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Szüreti vigadalom 
Kurityánban

A időseket köszöntötték 
Sajókazán

Derenk 300 éves újra telepítésére emlékeztek

Az országos könyvtári na-
pok rendezvénysorozat-
hoz kapcsolódva a Sajó-
szentpéteri Lévay József 
Könyvtár október 2-a és 
7-e között várta érdekes 
programokkal a gyereke-
ket és a felnőtteket.
Benedek Elek születés-
napján, szeptember 30-
án ünnepeljük a népmese 
napját. Ebből az alkalom-
ból tartottak mesemon-
dó versenyt az általános 
iskolák alsósainak. A he-
lyi Kossuth Lajos Általá-
nos Iskolából és a Móra 
Ferenc Tagiskolából, vala-

mint a Pitypalatty-völgyi 
Református Körzeti Álta-
lános Iskolából összesen 
20 gyermek érkezett. 
Kategóriánként az aláb-
bi eredmények születtek: 
Az 1-2. osztályosok kö-
zött első helyezést ért el 
Kiss Dorina (Móra), má-
sodik lett Lukács Adri-
enn (Kossuth), a harma-
dik helyet Kőházi Amanda 
(Móra) nyerte el. Külön-
díjban részesült Böször-
ményi Balázs (Kossuth). 
A 3-4. osztályosok közül 
első lett Kádas Anna Dóra 
(Kossuth), második Kutas 

Panna (Pitypalatty-völ-
gyi Református Körzeti 
Általános Iskola), harma-
dik Csáki Dominik (Móra). 
Különdíjat kapott Tankó 
Zsófia (Pitypalatty-völ-
gyi Általános Iskola). A 
következő napon egy fel-
sős csoport power point-
os kiselőadás keretében 
ismerkedett meg Arany 
János és Lévay József 
életével és pályájával, fel-
fedezve a két életút ha-
sonlóságait és különbsé-
geit. Szerdán az óvodások 
beszélgettek Dubniczky-
né Mártika nénivel az év-

szakokról, majd remek 
játék és kézműveskedés 
kezdődött. A negyedik 
napon a gyerekek a Diri 
Dongó együttes magá-
val ragadó műsorán vet-
tek részt. Pénteken egy 
alsós osztály járta végig 

a könyvtár minden egyes 
szegletét, szombaton pe-
dig a Sajószentpéteri Iro-
dalmi Kör tagjai és más 
érdeklődők ismertetőt 
hallhattak a két költőba-
rátról: Arany Jánosról és 
Lévay Józsefről.

A Kurityánért Alapítvány 
szüreti mulatozásra hívta a 
falu lakóit október 7-én. Az 
eseményt hagyományőr-
ző céllal rendezték meg a 
településen, immár má-
sodjára. Az este a közös 
együttlétről, a társasá-
gok egymásra találásáról, 
a felhőtlen örömről szólt. A 
megterített asztalra ki-ki a 
hazulról hozott elemózsiát 
tálalta s kínálta szomszéda-
inak. Első alkalommal volt a 
programban borkóstolás. 
Egy pincérnek készülő fi-
atal mutatta be a különbö-
ző borfajtákat a vendégek-
nek, melyeket később meg 
is ízlelhettek. A felszabadult 

szórakozás talpalávalóját 
a Travis duó húzta. A nap 
végén a Kurityánért Ala-
pítvány elnöke, Icsó Mik-
lósné elismeréssel jelen-
tette be, hogy a bálozók, 
illetve a bál támogatói 
segítségével, valamint a 
Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával korábban 
előadott Pandora Szelen-
céje című színdarab be-
mutatásával összegyűlt 
adományból a helyi Kis-
vakond Óvoda gyerme-
keinek játékeszközparkját 
tudják bővíteni.
Az eseményen részt vett 
Sziráczki Sándor, a telepü-
lés polgármestere is.

Meghitt ünnepség ke-
retében köszöntötték a 
község 70 éven felüli la-
kóit az idősek világnap-
ja alkalmából október 
2-án, Sajókazán. Sajó-
kaza Község Önkor-
mányzatának, illet-
ve a helyi Nappali 
Szociális Központ 
és Gyermekjólé-
ti Szolgálat meghí-
vását 140 idős lakos 
fogadta el. A hagyo-
mányoknak megfele-
lően megható szavakkal 
köszöntötte a megjelent 
szépkorúakat a falu első 
embere, Stefán László, 
valamint a Nappali Szo-

ciális Központ vezetője, 
Fejtiné Nagy Erzsébet. 
Ezt követően a Miskol-

ci Nemzeti Színház mű-
vészei dalokkal szóra-
koztatták a vendégeket. 

Két helyi testvérpár, Tóth 
Izabella és Tóth Rozália 
prózai és vers előadás-
sal bűvölte el az ünne-
pelteket. A tradíciókhoz 
híven oklevelet kapott a 

település legidősebb 
hölgy és férfi lakosa, 
az 50. házassági év-
fordulós házaspár és 
a gyémántlakodal-
mát ünneplő három 

házaspár. Ezen kívül 
minden időskorú em-

ber 5000 Ft-os ajándék-
utalványban részesült. 
Az estébe nyúló kelle-
mes délután vacsorával 
és élőzenés mulatozás-
sal zárult. 

Múcsony Nagyközség 
Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzata október 
7-én a „Gyökereink össze-
kötnek” című előadással 
tisztelgett az egykor len-
gyelek, főként gorálok lak-
ta hajdani település előtt. 
Az októberi rendezvényt 
Widomskiné Novák Má-

ria elnök nyitotta meg. Ezt 
követően Bubenkó Gá-
bor, a szögligeti lengyel 
nemzetiségi önkormány-
zat elnökének filmvetí-
téssel egybekötött előa-
dását tekinthették meg a 
résztvevők, Derenk rom-
településről és Szádvár-
ról, valamint saját készíté-

sű fotóiból is nyílt kiállítás. 
A bemutatott film magyar 
nyelvű, lengyel és angol 
feliratos, az Emberi Erő-
forrás Támogatáskeze-
lő és az Országos Lengyel 
Önkormányzat hozzájáru-
lásával készült. Ezenkívül 
az előadó számos mozgó-
képet készített pátriájáról. 

Többek között a Szádvár 
című alkotása 2007-ben 
a Pinnacle Európai Film-
szemléjén a legjobb for-
gatókönyvnek járó elis-
merést és díjat kapta.
Manapság már egyre ke-
vesebben vannak, akik 
elmondhatják magukról, 
hogy e kicsiny településen 

születtek. Ezért jelentett 
nagy örömöt Simkó Illés-
né Bözsike néni derenki 
születésű múcsonyi lakos 
köszöntése. A program 
végén a sziléziai konyha 
jellegzetes ételeit, a fehér 
kolbászt és a zsurek levest 
kóstolhatták meg a jelen-
lévők. 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK A LÉVAYBAN
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MEGNYÍLT A KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT

Kazincbarcika szívében, színvonalas, új irodákkal várják a bérlőket

A vállalkozói környezet fejlesztése érdekében az egykori 
kazincbarcikai Központi Általános Iskola megüresedett 
épületét alakították át az Jószerencsét út 1/A. sz. alatt. 
A mintegy 4300 m2 alapterületű létesítményben három 
szinten irodahelyiségeket, tárgyalókat, műhelyeket, il-
letve a pincében raktárakat helyeztek el. 

Az inkubátorház teljes 
energetikai felújításon és 
átalakításon esett át. Mű-
szaki szempontból is kor-
szerűsítettek, amelynek 

keretében megtörtént a 
teljes homlokzati felújítás, 
nyílászárócsere, hőszi-
getelés, hűtés-fűtéskor-
szerűsítés, valamint a kor 

igényeinek megfelelő iro-
dákat is kialakítottak. 
A KOLORLAB Innovációs 
Központ nevet viselő épü-
let kedvezményekkel se-
gíti kezdő vállalkozások 
indulását, illetve - többek 
között - ösztönzi a tech-
nológiai intenzív, kutatás-
fejlesztési tevékenységet 
végző vállalkozások bete-
lepülését. 

Ennek érdekében a bérleti 
díjak kialakításakor szem 
előtt tartották, hogy minél 
kedvezőbb áron lehessen 
a helyiségeket a bérlők 
rendelkezésére bocsátani, 
hogy ezzel is segíteni tud-
ják a tevékenységüket. 
A kedvezményezetti kate-
góriába nem tartozó szer-
vezetek bérleti díja 2000 
Ft/m2/hó + áfa, amely 
tartalmazza az alábbi 
szolgáltatásokat is: kö-
zös helyiségek takarítása, 
külső és belső területek 
igénybevétele, épület-
tartozékok karbantartá-
sa, internet-szolgáltatás 
biztosítása, rezsiköltsé-
gek (villamos áram, víz, 
szennyvíz, távfűtés, kom-
munális hulladékszállí-
tás), felújítási és ingatlan-
kezelési költségek; viszont 
nem tartalmazza az egyedi 
tevékenység során kelet-

kezett nagy mennyiségű 
gyártási hulladék és ve-
szélyes hulladék elszállí-
tását. 
A kedvezményezetteknek 
két kategóriát állapítottak 
meg. Az ide tartozó vállal-
kozásoknak a betelepülés 
1-3 évében az általános-
nál kedvezőbb lesz a bér-
leti díja. 
Szeptember 1-jétől már 
számos vállalkozó beköltö-
zött az épületbe, valamint 
helyet kapott még egy kö-
zösségi-oktató műhely, il-
letve az északi szárny ban 
a város médiaközpontja: a 
Kazincbarcikai Városi Te-
levízió, a Kolorhét hetilap 
és a kolorline.hu hírportál 
szerkesztősége.
Az épületben vannak még 
üres, kiadásra váró helyi-
ségek, ezek megtöltésére 
szeretettel várják az ér-
deklődőket.  

BÚCSÚZIK A KVTV

Megújul a Kazincbarcikai
Városi Televízió

KOLORTV néven, az újonnan kialakított Médiaköz-
pontban folytatja műsorát novembertől a városi te-
levízió. 

Mint arról korábban hírt adtunk, a KOLORHÉT és a 
KOLORLINE szerkesztősége már szeptember végé-
től a Jószerencsét úti székházban dolgozik, a városi 
televízió vadonatúj technikája, díszletei és irodái azon-
ban csak október végére készülnek el. Ennyi időre 
azonban a tévé munkatársainak is szüksége van az 
archívum, a kamerák és egyéb műszaki felszerelések, 
személyes tárgyak bedobozolására, átköltöztetésére. 
Jelenleg még a Pollack Mihály úton készülnek a mű-
sorok, az utolsó szerkesztett adás október 19-én a 
KVTV Híradó lesz.
A Kazincbarcikai Városi Televízió novembertől 
KO LORTV néven folytatja a munkát, színes és érde-
kes műsorokkal, új főcímparkkal és látványos, modern 
stúdiódíszlettel várják a nézőket. A részletekről rövi-
desen bővebben is beszámolunk.

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE

Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak 
az érdeklődők a következő elérhetőségeken:

BARCIKA SZOLG KFT.
Kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea

Tel.: +36-20/461-3627
E mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

mailto:kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
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FELHÍVÁS

KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAIKAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAIÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM 
Előadássorozat 2017. október 26-ától csütörtökönként 15.00-17.00 óra között

A MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN 
(Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.)

A PROGRAM FŐ TÁMOGATÓJA: 
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AZ ELŐADÁSSOROZAT IDŐPONTJAI, TÉMÁI, ELŐADÓI:  
2017/2018. I. félév

A FOGLALKOZÁS 
IDEJE TÉMA MEGJELÖLÉSE ELŐADÓ (OKTATÓ NEVE)

2017. október 26.  
15.00–17.00

A beszélgetés aranyszabályai:  
az erőszakmentes kommunikációtól  
a verbális agresszióig

Dr. Habil Dobos Csilla, a Miskolci Egyetem docense, 
intézetigazgató

2017. november 9.  
15.00–17.00

Az indiai gyógyászat (Ayurveda)  
és az idősödő ember.

Dr. Szalkai Iván, menedzser, a Dél-Borsodi Egészségügyi  
és Szociális Klaszter bőrgyógyász-kozmetológusa,  
a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ayurveda tanára

2017. november 23.  
15.00–17.00

Az életfa, avagy a családból  
fakadó erő

Szilvásyné dr. Mazurek Magdolna, gyógypedagógus, 
pszichológus

2017. december 7.  
15.00–17.00

Aktív idősödés – sikeres idősödés/
Szellemi működés idős korban/ 
A múlt feldolgozása idős korban/
Időskor és esztétika, művészetek

Dr. Boga Bálint, főorvos,  
Magyar Hospice Alapítvány, Budapest

2018. január 11.  
15.00–17.00

„Test és lélek, egészség – betegség, 
boldogság és boldogtalanság”

Szanyi Mária, szakpszichológus, testnevelő,  
jóga és body ART oktató

A hallgatók minden előadásról tematikus vázlatot, minimum négy alkalommal történő megjelenés 
esetén certifikációt is kapnak.

A részvételi díj 1 000 Ft/félév, melynek befizetésére a helyszínen az első oktatási napon 14.00-tól nyílik 
lehetőség. 

Jelentkezés feltétele: 
• 50. életév betöltése,
• minimum középfokú végzettség,

• a résztvevő vállalja a szabadegyetemen való  
aktív részvételt,

• részvételi díj befizetése.

Jelentkezési cím:
Szikra Alapítvány 3530 Miskolc, Reményi Ede u. 9.

Tel: 46/504-730, e-mail: kepzes@szikraalapitvany.hu

Jelentkezési határidő 2017. október 24. 12.00 

Szervezők: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és 
Kommunikáció Kutatócsoport, a Harmadik Kor Egyeteme 
Miskolc Alapítvány, Szikra Alapítvány, Barcika Art Kft.
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KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK

Őszi programkavalkád a kicsiknek
Megkezdődtek az őszi programok a Kazincbarcikai Ösz-
szevont Óvodákban. Az elmúlt két hétben Mihály-napi 
vásárt, szüreti kavalkádot, és mesenapot is rendeztek az 
intézményekben. 

A programsorozat idén is 
a Napsugár Tagóvoda Mi-
hály-napi vásárával kez-
dődött. Az esemény elején 
az egyik csoportból ver-
buválódott vásári forgatag 
járta végig az árusokat és 
mérte fel portékáikat.  Ezu-
tán a Kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskola néptáncbemutatóját 
tekinthették meg a kicsik 
és szüleik. Az eseményt 
táncház zárta. A hagyo-
mányos program mindig 
jó alkalom arra, hogy az 
óvodások megismerjék 
a néphagyományokat, 
népszokásokat.
A Százszorszép Ta-
góvodában, szep-
tember 29-én me-
senapot rendeztek. 
A programon ezúttal 
a gyerekek a „Kiska-
kas gyémánt fél krajcár-
ja” című gyermekmesét 
is előadták kisebb társaik 
és szüleik nagy örömére. 
Az esemény célja – mint 

mindig – most is az volt, 
hogy a gyerekeket megis-

mertessék a régi magyar 
népmesékkel, melyek ér-

tékes alternatívát jelente-
nek néhány mai rajzfilmmel 
szemben.
A programok a hagyomá-
nyokhoz híven, kedden szü-
reti kavalkáddal folytatód-
tak a Füzike Tagóvodában, 

a Nefelejcs oviban pe-
dig a saját Mihály-napi 
vásárukon tartották 
meg az intézmény né-

vadó ünnepségét is. A 
rendezvénysorozat ok-

tóber 5-én az Esztelánc 
óvodában almafesztivállal, 
a székhelyóvodában pedig 
focipálya-avatóval folyta-
tódott.

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT

Jól vették a kanyart
Közlekedési vetélkedőt szervezett a Kazincbarcikai Ren-
dőrkapitányság és a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi 
Alapítvány október 4-én a polgármesteri hivatal mö-
götti parkolóban.

A programot az Európai Mobilitási Hét keretében tartot-
ták meg, amelyen a városi intézmények, cégek munka-
társai mérették meg magukat. A versenyző csapatok 
KRESZ-tesztet töltöttek ki, valamint ügyességi felada-
tokat teljesítettek kerékpárral, segédmotorkerékpárral 
és autóval.

BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

Hogyan készül?

Első alkalommal rendezték meg a Barcika Park-napot 
október 6-án, a Mezey István Művészeti Központ ud-
varán.

Rem Krisztián, a Barcika Park Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója elárulta, a rendezvény célja az volt, hogy a 
gyerekek megismerkedjenek a cég tevékenységi köré-
vel és eszközeivel.
– A gyerekek nagyon élvezték a programot, de a téli fel-
készülés előtt munkatársainknak is kikapcsolódás volt 
ez a nap – mondta Rem Krisztián.
Az egész délelőttös rendezvényen felvonultatták a cég 
járműparkját, egyebek mellett úttisztító, rönkmaró és 
almaaprító gépek is megtekinthetők voltak éppúgy, mint 
a cég traktorai, melyeket a mezőgazdasági munkák során 
használnak. A program különlegessége az volt, hogy az 
aprítógépet a gyerekek is láthatták működés közben, és 
az így készült almalevet meg is kóstolhatták.
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GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396  
szerelés, 
duguláselhárítás 
és hibajavítás

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS

Kenéz Dániel 
Tel.: 06-20/282-5884

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 

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

NYITVA: K.–P. 06.00–16.00, SZO. 06.00–14.00, V. 06.00–12.00
CSARNOKUNKBAN 1 DB 10 m2-ES ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! ÉRDEKLŐDNI AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

06-30-573-5584, e-mail: barcikapiac@alfi.hu

Várjuk őstermelők, kistermelők, kézművesek jelentkezését, 
akik szívesen bemutatnák termékeiket!

KÓSTOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TERMELŐI PÉNTEK 
2017. 10. 20-ÁN

Várjuk kedves vásárlóinkat!
PÉNTEKI AKCIÓ: 2017. 10. 20-án

A HÚSBOLT AJÁNLATA: PECSENYE CSIRKECOMB (farrésszel, friss): 359 Ft/kg
PÉKÁRU MINTABOLT: REÁL FEHÉR KENYÉR (egész, szeletelt) 0,75 kg 212 Ft/kg: 159 Ft
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IDŐSEK HÓNAPJA

KÖSZÖNTÉS

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 

A SZÉPKORÚAKAT 
ÜNNEPELJÜK

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, ERZSIKE NÉNI!

„CSAK TISZTA 
FORRÁSBÓL”

Október az idősek hó-
napja. Ebből az alkalom-
ból minden évben számos 
programra invitálja Ka-
zincbarcika Város Önkor-
mányzata és a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgáltató 
Központ a szépkorúakat.

Az eseménysorozat meg-
nyitóján –a hagyomá-
nyokhoz híven – Szitka 
Péter, Kazincbarcika pol-
gármestere, Klimon István, 
a város alpolgármestere és 
István Zsolt, a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgálta-
tó Központ igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket.
Majd a népszerű műso-
rokból, a Rising Starból és 

a Sztárban sztárból jól is-
mert Peter Sramek szó-
rakoztatta a nagyérdeműt.
A rendezvények mintegy 
három héten át tartanak 
a KSZSZK intézményegy-
ségeiben, ahol kiállítások, 

óvodások, iskolások pro-
dukciói, valamint ki-mit-
tud színesítik a szépkorúak 
mindennapjait. Az idősek 
hónapi programokat októ-
ber 26-án Slamovits Tibor 
előadóestje zárja majd.

Orosz Imréné október 
9-én ünnepelte 90. szüli-
napját. A jeles napon Kli-
mon István alpolgármes-
ter otthonában virággal és 
oklevéllel köszöntette az 
ünnepeltet. Erzsike néni jó 
egészségben, állandó mo-
sollyal az arcán idézte visz-
sza a régi emlékeket. 
Férjét munkája kötötte 
Kazincbarcikához, ezért 
választották ezt a várost. 
Egész életében szerette a 

kerti munkát és sok álla-
tot is gondozott, ez nagyon 
hiányzik most Erzsike né-
ninek. Reggel korán kezd-
te a kerti munkát és még 
este is örömmel végez-
te. A föld és állatok iránti 
szeretete gyerekkorától 
kíséri, hiszen szülei révén 
ebben nőtt fel. Egész éle-
tében kapált, kaszált, eb-
ben lelte örömét. Emellett 
nyugdíjazásáig a kazinc-
barcikai kórházban dolgo-

zott. Jó szívvel emlékezik 
vissza régi munkatársaira 
is. A kórházban eltöltött 
évek alatt a gyermekosz-
tályon, tejkonyhán, nagy-
csoportban, kiscsoportban 
és az újszülött osztályon 
is dolgozott. Munka mel-
lett a család beteg tagjaival 
is sokat törődött. Kérdé-
sünkre, hogy mi a hosszú 
élet titka, a sok gyümölcs, 
zöldség, és a kerti munka 
volt a válasz.

Idén is megrendezték október 2-a és 8-a között az Or-
szágos Könyvtári Napokat. A rendezvénysorozathoz 
ezúttal is színes programokkal csatlakozott az Egressy 
Béni Városi Könyvtár.

Pósa Lajos költő, író, 
dalszerző emlékkiállí-
tásának megnyitójával 
kezdődtek hivatalosan 
a könyvtári események 
október 2-án. Az Infor-
matikai és Könyvtári 
Szövetség által meghir-
detett Országos Könyv-
tári Napokhoz - 1200 
könyvtárral karöltve - 
több mint tíz éve minden 
esztendőben csatlako-
zik az Egressy Béni Városi 
Könyvtár.
Molekné Kőrösi Beatrix, 
az intézmény igazgatója 
elárulta: a programso-
rozat idei mottója: „Csak 
tiszta forrásból”, amely-
lyel a környezetvédelem 
és a természeti értékek 
fontosságára igyekeztek 
felhívni a figyelmet.
Az egy héten át tartó 
rendezvények kereté-
ben voltak könyvtár-
használati foglalkozások, 
vetélkedők, bábszínház, 
de a gyerekek Vig Ba-
lázs író-olvasó találko-
zóján is részt vehettek. 
A szervezők a felnőtte-
ket egyebek mellett Haj-

nal József „Mákdobáló” és 
Lovas Tiborné „Tükörcse-
repek” című könyvének 
közönségtalálkozójára is 
várták.
Október 8-án délelőtt tar-
tották a „Könyves Vasár-
napot”, ami rendkívül nagy 
népszerűségnek örvend a 
látogatók körében. Ezen a 
napon ingyenes volt a be-
iratkozás és az internet-
használat, valamint ké-
sedelmi díj nélkül lehetett 
visszavinni a lejárt határ-
idejű könyveket, minde-
mellett érdekes kvíz- és 
egyéb játékokkal is készül-
tek a könyvtárosok.
Az Országos Könyvtári Na-
pok kazincbarcikai prog-
ramjaira több mint ezer 
érdeklődő látogatott el.
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Helyszín: MSZP városi iroda Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.

Bukó Géza, Lövey Zoltán, Pásztor László 
2017. október 17-én 15.30-tól 17.00-óráig 

képviselői fogadóórát tartanak.

2017.év október 9-től, előreláthatóan október 31-ig Kazincbarcika 
város településen teljes körű rágcsálóirtás lesz a tömb házas beépítésű 
területen.
A településen belül kihelyezett rágcsálóirtó dobozokhoz hozzányúlni 
tilos és veszélyes!
A rágcsálóirtó dobozok véralvadásgátló készítményt tartalmaznak, 
amely emberre és háziállatra veszélyes lehet.

A véralvadásgátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin.
Felelős gázmester: Hudák Péter (telefon: 06-20/965-1612)
Polgármesteri Hivatal részéről témafelelős: 
Lizák János (telefon: 06-48/514-788)
A fent említett elérhetőségeken kaphatnak teljes körű felvilágosítást 
és tájékoztatót az irtásról és a használt készítmények biztonsági 
adatlapjairól.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
3700 Kazincbarcika , Fő tér 4.  •  Tel: 06-48/514-700

TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁS

ALKALMAZÁS ÜZEMLETETÉSI MUNKATÁRSRÁGCSÁLÓÍRTÁS

FELADATOK:
 • mobilalkalmazás üzemeltetési feladatok ellátása, ezen belül

 • bejelentések ellenőrzése
 • ügykezelő részére történő továbbítás
 • bejelentések megvalósulásának nyomon követése

 • mentési dokumentációk készítése, naprakészen tartása
 • kapcsolattartás a társosztályokkal

ELVÁRÁSOK: 
 • főiskolai vagy egyetemi végzettség (műszaki előnyt jelent)
 • jó problémamegoldó- és kommunikációs készség
 • logikus, rendszerszemléletű gondolkodásmód
 • megbízhatóság, önállóság
 • pontos, precíz munkavégzés

 • MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, PowerPoint)

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

JUTTATÁSOK: 
 • hosszú távú munkalehetőség
 • kulturált munkakörnyezet

Munkavégzés helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Munkaidő: főállás, teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkába állás kezdete: azonnali
Jelentkezés módja: a fényképes önéletrajzokat 2017. október 31-ig 
várjuk az allas@kazincbarcika.hu e-mail-címen.

RICHTER EGÉSZSÉGNAP

DOBOGÓS HELYEN KAZINCBARCIKA!
Második helyen szerepel Kazincbarcika is a Richter Egészségváros kép-
zeletbeli dobogóján. A városlakók által összegyűjtött összeg ráadásul 
nem csupán az idén, hanem a program közel 10 éves történetében is ki-
emelkedőnek számít.

Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. 
kormányzati kapcsolatok és PR ve-
zetője elmondta, a program lassan 
jubilál, hiszen jövőre 10. alkalommal 
szervezik azt meg. Mint hangsú-
lyozta, a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy egyre nagyobb az igény a 
Richter Egészségváros rendezvé-
nyek iránt.
– Tavasszal Budapesten, Hatvanban, 
Komlón, Kazincbarcikán, míg ősz-
szel Gyulán, Bonyhádon és Balas-
sagyarmaton vehettek részt ingye-
nes szűréseken, előadásokon, illetve 
tanácsadásokon az egészségükért 
és kórházukért tenni vágyók. Öröm-
mel mondhatom, hogy a Richter Ge-
deon Nyrt. saját kezdeményezésű, 
országjáró prevenciós programso-
rozatának három legmagasabb ado-
mánya idén gyűlt össze, ez pedig 
nem sikerült volna a résztvevő la-
kosság egyre tudatosabb aktivitása 
nélkül – hangsúlyozta Beke Zsuzsa. 

A rendezvény szlogenje kilenc éve 
változatlan: „Egészség ezreknek, 
milliók a kórháznak!” – tehát a prog-
ram célja kettős: egyrészről felhívni 
az emberek figyelmét a szűrések 
fontosságára, másrészt szeretnék 
elérni, hogy a helyi kórházért való 

felelősségvállalás közös cél legyen.  
Így, aki az ingyenes szűréseken, ta-
nácsadásokon vagy előadásokon 
részt vesz, nemcsak önmagáért 
tesz, de kórházának eszközbeszer-

zését is segíti. Minden aktivitásért 
ugyanis 300 forintnak megfelelő 
adománypont jár, ami a nap végén 
hozzáadódik a Richter által felaján-
lott kétmillió forintos adományhoz.
Kazincbarcikára júniusba jutott el a 
rendezvény, és nyugodtan kijelent-

hető: az egész város összefogott 
a helyi kórházért, az egész napos 
családi programon több ezren vet-
tek részt szűréseken és programo-
kon, így tették hozzá sokszor há-
romszáz forintjukat a Richter által 
biztosított 2 millió forinthoz. Ez kö-
zel kilencmillió forintot eredménye-
zett mely a program történetében a 
legnagyobb összegnek számított. 
Ez Egészségváros éves zárásával 
sem változott. A képzeletbeli do-
bogó legtetején Komló áll, ahol a nap 
végére 9 304 400 forint gyűlt ösz-
sze. A Baranya megyei várost kö-
veti a Kolorcity 8 530 100 forint-
tal, és csak egy kicsivel lemaradva 
a rangsorban harmadik Bonyhád, 
ahol 8 338 400 forint gyűlt össze. 
Az adományok a helyi kórházak or-
vosi műszer- és szakmai eszköz-
beszerzését segítik. Tóth Gábor, a 
Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 
ügyvezetője lapunknak korábban 
elmondta, az intézmény a forrásnak 
köszönhetően egy kolonoszkópot 
vásárolhat, vagyis egy olyan esz-
közt, mely a vastagbélszűréseket 
teheti hatékonyabbá.
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SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a „Thália” 
és „Múzsa” bérlet első, novemberi előa-
dásához kapcsolódik. Ha kész a megfej-
téssel, írja meg nekünk! A helyes meg-
oldásokkal két belépőjegyet nyerhet a 
Kazincbarcikai Fedett Uszodába.

Beküldési határidő:
október 6.

ÚJ CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika, 
Jószerencsét út 1/A.
E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos rész-
leteket a Kolorhét szerkesztőségé-
vel a 06-20/479-4351-es telefon-
számon lehet megbeszélni.

A szeptember 29-ei rejtvényünk 
nyertese: 
Máté Istvánné  
(Kazincbarcika, Derkovits tér 18.)

REJTVÉNY

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK KAZINCBARCIKAI EGYESÜLETEK FÓRUMA

Jó gyakorlatok 
óvodapedagógusoknak

Megkezdődött az 
önkéntesek hete
Tizenhatodik alkalommal 
szervezi meg október 9-e 
és 16-a között az önkén-
tesek hetét városunkban 
a Kazincbarcikai Egyesü-
letek Fóruma. Az Egye-
sült Nemzetek Szerveze-
te 2001-et az önkéntesek 
évének nyilvánította, 
mellyel fel akarták hívni 
a figyelmet arra az em-
beri, társadalmi és nem 
utolsó sorban gazdasági 
szempontból fontos te-
vékenységre, melyet az 
önkéntesek végeznek 
szerte a világon. Ehhez 
a kezdeményezéshez 
2001-ben hazánk is csat-
lakozott a civil szerveze-

tek által szervezett orszá-
gos rendezvénysorozattal, 
melyben részt vett a Ka-
zincbarcikai Egyesületek 
Fóruma is. Városunkban 
minden évben megrende-
zik az egyhetes programot.
Az idei esemény megnyi-
tóján Molekné Kőrösi Beat-
rix, az Egressy Béni Városi 
Könyvtár igazgatója mon-
dott köszöntőt, majd meg-
nyitotta a KEF tevékenysé-
gét bemutató tárlatot.
A rendezvények október 
16-án a „Tiszta, virágos 
mozgalom” és „Kazincbar-
cika legszebb konyhakert-
jének” díjátadó ünnepségé-
vel zárulnak.

Háromnapos elméleti képzésre várták múlt héten a régió óvodapedagógusait a Ka-
zincbarcikai Összevont Óvodák. A továbbképzés témája a hátránykompenzáció és a 
felzárkóztatás volt. 

A város óvodáiban hosszú 
évek óta nagy figyelmet 
fordítanak a felzárkózta-
tási programokra, valamint 
arra, hogy a kicsik egyen-
lő esélyeket kapjanak az 
intézményükben. A kép-
zésen a helyben kialakult 
módszerekkel szerették 
volna megismertetni a ré-
gióban működő intézmé-
nyek óvodapedagógusa-
ival.
– Idén tavasszal nyújtot-
tunk be egy anyagot Eu-
rópai Uniós pályázatra, a 
gyermekek hátránykom-
penzáció és felzárkózta-
tásával kapcsolatban. Ezen 
sikeresen szerepeltünk, így 
a témában jelenleg Heves, 
Nógrád és Borsod-Aba-
új-Zemplén megye kép-
zési központja vagyunk – 

mondta Horváthné Geleta 
Mária intézményvezető. 
Az elméleti képzés október 
4-e és 6-a között zajlott a 
székhely óvodában, de a 
program részeként az in-
tézmény sok jó gyakorlata 

közül egyet – az Eszterlánc 
Tagóvoda Alma projektjét 
– szintén megtekinthettek 
a részvevők.
A délelőtti program csü-
törtökön a hagyományos 
Almafesztivállal zárult.
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KBSC

NEM HOZOTT PONTOT A SOPRON ELLENI MÉRKŐZÉS
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 12. fordulójában 
Sopronban szerepelt a KBSC. A kék-sárgák két hajrában 
kapott góllal szenvedtek vereséget.

Győzni utazott a bajnok-
ságban utolsó előtti Sopron 
otthonába a Kazincbarcika, 
amely az MTK elleni vere-
ség ellenére is a 3. helyen 
állt a pontvadászatban. Az 
első játékrész 34. percében 

cserélni kényszerült Vitelki 
Zoltán, Mikló sérülése miatt 
Kanalos lépett pályára. Sok 
esemény nem történt az 
első 45 percben, így 0-0-
lal vonulhattak pihenőre a 
csapatok. A második játék-

rész elején a csereként be-
állt Kanalos megkapta má-
sodik sárgáját, így a kiállítás 
sorsára jutott, akárcsak a 
korábbi Nyíregyháza elleni 
mérkőzésen. 
A 10 emberrel játszó KBSC 
ezután inkább a védeke-
zésre koncentrált, a Sop-
ron pedig igyekezett meg-
szerezni a vezető gólt. Az 

utolsó 10 percben járt már 
a mérkőzés, amikor Faze-
kas beadását Horváth P. fe-
jelte 8 méterről a kapu jobb 
oldalába. A vezetés birto-
kában a labdatartásra töre-
kedett a Sopron. A mérkő-
zés 90. percében azonban 
jött az újabb hazai találat, 
Horváth P. beadásába Heil 
lépett bele, és a labda a ka-

zincbarcikai védőről pattant 
a hálóba. A Sopron ezzel 
megszerezte idei első győ-
zelmét, a Kazincbarcika pe-
dig harmadszor kapott ki a 
szezonban. A KBSC legkö-
zelebb október 15-én va-
sárnap délután 3 órától a 
Mosonmagyaróvár együt-
tesét fogadja Tiszaújváros-
ban.

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA KLUB

FELEMÁS HÉTVÉGE
A Kazincbarcika NB II-es női és férfi kézilabdázói is hazai 
pályán szerepeltek a hétvégén. Mindkét csapat izgalmas 
mérkőzéssel zárta a fordulót.

A kézilabdás hétvégét 
a KKSE női gárdája nyi-
totta. Ponyi Szabináék 
a Nyíregyháza ellen egy 
kiélezett csatát vívtak. 
A házigazdák az első 
mérkőzésüket 17 góllal 
megnyerő szabolcsiak-
kal szemben jól tartották 
magukat, hiszen a félidő-
ben 14-15-t mutatott az 
eredményjelző. A foly-
tatásban a rutinosabb 
vendégek csupán 1 gól-
lal nyertek 28-27-re. Az 

újonc együttes teljesítmé-
nye azonban így is minden 
dicséretet megérdemel, hi-
szen remekül küzdöttek a 
lányok.
A női találkozó után jöttek 
a bajnokságban eddig jól 
szereplő férfiak. A két ve-
retlen mérkőzése igazi ké-
zilabda-csemegét tartoga-
tott a szurkolók számára. A 
Füzesabony igazolta, hogy 
nem véletlenül kezdte jól a 
bajnokságot, ám 30 perc já-
ték után 11-10-re a Barcika 

vezetett. Izgalmasan ala-
kult a második félidő haj-
rája, hiszen szoros volt az 
állás. Végül a házigazdák 
örülhettek, mert 21-20-
ra győzni tudtak. a két ka-
zincbarcikai csapat közül a 
férfiak veretlenül 3 győze-
lemmel, 6 ponttal vezetik az 
NB II Északkeleti csoport-
ját. A hölgyek egy győze-
lemmel és két vereséggel, 
két ponttal az ötödikek a 
tabellán. A női alakulat leg-
közelebb október 15-én va-
sárnap Vásárosnaményban, 
míg a férfiak 14-én szom-
baton Hajdúböszörmény-
ben lépnek pályára.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE

Továbbra is lendületben
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 6. fordulójában Vá-
con szerepelt a Kazincbarcikai Ördögök SE. A barcikaiak 
ismét győzelemmel tértek haza, és a 2. helyen állnak a 
bajnokságban.

A mérkőzés első félidejében kétszer is a házigazdák ju-
tottak vezetéshez, de Fekete és Besenyei góljai előbb az 
egyenlítést, majd Csicsvári találata a vezetést hozta meg 
a vendégeknek. A fordulatos első félidő hajrájában a Vác 
nem adta fel, döntetlenre alakította az állást, ám az utolsó 
pillanatban Mikolka góljánál már ismét kazincbarcikai előnyt 
mutatott az eredményjelző.
Derekasan küzdött a Vác és Bohony révén a 2. játékrész 
elején ismét döntetlenre állt a mérkőzés. A vendégalakulat 
azonban mindent megtett annak érdekében, hogy vissza-
vegye a vezetést. A 2. félidő derekán tíz perc alatt három gólt 
is szereztek az Ördögök Csicsvári, Fekete és Széki révén. A 
barcikaiaknak ez volt ebben az idényben zsinórban 5. győ-
zelmük. Az együttes így továbbra is második a bajnokság-
ban. Kőrösi Gábor tanítványai legközelebb október 16-án, 
hétfőn este fél héttől fogadják az MVFC II. Berettyóújfalu 
csapatát a Don Bosco Sportközpontban. 

VRCK

TOVÁBB TART JÓ SZEREPLÉS
A férfi röplabdabajnokságban a Pénzügyőr együtte-
sét fogadta a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika. 
A kék-sárgák ismét 3-0-ra nyertek a szezonban im-
már harmadszor.

A tavalyi idény bajnoki 
elődöntőjének vissza-
vágóján igazi rangadó-
ra készültek a felek. Az 
első szettben a VRCK 
hamar magához ragad-
ta a kezdeményezést és 
elhúzott a fővárosiaktól 
(10-5). A szett hátralévő 
részében tovább szár-
nyaltak a hazaiak és 
magabiztosan nyerték 

az első felvonást (25-16). 
A második szakasz az el-
sőnél is simábban indult, 
hiszen 6-2 és 16-9 után 
is időt kért a vendégek 
edzője. Sziporkáztak a ha-
zaiak, szinte minden meg-
mozdulásuk pontot ért. A 
szett vége 25-13 lett. A 3. 
játszmában Milev ászai és 
Szabó remek ütései hoz-
ták lázba a szurkolókat. 

Jól játszott a Kazincbarci-
ka, a vendégeknél pedig 
csupán Szalai és olykor 
Bagics villogott. A VRCK 
25-18-ra hozta a 3. játsz-
mát, visszavágva ezzel a 
fővárosiaknak a tavalyi 
szezon elődöntőjének el-
vesztéséért. A VRCK lap-
zártánkkor – október 12-
én – Székesfehérváron 
játszik Magyar Kupa visz-
szavágót, majd október 
15-én vasárnap este fél 
hattól a Szolnok együt-
tesét fogadja a Don Bosco 
Sportközpontban.

KBSC U-15

MÉG MINDIG VERETLENEK
Az október 7-én, a Tiszaújváros ellen 
játszott meccsen Kazincbarcika csapata 
most is veretlennek bizonyult. Az első gólt 
a tiszaújvárosi Lakatos Béla a 8. percben 
szerezte, majd csapattársa, Gulyás Krisz-

tián lőtte a gólt a 18. percben. A 2-1-es ered-
ményt az 59. percben a KBSC-s Henez Ke-
vin lőtte. Vaszil Valentin a 32. percben kapott 
egy sárga lapot, viszont 2-2-re egyenlített 
a játék második félidejében.

KÉZILABDA

Szakmai nap, központban a kézi
Általános iskolai tanárok, kézilabdaedzők és felsős diákok 
vettek részt azon a továbbképzésen, melyet immár máso-
dik alkalommal rendezett meg a Kazincbarcikai Kézilabda 
Sport Egyesület.

A programsorozatot a klub azzal céllal hívta élet-
re, hogy a szakemberek tapasztalatot cserélje-
nek egy-egy ilyen eseményen. Ehhez pedig segít-
ségül hívták a Magyar Kézilabda Szövetséget is. 
Juhász István férfi B válogatott szövetségi kapitány; a Kézi-
labda az iskolában program vezetője stábunknak elmondta: a 
Magyar Kézilabda Szövetség számos képzést tart, ugyanak-
kor örömmel csatlakoztak a kazincbarcikai egyesület kezde-
ményezéséhez, amellyel a városban és a környéken dolgozó 
kollégák munkáját támogatják. A továbbképzés elsődleges 
célja, a legfrissebb elméleti és gyakorlati ismeretek átadá-
sa, valamint segítségnyújtás a  tehetségek felkarolásában. 
A szakmai napon több foglalkozást is tartottak, ilyenek 
voltak a védekezés alapvető technikájának oktatása, alap-
mozgások, egyéni és csoportos védekezési gyakorlatok, a 
páros-hármas gyakorlatok, az edzéstervezés alaplépései 
és a korosztályos felkészítés jellegzetességei is.
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3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Tel./fax : (+36)(48) 311 583

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–17.00;

szombat, vasárnap zárva.

Egyéb szolgáltatások:
Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic
Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

MEGHÍVÓ

HIRDETÉS

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

PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Október 16. (hétfő) 16.00
 › DÍJKIOSZTÓ

Kazincbarcikai Városszépítő Egyesület 

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

 › KÉZMŰVES KUCKÓ A LEGKISEBBEKNEK  
(óvodás kortól) szerdánként 16 órától 

Papné Magyar Annamária Nusi néni vezetésével

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

Október 15. (vasárnap) 15.00, Pete András Stadion 
 › DVTK TARTALÉK-MONOR NB III-AS  
BAJNOKI LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS 

 
október 16-17. (hétfő, kedd) 14.00, KSK műfüves pálya

 › IV. KORCSOPORT LABDARÚGÓ-DIÁKOLIMPIA 
KÖRZETI DÖNTŐ

 
október 18-19. (szerda, csütörtök) 14.00, KSK műfüves pálya

 › NŐI LABDARÚGÓ-DIÁKOLIMPIA KÖRZETI DÖNTŐ

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 14. (szombat) 14.00 
 › HOGYAN ÉLJÜK SZABADON ÉS ELÉGEDETTEN 
AZ ÉLETÜNKET?

Előadó: Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés szakember

SAJÓSZENTPÉTER
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR (Bem József út. 15.)

Október 27. (péntek) 10.00, 11.00, 12.00 
 › HOWARD MATHEU KÜLÖNÖS ESETEI

író-olvasó találkozó Kovács Attila íróval

Október 28. (szombat) 10.00-12.00
 › HALLOWEEN

játszóház a városi könyvtárban

1956

A KKETTKK – 56P – 04 – 0464 pályázati azonosítószámú „Villanások 56’-ból” 
műsor az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Sinkovits 
Imre” pályázat során valósul meg. A programot az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS  

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE

2017. OKTÓBER 23., HÉTFŐ 
 
 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A KAZINCBARCIKAI  
KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS A 

KAZINCBARCIKA VÁROS ÉS KÖRNYÉKE MŰVÉSZETÉÉRT 
EGYESÜLET VILLANÁSOK ’56-BÓL CÍMŰ EMLÉKMŰSORÁVAL

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:  
SZITKA PÉTER, KAZINCBARCIKA VÁROS POLGÁRMESTERE

 

ÜNNEPI KOSZORÚZÁS

15.00 ÓRAKOR 
AZ EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERMÉBEN

16.00 ÓRAKOR AZ ’56-OS EMLÉKMŰNÉL
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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!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Miszko praliné 1 kg:
Lorilux mosógél 1,5 l:
Finish mosogatógép-tisztító 250 ml:
Perlux kapszula 32db-os 704 g:
Zenélős gyermekfogkefe:
Világítós gyermekfogkefe:

2300 Ft
350 Ft
820 Ft
1350 Ft
500 Ft
350 Ft

233 Ft/l
3280 Ft/l
1917 Ft/kg

Mécsesek nagy választékban kaphatók!


