Találkozót szeptember 30-án. Az eseménynek emelkedettebb 
hangulatot kölcsönzött, hogy a vendéglátó Sajógyöngye Népdalkör idén 
ünnepli fennállásának tizedik évfordu-
lóját.  A program első részében bor-
sodi szerelmes népdalokból álló vá-
logatást adott elő a hazai együttes, 
majd egy rövid néptáncbetétet köve-
tően  ismét a házigazda csapat lépett 
a színpadra borsodi bányász dalcso-
korral. A meghívottak első előadó-
ja a Bánhorváti Népdalkör volt, akik 
idén katonadalokat, illetve örkői da-
lokat kötöttek csokorba. Nyárádma-
gyarósi csárdást és forgatóst táncolt 
a Tücsökmadár Néptáncegyüttes. A 
rudabányai Rozmaring asszonykórus 
kékedi és mezőkövesdi népdalokkal ér-
kezett. A járdánházi Vadvirág Népdalkör 
palóc népdalcsokrot énekelt. A Tardo-
nai Kulturális Egyesület tagjai két helyi 
gyűjtésű népdalcsokrot: egy karikázót, 
valamint csárdást adtak elő. Érdekes 
színfoltja volt a találkozónak Rezes 
Gyula szólóénekes. Az előadó gömöri 
népdalokkal örvendeztette meg a kö-
zönséget. A műsor vége felé rendhagyó 
módon Kiss József tardi gyűjtésű dra-
matikus játékát, a Pácafűzést mutatták 
be, melyet először 2013-ban állítottak 
színpadra, emlékezve a hajdani Petőfi 

Sándor Művelődési Ház színjátszó körére 
és hagyományaikra. Most új szereposz-
tásban, Orosz Marianna dramaturgiájában 
tekinthette meg a publikum. A fellépéseket 
közös nótaszóval zárták. 

TÉRSÉG

A zene világnapjára emlékeztek

Idén is megemlékeztek a zene világnapjáról a Kodály Zol-

tán Alapfokú Művészeti Iskolában szeptember 27-én. Az 

eseményen elsőként Klimon István köszöntötte a megje-

lenteket, aki beszédében a zene fontosságára, valamint a 

mindennapjainkban betöltött szerepére hívta fel a figyelmet.

Az idei előadás különleges volt, hiszen egy összművészeti 

műsort láttak az érdeklődők, melyben az intézmény mind a 

négy művészeti ága képviseltette magát.

Volt Kodály Zoltánról szóló vers, a tánc tanszak diákjai Kodály 

Zoltán műveinek jazz feldolgozására társastánc koreográfi-

át mutattak be, az iskolát a képzős hallgatók dekorálták, 

valamit egyéni és kamara hangszeres produkciókat, a szol-

fézstanári kamarakórust és  a gyermekkórust is hallhatták 

a megjelentek.
A műsorban két Kerek Gábor mű is elhangzott, ami kifeje-

zetten a Kodály születésének 135 éves, halálának 50 éves 

évfordulója íródott.

A „Hommage a Kodály” nagysikerű bemutatója ebben az év-

ben Budapesten a Kodály-konferencián volt, s maga Szőnyi 

Erzsébet, Kodály-tanítvány, kortárs zeneszerző is elismerő-

en nyilatkozott róla. A „Kodály emlék-ének” Kodály gyűjtötte 

népdalok és Kodályt méltató versszakok felhasználásával 

gyermekkarra és hangszerekre íródott és kifejezetten a mai 

zenei világnapi műsorra készült, ez volt a mű ősbemutatója.

Szent Mihály-napi fonó Bánhorvátiban
Mihály napjához számos népi hagyomány 
és megfigyelés köthető. Többek között ek-
kor hajtják be az állatokat a faluba. A Hor-

tobágy vidé-
kén egykor a 
Mihály-nap 
volt a pász-
torok leg-
n a g y o b b 
ü n n e p e , 
m u l a t s á -
gokat és 
bálokat is 
rendeztek. 
U gya n a k -
kor időjá-
r á s j ó s l ó 
napnak is 
tartották, 
hiszen ha Mihály itt találja a fecskéket, 
hosszú kellemes, meleg ősz várható. 
Örömet jelenthet a kerttulajdonosoknak, 
hogy a népi megfigyelés szerint Mihály 
napjától, azaz szeptember 29-től még 
a fű sem nő, tehát a fűnyírót nyugodtan 
száműzhetjük a fészerbe jövő tavaszig. 
Általában e nappal kezdődtek az őszi 
munkák, ilyenkor szintén megindult a 
fonóbeli élet, melynek igen sok hagyo-
mányunkat köszönhetjük. Ennek a pa-
raszti világnak a hangulatát idézték meg 
Bánhorvátiban, október 1-jén. Az apró-
ságok megismerhették a mustkészítés 
fortélyait, kicsiknek és nagyoknak lehe-
tőségük volt kipróbálni a csuhébábké-
szítést, a gyöngyfűzést és a csomózást. 
A Falumúzeumnál megrendezett vi-
gasságon kemencében sült finomsá-
gokat kínáltak az érdeklődőknek. A falu 
fiataljai között akad, aki hobbiszinten 
foglalkozik íjászattal. Az ő instruálásuk 
mellett a bátrabbak próbára tehették 
íjásztudásukat. 

GALAGONYÁK 
KISIRATOSON 
Kisiratoson VII. alkalommal rendezték 
meg szeptember 30-án, a Nemzet-

közi Népzenei Fesztivált. 16 órakor a helybeli Páter Godó Mihály Általános 
Iskolában gyülekeznek a fellépők, majd 17 órakor került sor a megnyitóra 
a kultúrotthonban. Ezután következtek a fellépő csoportok. A rendezvé-
nyen elsősorban citerások szerepeltek. A kazincbarcikai Galagonya cite-
razenekar már több alkalommal is fellépett Kisiratoson. A zenekart nagyon 
jól ismerik a környék lakói, szeretettel fogadták most is őket. A fellépésen,  
többször is visszatapsolták Scserbin Jánost és zenekarát. A Galagonya 
citerazenekar több ráadással is készült, örömmel játszottak a nagyközön-
ségnek tovább.  A résztvevőktől megtudtuk, a kialakult hangulat hatására 
egy könnyűzenei koncerten érezték magukat. A fellépés után a házigaz-
dák gondoskodtak arról, hogy a fellépők otthon érezzék magukat, ezért 
finom vacsorával, tombolahúzással várták a zenekarokat, ők pedig késő 
éjszakáig húzták a talpalávalót.

KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
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A nyári szünet utáni első munkaterv szerinti ülését tartotta Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete szeptember 28-án.
A városatyák módosították a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról 
szóló önkormányzati rendeletet, mely meghatározta, hogy a város közigazgatási 
területén lakcímmel rendelkezőknek milyen jogcímen nyújtható támogatás. A ko-
rábbiakban az önkormányzat többek között rendkívüli. települési. adósságkezelési. 
gyógyszerkiadással összefüggő települési vagy lakhatással összefüggő rendszeres 
települési támogatást is adhatott. A módosításnak köszönhetően két új forma került 
bevezetésre, mellyel a kazincbarcikai diákok beiskolázása és a nyelvvizsga-bizonyít-
vány megszerzése támogatható.

Elszámolási kötelezettség 

Rendkívüli települési tá-
mogatást a korábbi krité-
riumok szerint a telepü-
lésszintű lakcímkártyával 
igen, de lakcímmel nem 
rendelkező személy kap-
hatott, mellyel kizárólag 
gyógyszerköltségek tá-
mogatására volt jogosult. 

A rendeletmódosítás ha-
tálybalépésétől a rendkí-
vüli települési támogatás 
igénybevételét követő-
en kötelező a felhasznált 
összeg gel elszá mol n i . 
Amennyiben a kérelme-
ző ennek nem tesz ele-
get, ugyanabban az évben 

újabb rendkívüli települési 
támogatási kérelmet nem 
nyújthat be. A kiegészítés 
indoka az, hogy a tapasz-
talatok szerint a kérelme-
zők nem minden esetben 
fordítják a támogatást az 
igénylésben meghatáro-
zott célra.

Beiskolázási és sikeres nyelvvizsga-támogatás a diákoknak

A módosított rendelet 
szerint két új, a beisko-
lázási és a sikeres nyelv-
vizsga-támogatással bő-
vült a támogatási fajták 
köre, amely a keresettel 
rendelkező, de alacsony 
jövedelmű családoknak 
nyújt segítséget, azaz a 
család összjövedelme 
nem haladja meg: két-
személyes család ese-

tén 150 000 Ft összeget, 
háromszemélyes család 
esetén 210 000 Ft ösz-
szeget, négy- és több-
személyes család esetén 
260 000 Ft összeget.
Beiskolázási és nyelvvizs-
ga-támogatásra jogosult 
az a középiskolás nappa-
li iskolarendszerű tanu-
ló, főiskolai és egyetemi 
nappali rendszerű tanul-
mányokat folytató fiatal, 
legfeljebb 24 éves korig, 
akinek szülei összjövede-
lemük összege miatt nem 
rendelkeznek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-

ménnyel. A beiskolázási 
támogatás összege egy 
fő tanulói jogviszonnyal 
rendelkező gyermek ese-
tén 20 000 Ft, két fő tanu-
ló esetén 25 000 Ft, három 
vagy több fő tanuló ese-
tén 30 000 Ft. A kérelmet 
az erre rendszeresített 
formanyomtatványon le-
het benyújtani november 
15-éig.
Nyelvvizsga-támogatást, 
melynek összege 30 000 
Ft, az kaphat, aki középfo-
kú vagy felsőfokú nyelv-
vizsgáját a kérelem beadá-
sának évében szerzi meg.

Többen kérhetnek segítséget 

Az önkormányzat a továb-
biakban is biztosít lakha-
tást segítő ellátással ösz-
szefüggő támogatást az 
arra jogosultaknak. Az el-
múlt évekhez képest az 
újabb támogatás igénylé-
se az eredményesen tel-
jesített fizetést követő két 
év helyett, három év után 
kérelmezhető.
Gyógyszerkiadással ösz-
szefüggő települési tá-
mogatást igényelhet az, 

aki rendeletben szereplő 
követelményeknek meg-
felel, és a havi rendszeres 
gyógyszerköltsége a ko-
rábbi minimum 9 000 Ft 
helyett 7 500 Ft. A gyógy-
szerkeret változásával 
többen tudják igényelni az 
évente egyszeri, legfeljebb 
15 000 Ft-os segítséget.
A lakásfenntartással ösz-
szefüggő települési támo-
gatásra jogosultak köre is 
nőhet, hiszen a nettó jö-

vedelemhatár az egy-, 
két-, három-, négy- vagy 
többszemélyes háztar-
tás esetén is 10 000 Ft-
tal emelkedett a 2015-
ös összegekhez képest. 
Fontos, hogy az egyedül-
álló, dolgozó szülő, illetve 
a családi pótlékkal, gyer-
mektartással, két mini-
málbérrel rendelkező, egy 
gyermekkel élő család él-
hessen az önkormányzat 
támogatásával.

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS

BŐVÜL A TÁMOGATÁSOK KÖRE

Változások a Polgármesteri Hivatalban

Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatának Kép-
viselő-testülete elfo-
gadta a Kazincbarcikai 
Polgármesteri Hivatal új 
Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. A további-
akban bővülnek a polgár-
mesteri iroda feladatai, 
szétválik a városüzemel-

tetési és fejlesztési osz-
tály. A polgármesteri iro-
dán belül három csoport: a 
tanácsadói, a városfejlesz-
tési és a főépítészi csoport 
végzi majd a munkát. Az 
önkormányzati rendésze-
ten belül közterület-fel-
ügyelői és mezőőri cso-
portot hoznak létre.

Bővül a házi segítségnyújtás, indul az oviprogram

A testület tagjai a ki-
használatlanság mi-
att döntöttek a Ka-
zincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ 1. 
Sz. Idősek Klubjában fé-
rőhelyszám-csökken-
téséről és a fokozott 
igénybevétel miatt a házi 
segítségnyújtás szolgál-
tatás ellátotti létszámá-
nak növeléséről, a ka-
rácsonyi díszkivilágítás 
bővítéséről, valamint a 
Nemzeti Ovi-Sport Prog-
ramban való részvételről, 
és az ahhoz szükséges 
önrész biztosításáról is.
A Nemzeti Ovi-Sport 
Program célja, hogy tá-
mogatást nyújtson az 
óvodás gyermekek 
mozgásához, szellemi 
és fizikai képességeinek 
fejlesztéséhez, sportolá-
sához, utánpótlás-neve-
léshez, egészségmegőr-
zéshez.
A program keretében le-
hetőség nyílik arra, hogy 
kifejezetten az óvo-
dás korosztály számá-
ra kifejlesztett korsze-
rű sportlétesítményben, 
szakszerű oktatás kere-

tében biztosítsák a gyer-
mekek számára elenged-
hetetlen napi mozgást, 
ezáltal a mozgáskultúrájuk 
fejlesztését. Kazincbarci-
ka Város Önkormányzata 
a program megvalósításá-
hoz biztosítja az önrészt, 
azaz közel bruttó7,7 millió 
forintot.
 A grémium új rendeletek 
alkotásáról is határozott. 
Ilyen a közterületek rend-
jéről és a közterület-hasz-
nálat szabályairól, valamint 
a közterületi játszóterek 
használatának szabályai-
ról szóló rendeletek. A ren-
deletmódosítást követő-
en egyértelműbb, hogy a 
város mely területein, mit 
lehet engedély nélkül vagy 
engedéllyel, bejelentéssel 
végezni.
A városatyák meghall-
gatták a Kazincbarcikai 
Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség 2016. évi és 
az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. 
Kazincbarcika város he-
lyi közforgalmú autóbusz 
közlekedésével kapcsola-
tos 2017. I. félévi ellátásáról 
szóló tájékoztatót. 
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PORTRÉ

Az idén tízéves Sajógyöngye Népdalkör megalapítója és vezetője, Orosz Marianna 
sokoldalú személyiség, akinek mindene a zene, az oktatás, valamint a néphagyo-
mányok kutatása és minél hitelesebb átadása. Sok-sok éves tapasztalattal a háta 
mögött mindig képes a szakmai és emberi megújulásra. A számára sokat jelentő 
jubileum kapcsán beszélgettünk a hivatástudatról és a zene alkotó erejéről.

– Ugorjunk vissza az idő-
ben nagyjából húsz évet! 
Mi vezette a zenepeda-
gógusi pálya irányába? 

– Nagyon jól érzi az év-
számot, ugyanis hu-
szonkét évvel ezelőtt 
szereztem diplomát a 
nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképző Főis-
ko la ének-ze ne - ka r-
vezetés szakán. A pá-
l y a v á l a s z t á s o m a t 
nagymértékben befolyá-
solta, hogy anyai ágon a 
felmenőim mind tanárok, 
tanítók voltak. 

– Felvázolná röviden a 
szakmai pályafutását? 

– Tanulmányaim vé-
geztével, hatalmas lel-
kesedéssel láttam neki 
az ének-zene oktatá-
sának Sajószentpéte-
ren, a Lévay József Álta-
lános Iskolában. Számos 
n e h é z s é g ge l  ke l l e t t 
szembesülnöm, de ve-
zetőim maximális támo-
gatását élveztem. Fiam 
születését követően, há-
rom év elteltével folytat-
tam a munkát. Már két is-
kolában tanítottam ekkor. 
Kétezer-hatban az egri 
Eszterházy Károly Főis-
kola tánc- és drámapeda-
gógia szakán szakirányú 
képesítést szereztem. 
Ugyanettől az évtől stá-
tuszom megváltozott, 
szabadidő-szervezői fel-
adatokat láttam el, mely 
később az összevont in-
tézmények mindegyikére 
kiterjedt, majd rövid ide-
ig a Sajószentpéteri Mű-
velődési és Sportközpont 
művészeti vezetője vol-
tam. Kétezer-tizenhá-
romban tértem vissza a 

tanári pályára. A kima-
radt években ugyan na-
gyon hiányzott a tanítás, 
ám sosem bántam meg 
az „elvesztegetett” időt, 
hiszen közben lehetősé-
gem nyílt tágabb pers-
pektívában szemlélnem a 
zene világát, és megvaló-
sítanom egyéb álmaimat 
is. 

– Melyek voltak ezek az 
álmok?

– Jóval korábban meg-
fogalmazódott bennem, 
hogy szeretnék néptánc-
cal, a népi hagyományok 
ápolásával foglalkozni. 
Kétezer-négytől tíz éven 
keresztül irányítottam a 
helyi Tücsökmadár Gyer-
mek Néptáncegyüttest, 
mely a Miskolci Szinva-
völgyi Alapfokú Művé-
szeti Iskola kihelyezett 
tagozataként működik a 
Kossuth Lajos Általános 
Iskolában. Kétezer-hét-
ben alapítottam a Sajó-
gyöngye Népdalkört a 
város énekelni szerető 
asszonyaiból, melyhez 
aztán férfiak is csatla-
koztak. Két évvel később 
létrehoztam a Sajószent-
péteri Központi Általá-
nos Iskola Gyermekkóru-
sát, mely később felvette 
a Sajószentpéteri Városi 
Musical Stúdió nevet, és 
öt évig működött. Úgy-
szintén büszkeséggel tölt 
el, hogy a segítségemmel 
született meg 2010-ben 
Sajószentpéter város 
dala. Az ötletet Nyíregy-
háza adta, ezért is kér-
tem fel a város képvise-
lő-testületének anyagi 
támogatásával Császár 
Zoltán, nyíregyházi zene-
szerzőt a feladatra. Érde-

kes munka elé állítottam 
a szerzőt, mivel szemé-
lyes látogatása, illetve 
egy helyi régész útmuta-
tása inspirálta a szerze-
ményt. 

– Amennyiben jól értem, 
szíve egyik csücske a 
Sajógyöngye Népdalkör. 
Beavatna az együttes el-
múlt évtizedébe?

– Hónapra pontosan tíz 
évvel ezelőtt alakul-
tunk, és rövid idő alatt 
a Sajó-völgyén műkö-
dő dalkörök legmaga-
sabb létszámú együtte-
sévé nőttük ki magunkat. 
Fontosnak tartjuk ha-
gyományaink és népdal-
kincsünk megőrzését. 
Állandó résztvevői va-
gyunk a városi rendezvé-
nyeknek, térségi dalos-
találkozóknak. Az elmúlt 
években 36 településen 
szerepeltünk és jó né-
hány megmérettetés van 
a hátunk mögött. Egyik 
legjelentősebb eredmé-
nyünk a 2012 októberé-
ben, Mezőcsáton meg-
rendezett megyei „Röpülj 
Páva” énekversenyen 
elért harmadik helye-
zésünk, de büszkélked-
hetünk kiváló és arany-
fokozatú minősítéssel. 
Kétezer-tizenháromban 
pedig „Sajószentpéter 
Város Önkormányzata, 
Sajószentpéter Város 
Képviselő-Testületének 
Elismerő Plakettje /váro-
sért/” díjat vettünk át a 
magyar népi kultúra ápo-
lása érdekében végzett 
tevékenységünkért. 
Kiadtunk két jubileumi 
CD-t. Előbbi az ötéves 
évfordulónkra készült, 
címét a kedvenc dalcsok-

runkról kölcsönöztük. Az 
utóbbi album négyéves 
stúdiómunka eredmé-
nyeként, a bányásznap 
alkalmából jelent meg. 
Ötven bányászdal, illetve 
a Bányászhimnusz hall-
ható rajta, elvégre bá-
nyásztelepülés vagyunk. 
Éppen ezért kiemelkedő 
siker számunkra, hogy 
augusztus 31-én, Tata-
bányán, a Bánya, Energia 
és Ipari Dolgozók Szak-
szervezetétől az orszá-
gos bányásznapi ün-
nepségen „ M űvészeti 
Nívódíj” kitüntetést ve-

hettünk át, a bányász 
kulturális hagyományok 
ápolása és gazdagítása 
terén végzett kiemelke-
dő munkánk elismerése-
ként.

– Milyen jövőbeni tervei 
vannak?

– Szeretnék egy újabb 
dramatikus játékot szín-
padra állítani, mely a 
summás életről szólna, 
valamint a népdalkörünk 
eddig összegyűjtött dal-
csokrait kottás könyv 
formájában kiadni. 

„Mindenik embernek a lelkében dal van”

Orosz Marianna ének-zene-karvezetés szakos, 
illetve tánc –és drámapedagógus tanár, 1970-ben 
született Sajószentpéteren. Középiskolai tanulmá-
nyait Miskolcon, a Zrínyi Ilona Gimnázium ének-zene 
tagozatán, valamint Debrecenben, a Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskolában, nagybőgő 
szakon végezte. Diplomáit a nyíregyházi és az egri 
főiskolán szerezte. Az egygyermekes édesanya 
szülővárosában, Sajószentpéteren dolgozik. Ren-
dületlenül igyekszik diákjainak átadni a zene szere-
tetét, emellett művészeti vezetője a Sajógyöngye 
Népdalkörnek. 
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A-B MENÜ

BERUHÁZÁS

PRÍMA AZ ÚJ RENDSZER

FEJLESZTÉSEK A MÓRICZON 
ÉS AZ EGRESSYN 

Bővítette közétkeztetési szolgáltatását a Barcika Príma Kft. szeptember 11-étől, így 
már csaknem három hete A és B menü közül választhatnak ebédet azok az általános 
és középiskolások, valamint az idősek is, akik a cég szolgáltatását igénybe veszik.

Ennek kapcsán a szerve-
zők fórumra várták a szülői 
munkaközösségek vezető-
it, a szülőket, és az intéz-
ményeknél az A-B menüvel 
foglalkozó munkatársakat 

is. A rendezvényen elsőként 
Szitka Péter polgármester 
köszöntötte a megjelente-
ket.
– Nagy fába vágtuk a fej-
szénket az új rendszer be-

vezetésével, de megérte, 
hiszen ez a program az or-
szágban egyedülálló. A fej-
lesztéssel az volt a célunk, 
hogy a közétkeztetési szol-
gáltatás minőségi változá-
sokon essen át, valamint a 
modern rendszernek kö-
szönhetően naprakészek 
legyünk. Ezzel is megköny-
nyítsük a szülők és gyere-
kek dolgát. Szintén köny-
nyebbséget jelent majd, a 
bankkártyás fizetési le-
hetőség bevezetése is – 
emelte ki beszédében a 
polgármester.
Ezt követően dr. Ronyecz 
Róbert, a Barcika Príma 
Kft. ügyvezető igazgató-

ja elmondta: rendkívül örül 
annak, hogy már több mint 
kétezren regisztráltak a cég 
honlapján.
Őket követte Sipos Géza, a 
Quadro Byte Kft. munka-
társa, aki nagy megtisz-
teltetésnek tartja, hogy 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata és a Barcika 
Príma Kft. ezt a rendszert 
választotta.
A programon Kondorné 
Sztojka Ágnes, a Kazincbar-
cikai Pollack Mihály Általá-
nos Iskola igazgatója osz-
totta meg tapasztalatait az 
érdeklődőkkel.
Az iskolaigazgató kiemel-
te: a kezdeti nehézségek 
miatt az ebédeltetési ide-
jük kitolódik, de összessé-
gében működőnek látja a 
rendszert. Ezzel a fórumon 

résztvevő szülők is egyet-
értettek. További változás, 
hogy várhatóan 2018. janu-
ár 1-jétől bankkártyával is 
lehet majd fizetni a közét-
keztetésben – tette hozzá 
dr. Ronyecz Róbert.

Teljesen megújult a Jószerencsét úti körforgalom és a 
26-os út közötti járdaszakasz, buszváró létesült az Eg-
ressy úton, valamint felújították a lépcsősort a Móricz 
Zsigmond téren.

A fejlesztésre már régóta 
nagy szükség volt, hiszen 
a téren a megrongálódott  
lépcsőfokok néhány he-
lyen már balesetveszélye-

sek voltak. A beruházásra 
Lövey Zoltán önkormány-
zati képviselő több mint 
félmillió forintot fordított 
képviselői alapjából. 

– Ez a fejlesztés már régi 
igénye volt az itt élőknek, 
hiszen a lépcsősor erősen 
elhasználódott az elmúlt 
évtizedekben. A mostani 
beruházás során nemcsak 
a teljes felújítás történt 
meg, hanem az akadály-
mentesítést is elvégezték 
a szakemberek, így mind a 

mozgássérülteknek, mind 
a nehezebben járó idősek-
nek, vagy a babakocsival 
közlekedő kisgyermeke-
seknek könnyebbé válik az 
élete – mondta az önkor-
mányzati képviselő. A fej-
lesztéssel párhuzamosan 
a Móricz Zsigmond szobor 
talapzatát is felújítják, így 
esztétikusabbá, rendezet-
tebbé válik a környék. 
Az Egressy úton még na-
gyobb volumenű beruhá-
zás történt az elmúlt hóna-
pokban, térkövezéssel újult 
meg a járda a körfogalom 
és a 26-os út között. A la-
kók egy régi kérése is meg-

valósult, buszváró létesült 
a Márka ABC előtt.
– A térkövezésnek kö-
szönhetően sokkal biz-
tonságosabban lehet köz-
lekedni a járdán, ráadásul 
a városrész is esztétiku-
sabb lett, a buszváró pedig 
a közösségi közlekedést 
igénybe vevőknek segít-
heti az életét, esős, szeles 
időben – hangsúlyozta Lö-
vey Zoltán. 
A több mint tízmillió forint 
értékű munkálatok a helyi 
képviselő önkormányzati 
keretéből és további ön-
kormányzati forrásból va-
lósultak meg.
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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

Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

$ 
SUZUKI 

SZ�BO SUZUIKI 
D11arkakereskedes 

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

www.szabosuzuki.hu 
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GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ

TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

NAPSUGÁR TAGÓVODA

ÁDÁM JENŐ TAGISKOLA

TITKOKAT REJTŐ KÉPEK 

NÉVADÓJUKRA 
EMLÉKEZTEK

MIHÁLY-NAPI 
HAGYOMÁNYOK

HANGSZEREKKEL 
ISMERKEDTEK

Medve Emese amatőr kép-
zőművész alkotásait vo-
nultatja fel a Gyermekek 
Háza-Kézművesház szep-
tember 28-án nyílt tárlata. 
A kiállítás megnyitója a Ka-
zincbarcikai Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékének és művész-
tanárának műsorával kez-
dődött, majd Tóth Melinda 
Anna evangélikus lelkipász-
tor nyitotta meg a tárlatot, 
aki beszédében úgy fogal-
mazott: „olyan alkotások 
tárulnak a Gyermekek Háza 
kiállítótermébe betérők elé, 
melyek azt sugallják, hogy 
az ember párban egy.”
– Sokat mondanak a szí-
nek, hiszen azok is üzennek 
számunkra, aztán a tekin-
tetek, az egységek. Az arc 
az, ami által megismerjük 
egymást, vagy éppen rá-
döbbenünk arra, hogy mi 
van belül, lelkünkben, mit 
hordozunk egyénenként 
itt, ezen a Földön – rész-
letezte Tóth Melinda Anna, 
aki az alkotó nevében is kö-

szönetet mondott Kazinc-
barcikának, hogy befogad-
ta a tárlatot.  
Medve Emese érdeklő-
désünkre elmondta, a ki-
állított alkotások egyedi 
tervezésűek és vegyes 
technikával készültek.
– Itt minden egyes kép-
nek mondanivalója van, az 
idelátogatókat pedig arra 
kérem, hogy álljanak meg 
a képek előtt, keressék 
meg azt a titkot, amit el-
rejtettem bennük. A mű-
veknek nem adtam címet, 
és ez szándékos, ugyanis 
azt szeretném, hogy azok, 
akik megnézik a tárlatot, 

ők adjanak címeket nekem, 
és ezeket akár el is juttat-
hatják számomra – mond-
ta az alkotó.
A megnyitó végén Klimon 
István alpolgármester, és 
Ursutzné Blága Krisztina, 
a Gyermek Háza-Kézmű-
vesház vezetője mondott 
köszönetet az alkotónak, 
valamint azoknak, akik a 
tárlat létrejöttében és az 
esemény lebonyolításában 
részt vettek.
Medve Emese különleges 
alkotásai november 3-áig 
tekinthetők meg a Me-
zey-ház emeleti kiállító-
termében.

Tompa Mihály 200. születésnapját ünnepelte a református általános iskola szeptem-
ber 27-én. Az egyhetes programsorozat keretében szerdán az elsősök avatóját is 
megtartották.

Az esemény elején Ko-
lumbán Gábor reformá-
tus lelkipásztor mondott 
ünnepi köszöntőt, aki be-
szédében Tompa Mihályról 
szólt. Őt Szőnyi Tamás, a 
Borsod-Gömöri Reformá-
tus Egyházmegye espere-
se követte, aki a 200 éve 
született költő, lelkipásztor 
életútját példaként, minta-
ként állította a diákoknak.
Tompa Mihály magyar 
költő, a népi-nemzeti iro-
dalmi irányzat egyik leg-
jelentősebb képviselője, 
református lelkész, éppen 
kétszáz éve született. A 

kerek évfordulóra egész 
hetes programsorozattal 
emlékszik a kazincbarcikai 
Tompa Mihály Református 
Általános Iskola.
Az intézményben az el-
múlt napokban több, a ta-
nulók számára is érdekes 
programmal készültek: 
volt online kvíz, vetélke-

dő a diákoknak és szüle-
iknek, nagysikerű kon-
certet adott a Csillagvirág 
együttes, szerdán pedig, 
megemlékeztek a költő 
születésének 200. évfor-
dulójáról. Ez utóbbi rendez-
vény végén megtartották 
az elsős kisdiákok avató-
ját is.

Mihály-napi vásárt ren-
deztek szeptember 28-án 
a Napsugár Tagóvodában. 
A rendezvény elsődleges 
célja az volt, hogy meg-
ismertesse a kicsiket az 
őszi néphagyományokkal.
Az esemény elején az 
egyik csoportból verbu-
válódott vásári forgatag 
járta végig az árusokat 
és mérte fel portékáikat, 
majd a Kazincbarcikai Ko-
dály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola néptánc-
bemutatóját tekinthették 
meg a kicsik és szüleik.
– Szintén célunk, hogy a 
különböző színes prog-

ramokon adjuk meg a le-
hetőséget a szülőknek, 
hogy minél több időt tölt-
hessenek el gyermekeik-
kel, hiszen erre a mai ro-
hanó világban, az egész 
napos munka mellett, hét-
köznap nincs mód – árulta 
el Siető Kata óvodapeda-
gógus.
A Mihály-nap egyébként 
őszi évnegyedelő nap, Eu-
rópa-szerte ismert pász-
torünnep. Ezzel a hagyo-
mánnyal ismerkedhettek 
meg a Napsugár oviba járó 
kicsik és szüleik. Az ese-
ményt vásár, majd táncház 
zárta.

A zene világnapjára em-
lékeztek szeptember 
29-én a Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános 
Iskola Ádám Jenő Tagis-
kolájában.
Az UNESCO 1975-ben 
nyilvánította október 
1-jét a zene világnapjá-
vá, Yehudi Menuhin vi-
lághírű hegedűművész 
kezdeményezésére és ja-
vaslatára. A jeles napról a 
tagintézményben minden 
évben megemlékeznek.
Az idei programon az is-
kola kórusa mellett érde-
kes programmal készült 
a Kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Alapfokú Művé-

szeti Iskola is, melynek mű-
vésztanárai nem csupán 
előadtak egy-egy művet az 
iskola közönségének, ha-
nem be is mutatták azokat 
a diákoknak.
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KBSC

IGAZI RANGADÓ VOLT TISZAÚJVÁROSBAN
Az NB II 12. fordulójában a KBSC a listavezető MTK csapatát 
fogadta Tiszaújvárosban. A bajnokság kezdete előtt még 
senki sem gondolta volna, hogy ez a találkozó rangadó 
lesz, de a kék-sárgák eddigi szereplése alapján kijárt ez 
a rang a mérkőzésnek. A Tiszaújvárosi Sportcentrumban 
már a kezdés előtt fél órával szép számmal gyülekeztek a 
nézők, akik abban a reményben érkeztek, hogy jó mérkő-
zést láthatnak majd.

Talán mindenki azt hitte, 
hogy az MTK igyekszik már 
korán dűlőre vinni a mecs-
cset, azonban az első 10 
percben inkább a kazinc-
barcikaiaknak voltak na-
gyobb lehetőségei, sőt ha 
az első percben Mikló pon-
tosabban veszi át a labdát 
Boros kiugratását követő-
en, akkor talán a vezetést 
is megszerezhették vol-
na. A folytatásban az MTK 
többet birtokolta a labdát, 
de igazi helyzetet az egész 
félidő során egyáltalán nem 
tudtak kialakítani, csak né-
hány oldalsó szabadrúgást 
követően szállt veszélye-
sebben a KBSC kapuja irá-
nyába a labda. A túloldalon 

ellenben többször is próbára 
tették Demjén képessége-
it, igaz nagyon nagyot neki 
sem kellett védenie egyszer 
sem.
A második félidő elég ese-
ménytelenül telt, végig az 
érződött, hogy az MTK-
nak tökéletesen elegendő 
az egy pont is, míg a KBSC 
hiába próbált többet tá-
madni, nagy helyzetet nem 
sikerült kialakítani. Mindkét 
mester igyekezett folya-
matosan frissíteni csapa-
tát, de ezúttal a csereként 
pályára lépők sem tudtak 
sokat lendíteni a játékon. A 
81. percben aztán az MTK 
váratlanul megszerezte a 
vezetést, miután Torghelle 

használt ki egy védelmi hi-
bát és közelről az üres ka-
puba lőtt. Meg kell jegyezni, 
gyakorlatilag ez volt az MTK 
első kapura menő labdája a 
találkozón. Sajnos ez a gól 
el is döntötte a három pont 
sorsát, a listavezető győze-
lemmel távozott Tiszaújvá-
rosból.

Vitelki Zoltán: – Felemás 
érzések kavarognak ben-
nem. Büszke vagyok a csa-

patra és a játékosokra, mert 
úgy gondolom, hogy emelt 
fővel jöhettünk le a pályá-
ról, hiszen olyan mérkőzést 
tudtunk játszani egy felju-
tásra aspiráló csapat ellen, 
amelyen egy lehetősége 
volt ellenfelünknek, azt is mi 
hoztuk össze egy védelmi 
hibát követően. Ettől füg-
getlenül az utunk megvan, 
a játékosok nagyon sokat 
tettek azért, hogy ranga-
dót játszhassunk egy MTK 

ellen. Bízom benne, hogy 
ellenfelünk sikeres lesz és 
visszajut az első osztályba.

Feczkó Tamás: – Igazi rang-
adó volt, hiszen egy nagyon 
jól játszó csapat otthoná-
ban sikerült három pontot 
szereznünk. A kapuk ke-
veset forogtak veszélyben 
mindkét oldalt, de okos, tü-
relmes játékkal sikerült el-
vinnünk a nagyon értékes 
három pontot.

Jó kezdés a bajnokságban
Lejátszotta első hazai bajnokiját a Vegyész Röplabda Club 
Kazincbarcika férfi röplabdacsapata. A kék-sárgák a 2. 
fordulóban ismét 3-0-ra nyertek ezúttal a Dunaferr ellen.

Lendületesen kezdték a 
házigazdák, úgy ahogy 
egy bajnoki címre esélyes 
csapattól illik. Sorra kö-
vették egymást a szebb-
nél szebb jelenetek, ám a 
Dunaújváros fiataljai, ek-
kor még tartották a lépést 
(7-7). Mészáros és Banai 
pontjaival azonban ismét 
meglépett a Vegyész, és 3 
pontosra növelte előnyét. 
Tomanóczy Tibor csapa-
ta azonban 15-nél utolér-
te a vendéglátókat. A szett 
hajrájában ismét a Barcika 
akarata érvényesült, és az 
Oravec csapat hozta is az 
első játszmát (25-18).
A második felvonásban 
cserélt a hazai tréner és 
ezzel együtt is villámraj-
tot vett a kék-sárga alaku-
lat (5-1). A vendégek nem 

találták a Kazincbarcika 
jó játékának ellenszerét, 
és eldőlni látszott a szett. 
A dunaújvárosiak némileg 
magukra találtak, ám ez 
csak ahhoz volt elég, hogy 
kozmetikázzák az ered-
ményt.  Ennek a játszmá-
nak is 25-18 lett a vége.
A harmadik felvonás ele-
jén hamar 5 pontos lett 
a hazaiak előnye, főleg a 
macedón légiós, Milev ter-
melte a pontokat, de nem 
maradt le mögötte Szabó 
Dávid sem. A 15-8-as bar-
cikai előnynél már másod-
szor kért időt Tomanóczy 
Tibor, de nem volt remény 
a dunaújvárosi felzárkó-
zásra. Végül a kék-sárgák 
25-15-re nyerték a 3. játsz-
mát, hozva ezzel a mérkő-
zést 3-0-ra. 

Nem sikerült a nemzetközi bemutatkozás
Myjaván lépett pályára a hétvégén a VRCK férfi röplabda-
csapata. Daniel Oravec tanítványai két vereséggel zárták 
a MEVZA Liga első tornáját Szlovákiában.

Az első szettet jól kezdték 
a kék-sárgák, de a hazai-
ak fokozatosan növelték 
előnyüket. Izgalmasan 
alakult a hajrá, de hiá-
ba egyenlített 21-21-nél a 
VRCK elveszítette az első 
játszmát (26-24).
A második szakaszban 
esélyt sem adott a Myja-
va, hiszen 25-12-re nyer-
te a szettet. A harmadik 
felvonásban Toronyaiék 3 

pontos vezetéshez jutot-
tak. Mészáros is elemében 
volt, úgy tűnt sikerülhet a 
szépítés, 19-19 után azon-
ban a hazai csapat hozta a 
3. szettet is (25-23).
Az első meccs 3–0-ás 
veresége után a szlovén 
sztárcsapat az ACH Ljubl-
jana várt Szabó Dávidékra. 
A szlovén együttes esélyt 
sem adott a VRCK-nak. 
Dirlicék végig taktiku-

san és fegyelmezetten 
röplabdáztak és 25-17-
re, 25-14-re és 25-19-re 
megnyerve a játszmákat 
arattak sima 3–0-ás si-
kert. A Kazincbarcika eb-
ben a sorozatban legkö-
zelebb november elején 
Nyitrán szerepel a házi-
gazdák és a horvát Kaste-
la ellen. A Vegyész a baj-
nokságban október 8-án 
fél hattól a Pénz ügyőrt fo-
gadja, de előtte a Magyar 
Kupában is megkezdi sze-
replését az Oravec csapat 
Kazincbarcikán. 

VRCK

BIRKÓZÁS

SIKERES DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ 
Nagy sikert értek el a KVSE birkózószakosztály versenyzői 
a Kecskeméten rendezett diákolimpia birkózóversenyein 
szeptember 29-30-án, melyen különböző súlycsoportokban 
pénteken 173, szombaton 172 birkózó mérte össze erejét.

Pénteken a diákolimpia III-
as korcsoport (diák) 32 kg-
os súlycsoportjában Kiss 

Bence (Kazinczy tagisko-
la) bronzérmet szerzett, 
majd másnap a IV-es kor-

csoportban (serdülő) Ba-
logh Ferenc (putnoki Seré-
nyi szakközépiskola) már 
ezüst érmet érdemelt ki. 
Felkészítők: Kónya Lajos ve-
zetőedző, Csepregi György 
edző, Fodor Pál technikai 
vezető.
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Az Európai Diáksport Napja alkalmából „Kazincbarcika Diáksport csillagait” díjazta 
Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Art Kft. szeptember 29-én a Ka-
zinczy tornacsarnokban.

Az eseményen azokat az 
alapfokú és középfokú ok-
tatási intézmények tanuló-
it és felkészítőit jutalmaz-
ták, akik az elmúlt tanév 
országos diákolimpiai ver-
senyein az első három hely 
valamelyikén végeztek. Az 

elismeréseket Szitka Péter 
polgármester, Klimon Ist-
ván alpolgármester és Vi-
telki Zoltán, Kazincbarcika 
NB II-es futballcsapatának 
vezetőedzője nyújtotta át 
az arra érdemeseknek, 
majd ezt követően Han-

kó Dávid, a hazai triat-
lon sportág kiemelkedő 
egyéniségének pályafutá-
sát egy interaktív előadás 
keretében ismerték meg a 
résztvevők. A rendezvényt 
a Flip Unit Team produkciói 
színesítették.

A 2016/17-es tanév országos diákolimpia kazincbarcikai bajnokai:

a Pollack Mihály Általá-
nos Iskola I. korcsoportos 
vegyes tenisz csapata. A 
csapattagok Bede Zsófia, 
Pál Rajmund és Török Be-
nedek. Felkészítőjük: Da-
rai Imre.
Holló Szilárd, a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium 
tanulója, súlyemelője. Fel-
készítője: Pátrovics Géza.
Szintén első helyen vég-
zett a 2016/17-es tanév-
ben a Pollack Mihály Álta-
lános Iskola I. korcsoportos 
lány floorball csapata. A 
csapattagok Bede Zsófia, 
Csikász Panni, Lőrincz Kin-

ga Larina és Nagy Csenge. 
Felkészítőjük Tóthné Sze-
pesi Éva és Máthé László.
A 2016/17-es tanévben 
a kazincbarcikai ritmikus 
gimnasztikázók ismét re-
mek eredményeket értek 
el a Nagyatádon megren-
dezett országos diákolim-
piai döntőn. A Somogy me-
gyei versenyen országos 
diákolimpiai bajnoki címet 
nyert a Pollack Mihály Ál-
talános Iskola II. korcso-
portos csapata, a csapat 
tagjai: Biriki Vanda, Kon-
koly Vivien, Urbán Enikő 
és Viszoczky Flóra, a Pol-

lack Mihály Általános Iskola 
III. korcsoportos csapata, a 
csapat tagjai: Boda Natália, 
Szakács Réka, Tóth Vivien 
és Vasvári Alina. Mindkét 
csapat felkészítője Müller-
né Mészáros Judit.
A 2016/17-es tanév-
ben ritmikus gimnasztika 
sportágban szintén orszá-
gos bajnok lett a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium 
VI. korcsoportos buzogány 
csapata. A csapat tagjai: 
Kovács Nikolett, Harasz-
ti Liliána, Tóth Judit és Fe-
renczi Adél. Felkészítőjük 
Seresné Trója Éva.

A 2016/17-es tanévben országos diákolimpiai döntőben második helyezést értek el:

Féderer Benjámin súlyeme-
lő, a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium tanulója. Fel-
készítője Pátrovics Géza.
Vígh Sára cselgáncsozó, 
a Pollack Mihály Általános 
Iskola Dózsa György Tagis-
kolájának tanulója. Felké-
szítője Nagy József.
A Pollack Mihály Általános 
Iskola I. korcsoportos lány 

ritmikus gimnasztika csa-
pata. A csapat tagjai: Fodor 
Kamilla, Knittel Inez, Knittel 
Lara, Tóth Panna Boglárka. 
Felkészítőjük Müllerné Mé-
száros Judit.
A Pollack Mihály Általános 
Iskola IV. korcsoportos 
lány 4x100-as váltócsa-
pata. A csapat tagjai: Blá-
ga Lili, Imre Eszter, Papp 

Dorina, Tóth Anna. Felké-
szítőjük Tóthné Szepesi 
Éva.
A Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium V. korcsoport 
lány ritmikus gimnaszti-
ka csapata. A csapat tag-
jai: Szakács Eszter, Pócs 
Dorottya, Orehovszki Lili, 
Farkas Katalin. Felkészí-
tőjük: Seresné Trója Éva.

A Pollack Mihály Általá-
nos Iskola II. korcsopor-
tos lány tenisz csapata. A 
csapat tagjai: Bede Fanni, 
Bede Luca, Horváth Anna. 
Felkészítőjük: Darai Imre.
A Pollack Mihály Általános 
Iskola IV. korcsoportos 
strandlabdarúgó csapa-

ta. A csapat tagjai: Cser-
nely Márton, Viktor Ákos, 
Sánta Gábor, Jónyer Kris-
tóf, Géczy Ákos, Lakatos 
Krisztián, Stefán Bende gúz, 
Henez Kevin, Sándor Bálint, 
Huszák Milán, Orosz Donát. 
Felkészítőik Máté Zsolt és 
Máthé László.

A 2016/17-es tanévben országos diákolimpiai 
döntőben harmadik helyezést értek el:

A Pollack Mihály Általá-
nos Iskola IV. korcsopor-
tos lány teniszcsapata. A 
csapat tagjai: Bede Han-
na és Dányi Blanka. Fel-
készítőjük: Darai Imre.
A Pollack Mihály Általá-
nos Iskola IV. korcsopor-
tos lány floorballcsapata. 
A csapat tagjai: Batki La-
ura, Imre Eszter, Komlósi 
Panni, Papp Dorina, Tóth 
Anna. Felkészítőik: Tóth-
né Szepesi Éva és Máthé 
László.
A Pollack Mihály Álta-
lános Iskola IV. korcso-
portos lány többpróba 
csapata. A csapat tag-
jai: Batki Laura, Blága Lili, 
Imre Eszter, Janka Ágnes, 

Papp Dorina, Tóth Anna. 
Felkészítőik: Pál-Ispán 
Roberta és Tóthné Szepe-
si Éva.
Tóth Máté Miron cselgán-
csozó, a Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános 
Iskola Árpád Fejedelem 
Tagiskolájának tanulója. 
Felkészítője Nagy József.
A Pollack Mihály Általá-
nos Iskola I. korcsoportos 
lány grundbirkózó csapa-
ta. A csapat tagjai: Csikász 
Panni, Kónya Boglárka, 
Kovács-Varga Alíz, Lőrincz 
Kinga Larina, Mató Zita 
Hella, Nagy Csenge, Páhy 
Rebeka, Piaszkó Léna, Ta-
nyi Tünde. Felkészítőjük: 
Tóthné Szepesi Éva.

DÍ JÁTA DÓ

A DIÁKSPORTOLÓKAT DÍJAZTÁK
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KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE

FOLYATTÁK RAGYOGÓ SZÉRIÁJUKAT
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 5. fordulójában Gö-
döllőn lépett pályára a Kazincbarcikai Ördögök SE. A bor-
sodiak a hajrában lőtt gólokkal szerezték meg idei 4. győ-
zelmüket.

A jó szereplés folytatásá-
ban bíztak a barcikai futsa-
losok Gödöllőn. A vendégek 
Mikolka révén a 7. percben 
szerezték meg a vezetést 
egy parádés góllal, hiszen 
a barcikai játékos sarokkal 
juttatta a hálóba a labdát. 
A félidő hátralévő részében 
veszélyesebbek voltak az 
Ördögök, de egy perccel az 

első játékrész vége előtt a 
17. születésnapját a mér-
kőzés napján ünneplő Pal-
lós Szabolcs bravúrja kel-
lett, hogy megmaradjon 
a vendégelőny. Fordulás 
után magára talált a Gödöl-
lő és Varsányi góljával a 28. 
percben jött az egyenlítés. 
az Ördögök azonban ezután 
sem ijedtek meg és Fekete 

2 gólja után már megnyug-
tató volt előnyük. Ezután 
a házigazdák mindent egy 
lapra feltéve, lehozva kapu-
sukat 5 mezőnyjátékossal 
rohamoztak, ám egy újabb 
hazai szabálytalanság után 
10 méterest lőhetett a Bar-
cika, melyet Besenyei érté-
kesített.
Jelenleg az Ördögök ezzel 
a sikerükkel ott vannak az 
NB II Keleti csoportjának él-
mezőnyében. Folytatás ok-
tóber 9-én este a Vác ott-
honában.

KÉZILABDA

TOVÁBBRA IS VERETLENEK 
A férfi kézilabda NB II Északkeleti csoportjában, Nyírbá-
torban lépett pályára a KKSE. Koscsó Ádámék ezúttal is 
győztes meccsel rukkoltak elő.

Az első forduló fölényes ha-
zai sikere után idegenbeli 
bravúrra készültek a barci-
kaiak. Nyírbátorban azon-
ban nem könnyű nyerni és 
ezt tudták a borsodiak. Az 
első félidő azonban a ven-

dégek szájíze szerint ala-
kult, hiszen 30 perc játék 
után 15-13-ra vezettek. A 
második játékrészben fo-
kozatosan őrölte fel ellen-
fele erejét a Kazincbarcika, 
és végül nagy különbséggel 

32-24-re győzött. A KKSE 
így második a bajnokság-
ban és legközelebb október 
7-én 4 órától a Füzesabony 
együttesét fogadja. 
A női NB II-es csapat köz-
vetlen előtte 2 órától Nyír-
egyháza ellen meccsel. 
Mindkét mérkőzés színhe-
lye a Don Bosco Sportköz-
pont.

GYMSTICK

Ötéves a kazincbarcikai csapat
Katus Attilával és Czégel Erikával edzettek és ünnepel-
tek azok, akik ellátogattak a Tornacsarnokba október 
elsején délelőtt az V. Gymstick Birthday és Katus Attila 
RoadShow-ra. 

Kazincbarcika Város Önkormányzata meghívja Önt 
a 2017. október 12-én (csütörtökön) 17.00 órakor tartandó

lakossági fórumra,
amelynek témája a Fő tér átalakítása, felújítása.

A lakossági fórum helyszíne 
az Egressy Béni Művelődési Központ 

(Kazincbarcika, Fő tér 5.).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel:
Kazincbarcika Város Önkormányzata

FOTÓPÁLYÁZAT
FOTÓZZ ÉS NYERJ!

KAZINCBARCIKA

A Barcika Art Kft. „Ősszel” címmel nyílt fotópályázatot hirdet kortól függetlenül, 
amatőr és profi kategóriában. A szervezők minden olyan fotográfiai alkotást 
várnak, amelyek tág értelemben az ősszel kapcsolatos témába illeszkednek. 

Szakmai zsűri tagjai: Simkó Szilárd és Szathmáry Király Ádám

Nyeremények
A szakmai zsűri által legjobbnak vélt első három helyezett oklevélben részesül, 

valamint az első helyezetteknek, lehetőséget biztosít 
egy saját tárlat megvalósításához.

A közönségszavazat alapján legjobb eredményt elért pályázó,  
2 db színházbérletet nyer a kazincbarcikai Művelődési Központban  

megrendezett 2017/2018-as évadra, melyet a Barcika Art Kft. ajánlott fel. 

Részletes kiírás és pályázati feltételek
facebook.com/kolorlinekazincbarcika

Beküldési határidő
2017.október 2. (8:00 órától) - 2017.október 31. (24:00 óráig)

A rendezvényen elsőként Czégel Erika gymstick-óráján 
mozgatták át magukat a sportág szerelmesei, amit egy 
körülbebül egyórás Best Body aerobik követett.
A Katus Attila roadshow lényege, hogy a rendszeres test-
mozgásra ösztönözze az embereket, és felvilágosítást 
adjon az egészséges életmóddal kapcsolatban. Az élet-
módtanácsadással egybekötött esemény végén a meg-
jelentek egy hatalmas tortával ünnepelhették meg a ka-
zincbarcikai gymstick-csapat 5. évfordulóját.

FELHÍVÁSMEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI FÓRUM
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Október 6. (péntek) 14.00
 › IDŐSEK HETE NYITÓRENDEZVÉNY

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

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

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Október 15. (vasárnap) 10.00

 › ŐSZI CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
töklámpások és őszi dekorációk
Részvételi díj: 400 Ft/fő

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

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

Október 7. (szombat) 11.00, KSK 
 › KBSC-KISVÁRDA U-16-OS LEÁNY  
BAJNOKI LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

 
Október 7. (szombat) 16.00 ,tornacsarnok

 › VRCK-DEAC BAJNOKI RÖPLABDA-MÉRKŐZÉS
 
Október 8. (vasárnap) 12.00, KSK 

 › KBSC-CEGLÉD U-19-ES LEÁNY  
BAJNOKI LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

 
Október 9. (hétfő) 14.00, KSK 

 › III-IV. KORCSOPORT ATLÉTIKA  
FELKÉSZÜLÉSI VERSENY

 
2017. október 10-11. (kedd, szerda) 14.00, KSK 

 › II. KORCSOPORT LABDARÚGÓ-DIÁKOLIMPIA
 
2017. október 12-13. (csütörtök, péntek) 14.00, KSK 

 › III. KORCSOPORT LABDARÚGÓ-DIÁKOLIMPIA

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! 

EDELÉNY
VÁROSI KÖNYVTÁR (István király útja 49.)

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

www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Airwaves rágó extreme 14 g:
Mieszko praliné 1 kg 4 íz:
Tchibo family 250 g:
Horalky moments 50 g több íz:
Chio chips 75 g több íz:
Milka táblás 90 g-100 g:

70 Ft
2300 Ft
450 Ft
75 Ft
210 Ft
2555 Ft

5000 Ft/kg
2300 Ft/kg
1800 Ft/kg
1500 Ft/kg
2500 Ft/kg
2300 Ft/kg

Üdítők, sütemények nagy választékban kaphatók!

JUBILLEUMI HIGH CARE NYÍLT NAP

2017. OKTÓBER 13. (PÉNTEK) ÉS 14. (SZOMBAT)

High Care Stúdió, Kazincbarcika, Szabadság tér 6.
Tel: 800-122, 20/8043-623, 70/426-0326

High  Care® −  A  testkezelések  specialistája

augusztus

7-15-ig

20%

Last 
Minute

kedvezménnyel!

testkezelések, termékek
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CSODÁS KEZELÉSEK,
FANTASZTIKUS TERMÉKEK

www.highcarebarcika.hu

EGYEZTESSEN IDŐPONTOT!

Közösségi futás Kazincbarcikán

2017. 10. 17.

KAZINCBARCIKA

Kíváncsi vagy, hogy milyen egy igazi regeneráló futás? 
Régóta kipróbálnál egy POLAR pulzusmérőt?
A POLAR Futónagykövet csapata Kazincbarcikára látogat, 
hogy a maratoni hétvége után egy különleges 
fáklyás városi futás élményben legyen részetek.

HELYSZÍN: Kazincbarcika, Rákóczi tér
Kezdés: 17:00
Találkozás időpontja: 16:30
Az edzés pulzus-alapú lesz, ezért a
Polar Hungary csapata 
tesztórákat ajánl fel a futáshoz.
Tesztóráért regisztrálni a polarorak.hu oldalon kell!

Részletek: www.kolorline.hu
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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!


