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LAKOSSÁGI FÓRUM

MEGÚJUL
A FŐ TÉR
Lakossági fórumot tartott a Fő tér fejlesztésével kap-
csolatban Kazincbarcika Város Önkormányzata október 
12-én. A fórumon elsőként Pétervári György, a terület 
önkormányzati képviselője beszélt ezen városrész korábbi 
funkcióiról, történetéről, majd felvezette az idei terveket.
A beruházás ütemeit teljeskörűen Szitka Péter polgár-
mester ismertette az érdeklődőkkel egy prezentáció 
keretében.

„Nagyon fontos megje-
gyezni, hogy 2014 óta sajnos 
európai uniós vagy nemze-
ti pályázati lehetőség nem 
volt a terület megújítására, 
így korábbi ígéretemhez hí-
ven a Képviselő-testület-
tel együtt úgy döntöttünk, 
hogy önkormányzati forrás-
ból kezdjük meg a fejleszté-
seket, melyek több ütem-
ben valósulhatnak meg. A 
beruházás régi igénye a vá-
roslakóknak, és azt igyekez-
tünk úgy megtervezni, hogy 
a jelenlegi funkciók megma-
radjanak, azonban a mai kor 
elvárásainak is megfelel-
jen.”– mondta Szitka Péter.
A teljes felújítás során el-
bontják a jelenlegi labda-
hálós játszóeszközöket és 
pályákat, ezeknek a helyé-
re olyan új, sok esetben ha-
zánkban még egyedülálló 
játékok, installációk kerül-

nek, amelyek minden 
korosztály igénye-
it kielégítik. Emellett 
fitnesz eszközökkel, 
valamint a mozgás-
koordinációt javító és 
készségfejlesztő ját-
szóeszközöket is magában 
foglaló játszótérrel gazda-
godik a Fő tér.
Megmarad a terület pihe-
nőpark funkciója, megújul 
a csapadékvíz-elvezetése, 
a közvilágítás, a sétányok, 
és új utcabútorokat is kihe-
lyeznek. A rekonstrukció-
hoz kapcsolódik egyébként 
az a járdafelújítás is, mely 
tavasz végén kezdődött a 
területen és a közelmúltban 
ért véget.
A beruházás idén ősszel 
elindul, az időjárásra tekin-
tettel olyan munkákat vé-
geznek el az első körben, 
melyek a további, tavasztól 

elvégzendő feladatokat 
megalapozzák.
A fórumon jelenlévők 

aktívan kapcsolódtak be 
az előadásba, kérdéseik, 

észrevételeik elsősorban 

az ütemezéssel kapcsolat-
ban merültek fel, de szó volt 
egyéb, a fejlesztés részét 
nem képező járdák felújí-
tásának, parkolók létesíté-
sének szükségességéről is.
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TÉRSÉG

Bánhorváti időseit 
ünnepelték

Sztárvendég és érdekfeszítő 
előadások Edelényben

SÉTA A MELLRÁK ELLEN

Ezúttal Sajóbábonyban 
adtak randevút egymás-
nak a népi hagyományain-
kat ápoló dalárdák. A ven-
déglátó önkormányzat 
rendezésében, a Rezeda 
Népdalkör meghívására 
több település énekkara 
látogatott el a bükki vá-
rosba október 14-én. A 
műsort színesítette Alsó-
vadász énekkarának fellé-
pése. Műsorukat Kormány 
Attila nyugdíjas énektanár, 
az Avasi templom kánto-
ra tanította be, zongorán 
dr. Romhányi Róbert he-
gedűművész, jogász mű-
ködött közre. Az 1997-ben 

alakult alsózsolcai Szivár-
vány Vegyes Kar szerel-
mes népdalokat és Sa-
jó-parti népdalokat adott 
elő. A Csobádért Egyesület 
Muskátli Dalkörének tagjai 
magyar nótákat énekel-
tek. A homrogdi Napfel-
kelte Népdalkör sokszínű 
repertoárjából a kékedi 
népdalcsokrot és a felvi-
déki dalcsokrot választot-
ta. A mezőcsáti Lila Akác 
Nyugdíjasklub Tisza men-
ti dallamokat szólaltatott 
meg. A Sajóvámosról ér-
kezett Népdalkör gömöri 
népdalokkal, valamint Gal-
ga menti népdalcsokorral 

lépett színpadra. A fellé-
pők közt volt Sajóbábony 
testvértelepülésének, a 
szlovákiai Sajórédének, 
azaz Rejdovának az ének-

kara is. A házigazda, az 
Orosz Marianna ének-ze-
netanár szakmai irányítá-
sa alatt működő Rezeda 
Népdalkör elsőként He-

vesben gyűjtött dallamo-
kat és kékedi borivó nótá-
kat énekelt, majd borsodi 
szerelmes dallamokból álló 
csokorral zárt. 

Az idősek hónapja al-
kalmából október 13-án 
Bánhorváti Község Ön-
kormányzata ünnepi mű-
sorral lepte meg a falu 65 
év feletti lakosait. A sze-
mélyes megkeresés-
re mintegy 120 szépkorú 
mondott igent. Az önkor-
mányzat biztosította az 
idősek számára a hely-
színre való oda- és haza-
jutást. Az ünnepre kedves 
műsorral készültek a Szi-

várvány Gyermekóvo-
da apróságai, valamint 
a Kazinczy Gábor Álta-
lános Iskola tanulói. Ezt 
követően a Levendu-
la Nyugdíjasklub tagjai 
szórakoztatták a meg-
hívottakat. Nagy sikert 
aratott Kele Krisztina és 
Varkucs Róbert operett-
előadása. A finom va-
csora elköltése után a 
résztvevők vidám talál-
kozójával zárult az est.

Edelényben szeptember 
29-e és október 14-e kö-
zött rendezték meg az Or-
szágos Könyvtári Napok 
programsorozatát a városi 
könyvtárban. A megannyi 
érdeklődőt vonzó esemény 
első előadója, a Nők Lapja 
sok évtizedes tapaszta-
lattal rendelkező újságíró-
ja, V. Kulcsár Ildikó volt. Az 
íróként is népszerű szerző 
„Egy korty derű” címmel be-
szélt családról, munkáról, a 

mindennapi életről. Október 
4-én dr. Almási Kitti klinikai 
szakpszichológus, a Nyitott 
Akadémia előadója hívta 
fel a résztvevők figyelmét, 
hogy kiemelkedve a szür-
ke hétköznapokból, miért 
érdemes bátran, vagy leg-
alábbis merészebben élni. A 
következő napi vendég, Tóth 
Sándor lelkész, pszicholó-
gus, aki az idegrendszer és a 
hormonok szerepét vázolta 
fel személyiségünk kiala-

kulásában. Október 7-én 
kézműves foglalkozást tar-
tottak az ősz jegyében. Ok-
tóber 9-én Halmos Mónika, 
gasztrobotanikus- tanács-
adó különböző virágokkal 
kombinált ételeket vará-
zsolt az asztalra. A záró-
napon, október 14-én, Pál 
Ferenc római katolikus pap, 
mentálhigiénés szakember 
a szabad és elégedett élet 
mikéntjéről tartott előadást 
az érdeklődőknek. 

Ötödik alkalommal rendez-
ték meg a „Rózsaszín na-
pot” Edelényben. A jubilá-
ló esemény főszervezője 
a Magyar Rákellenes Liga 

Edelényi Remény Alapszer-
vezete volt. A 2013-ban 
alakult edelényi szervezet 
legfőbb célja a betegség-
ben szenvedők felkarolá-

sa, szakmai tanácsokkal 
való ellátása, a szűrések, az 
önvizsgálat fontosságának 
népszerűsítése, valamint 
a tagok tapasztalatainak 
egymás közti megosztása. 
Ennek érdekében minden 
hónap első hétfőjén szak-
mai előadásokat tartanak, 
és évenként, október elején 
programokkal egybekö-
tött, emlőrák elleni szoli-
daritási sétát szerveznek 
a városban. A művelődési 
központban október 7-én 

megtartott programot 
Vajda Zoltánné, az edelé-
nyi alapszervezet elnöke 
nyitotta meg, majd Molnár 
Oszkár, Edelény polgár-
mestere mondott köszön-
tőt. Egy szavalatot köve-
tően, dr. Solymosi Tibor, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház 
onkológus-urológus-se-
bész főorvosa előadásá-
ban a kísérleti gyógyszerek 
útját mutatta be kipróbá-
lásuktól a forgalomba ho-

zatalukig. A Császta Nép-
táncegyüttes műsora után 
Orosz Julianna testnevelő 
tanár a betegség megpró-
báltatásokkal teli folyama-
tának lelki oldalára hívta 
fel a figyelmet. Az előadás 
végeztével hetven, rózsa-
színbe öltözött, rózsaszínű 
lufit tartó ember sétált az 
előre kijelölt útvonalon 
az életért. A nap végén a 
résztvevők a CsaVar Szín-
ház produkcióját tekintet-
ték meg. 

ISMÉT A NÉPDALKÖRÖK TALÁLKOZTAK

Fotó: Szűcs Mara
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Háromnapos forgatag a népművészet jegyében

Szüreti felvonulással kezdődött október 13-án 
a Kolorfolk hétvége Kazincbarcikán. A több 
száz fős, színes kavalkád a Fő térről indult és a 
Kolorcity több pontján megállva a Mezey Ist-
ván Művészeti Központba érkezett. A menet 
közben az Agyagbanda húzta a talpalávalót, 
majd az intézmény udvarán a Kodály Zoltán 

Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszaka 
táncházzal örvendeztette meg a közönséget. 
A színpadi produkciókat a Zubogyi Macska-
zaj dalkör előadása nyitotta, ezt követően a 
Tardonai Kulturális Egyesület szórakoztatta 
a megjelenteket. A programok alatt különféle 
népi játékok, mesterségbemutató, kézműves 
foglalkozások és szabadtéri kiállítások várták 
a kilátogatókat.
A Kolorfolk hétvége eseményei október 14-
én a hagyományos Szüreti vigalommal foly-
tatódtak. A szombati programok a Galagonya 
Citerazenekar előadásával kezdődtek, majd az 
Ádám Jenő Tagiskola kiskórusa mutatta be tu-
dását a kilátogatóknak, ezt követően Klimon 
István, Kazincbarcika alpolgármestere köszön-
tötte az érdeklődőket. 
Délután a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
kicsinyei adtak műsort, őket a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai követ-
ték a színpadon. A rendezvényt az idén tízéves 
jubileumát ünneplő  Maszkura és a Tücsökraj 
fergeteges koncertje zárta.

A gyönyörű őszi délutánon nemcsak színpadi 
programokkal kedveskedtek a szervezők a 
megjelenteknek. A Mezey udvarán bemutat-
koztak a kazincbarcikai és a környékbeli kéz-
művesek, akik többek között fafaragásokat, 
mézeskalácsot, finomabbnál finomabb sajto-
kat, házi lekvárokat, szörpöket, dísztárgyakat, 
táskákat és még számos terméket kínáltak a 
nagyérdeműnek. Emellett voltak népi játékok, 
állatsimogató, szőlőtaposás és mustkészítés, 
valamint íjászat is.
A Barcika Art Kft. a teljes bevétellel idén is a 
Sajómenti Népművészeti Egyesület munkáját 
támogatja.
Vasárnap a Gyermekek Háza-Kéz-
művesház őszi, családi játszó-
házzal várta az ügyes kezű lá-
togatókat, amelyen különféle 
dekorációkat készíthettek és 
töklámpást is faraghattak a 
gyerekek és szüleik. A ha-
gyományokhoz híven – ját-
szóház keretében – a csa-
ládokkal együtt készültek 
az őszre és a Halloweenre. 
Az idei közös kézműves-
kedésen több mint száztizen 
vettek rész, akik tíz műhely-
ben alkothattak. A legnép-
szerűbb idén is a tökfaragás 
volt, de a gyerekek gyönyö-
rű ajtódíszeket és mécses-
tartókat is készítettek.

Tíz éve alakult a Maszkura és a Tücsökraj, az újkori magyar dalszerző zenekarok 
egyik kimagasló művészi színvonalon zenélő bandája, mely folyamatos sikerrel 
koncertezik a hazai klubokban és fesztiválokon. Az erdélyi származású, cilinderes 
Maszkura egyedi megjelenése és zenei világa adja meg a csapat jellegzetes stílu-
sát, melyről meggyőződhetett a Kolorfolk hétvége közönsége is október 14-én a 
Mezey Művészeti Központ udvarán. 

– Idén ünnepli fennállá-
sának tizedik évforduló-
ját a zenekar. Mit érde-
mes tudni a csapatról?
– Sokfajta stílusból táp-
lálkozunk már a legelső 
évtől kezdve, a tízéves 
jubileumunkig sikerült 
ezeket leredukálni há-
romra: jelenleg soul, fun-
ky, hiphop zenéket ját-
szunk. A dalszövegeket 
én írom, csak néhány fel-
dolgozásszámunk van. A 
társaim mind képzett ze-
nészek, úgyhogy öröm 
velük muzsikálni, sőt így 
együtt könnyedebb az 
egész munkafolyamat. 
Törekszünk arra, hogy 
minőségi legyen a pro-
dukciónk, és hogy amit 
írok, eljusson azokhoz, 
akik kíváncsiak ránk, aki 
megtalálja magát ben-
ne. Ez a lényeg! Nincs ki-
tűzve, hogy 20-tól 30-ig, 
vagy 20 alatti korosztály. 

– Egyedi a stílusuk és a 
megjelenésük, a mostani 
előadáson is cilinder volt 
a fején. Van ennek törté-
nete?
– A történet csak any-
nyi, hogy én a dalszö-
vegírást hiphoppal kezd-
tem még ’89-ben. Előtte 
„lagziztam” és hasonlók, 
így amikor elkezdtem sa-
ját szövegeket írni, gon-
doltam, hogy választok 
magamhoz illő fejfedőt 
és stílust, de végül nem a 
fullcap sapkát választot-
tam. Tangóharmoniká-
zom, úgy gondoltam job-
ban illene ehhez a kalap. 
A pajesz–barkó dolgot is 

szerettem: úgy éreztem, 
hogy ez együtt passzol 
az egész stí lusomhoz. 
Kétezer-egy óta haszná-
lom a koncerteken – nyil-
ván az utcán annyira nem 
–, de előfordul, hogy raj-
tam marad. 

– Mennyire zsúfoltak a 
mindennapjai?
– Harminchat éves múl-
tam, van egy kisfiam, de 
igazából elég szabadon 
élek, nem mondanám azt, 
hogy nagyon zsúfoltak a 
hétköznapjaim. Csak ze-
nével foglalkozom. Van 
egy világzenei produkció, 
ott inkább harmoniká-
zom, nem vagyok állan-
dó frontember. Néhány 
dalban énekelek, rappe-
lek, de csak hangszeres 
zenészként veszek részt 
benne. Nem járok be min-
dennap dolgozni, ott-
hon írom a dalokat, így én 
időzítem, hogy mikor mit 
csinálok. Ha nincs ked-
vem, akkor mással fog-
lalkozom, el tudok menni 
mulatni, vagy otthon ma-
radok a gyerekkel. Sajnos 
nem lakom együtt a gye-
rekkel – mintha ez divat 
lenne – nálam is így ala-
kult, de már beletörőd-
tem. Azt csinálom, amivel 
foglalkozom.

– Készülnek újabb dalok?
– Ugyanúgy, mint nagyon 
sok más zenekar, már 
nem arra törekszünk, 
hogy 14, vagy 15 dalos új 
lemezt hozzunk létre. Mi-
vel rengeteg megosztó 
és videónéző felület van 

az interneten, ha oda fel-
kerül egy dal, amit meg-
szeretnek, akkor azt hall-
gatják a zenekartól, nem 
egy teljes lemezt. Sokan 
törekednek arra is, hogy 
más zenekarral közös da-
lokat csináljanak, mely-
lyel mindkettőjük közön-
ségét kielégítik. Többen 
hallgatják ezeket a da-
lokat, így mi is efelé ha-
ladunk. Ha összegyűlik 
8-10 dal, akkor azt meg-
tiszteljük egy koronggal. 
Eddig szerencsére még 
nem volt olyan, hogy ne 
készüljön hozzá borító, és 
ne jelenjen meg fizikailag 
is. Ezentúl is igyekszünk 
arra, hogy ha nem is több 
száz, vagy ezer példány-
ban, legyártjuk a koron-
gokat, ez még elkel, és 
ha még szükség van rá, 
egy utángyártás is bele-
fér. Többnyire az érdekel 
bennünket, hogy eljöjje-
nek a fellépéseinkre, sze-
ressék a zenénket. Nem 
zavargunk azon, hogy 
megveszik vagy nem 
a lemezeinket, mert ha 
szeretik nyugodtan le-
tölthetik a netről. 

– Más zenészekkel is 
dolgoznak együtt. Tavaly 
így jutottak be a „Dal” 
című műsor legjobb har-
minca közé. Vannak ha-
sonló terveik?
– Eszünkbe szokott jut-
ni. A műsorban való meg-
jelenés egyik feltétele az 
volt, az ott lejátszott dal 
se élőben, se rádióban 
ne menjen az adás előtt 
és utána másfél hóna-

pig. Nekünk éppen akkor 
jött ki egy új lemezünk, 
amelyikből az egyik szám 
megfelelt ezeknek a kri-
tériumoknak. Gábornak, 
a basszusgitárosunk-
nak jutott eszébe, hogy 
megpróbálhatnánk ezzel 
a számmal indulni, hiszen 
erre nem mondhatják azt 

a hallgatóink, hogy pont 
erre készült csak. Szerin-
tem mindenképpen jó do-
log, hogyha egy zenekar 
megpróbálja megméret-
ni a zenéjét, ha mondjuk 
bejut a 370-ből a 30 közé. 
Örültünk, hogy szélesebb 
körben is megismertek 
minket.

INTERJÚ

JUBILÁLÓ CILINDERES 
A SZÜRETI VIGALMON

A Maszkura és a Tücsökraj eddig öt nagy- és két 
kislemezt jelentetett meg, ezek közül a „Szégyen-
telent”, a „Kérlek, így szeress!”-t és a „Pesti nők”-
et is jelölték már az év albuma díjra. Legkedveltebb 
felvételeik – a „Pesti nők”, a „Tiszta gyümölcs” és 
a „Lady Maga!” –folyamatosan jelen vannak az or-
szágos és a helyi rádióállomások műsorán, és több 
válogatáslemezre is felkerültek.
Kétezertizenöt decemberében megjelent albumon 
található „Kinek sírjam” című dalt beválasztották a 
legjobb 30 szerzemény közé, akik Magyarországot 
képviselték az Eurovíziós Dalfesztiválon.
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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 

TISZTA VIRÁGOS MOZGALOM IDŐSEK HAVA

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ

A SZOMSZÉD FŰJE  
NEM MINDIG ZÖLDEBB

„CSAK TISZTA 
FORRÁSBÓL”

MEGLEPETÉS A 
SZÉPKORÚAKNAK

Az Önkéntesek Hetének utolsó napján tartották a „Tiszta, virágos mozgalom” díjátadó 
ünnepségét. Az eseményen Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Városszépítő 
Egyesület a virágos erkélyek, társasházak, közintézmények és vállalkozások mellett 
a díjazták gyerekpályázatok legjobbjait is.

A Kazincbarcikai Városz-
szépítő Egyesület minden 
évben versenyt hirdet – a 
„Tiszta, virágos mozgalom” 
szellemében – a legszebb 
virágos erkélyek, lépcsőhá-
zak, családi házak, intézmé-
nyek és üzletek tulajdono-
sainak. A megmérettetésre 
idén is számos pályázat ér-
kezett. A rendezvényen Ko-
vács László önkormányzati 
tanácsadó, Dienes Mária, a 
Kazincbarcikai Egyesületek 
Fórumának elnöke és Fan-
csik József, a Kazincbarcikai 

Városszépítő Egyesület el-
nöke adott át elismeréseket 
az arra érdemeseknek.
Legszebb virágos erkély 
díjat Kiss Attiláné, Simonné 
Pál Erzsébet, Boros Zol-
tánné, Fodor Béláné, Far-
kas Gábor, Molnár Anna, 
Katinszki Piroska, Szántai 
Ildikó és Sándor Andrásné 
kapott.
Tiszta, virágos lépcsőház 
díjat ketten – Kovács Jó-
zsef István (Egressy Béni 
út 60. lakókollektívája) és 
Sarok Györgyné (Pollack 

Mihály út 35. lakóközössé-
ge) – kaptak.
Tiszta, virágos közintéz-
mény idén a Napsugár Tag-
óvoda lett, míg a legszebb 
virágos létesítmény címmel 
hárman – az Ambrózia Ét-
terem és Panzió, a Hotel Lu-
kács és a HBH Bajor Sörház, 
Étterem és Panzió – dicse-
kedhetnek.
Majd azokat az óvodáso-
kat és iskolásokat díjazták, 
akik képzőművészeti, fotós 
és filmes kategóriák közül 
választhattak.

DÍJAZOTTAK:

Óvoda
1. Király Diána (Százszor-
szép Tagóvoda); Daru Mi-
hály (Eszterlánc Tagóvoda)
2. Csengeri Arabella (Mese-
vár Tagóvoda); Szabó Bian-
ka (Székhely Óvoda)
3. Dinea Dárius (Napsugár 
Tagóvoda)

Különdíjat vett át videó 
kategóriában a Nefelejcs 
Tagóvoda Napraforgó és 
Margaréta csoportja.

Általános iskola – alsósok
1. Erdélyi Lotti és Moldván 
Hédi Ajsa (Dózsa György 
Tagiskola)
2. Balázs Dominika és Po-
ráczki Georgina (Dózsa 
György Tagiskola)

3.Lukács Dániel (Dózsa 
György Tagiskola); Katona 
Krisztián (Pollack Mihály 
Általános Iskola)

Általános iskola – 
felsősök

1. László Emma (Dózsa 
György Tagiskola)
2. Horváth Dóra (Dózsa 
György Tagiskola) és Ko-
vács Ákos (Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium.)
3. Tóth Izabella (Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium)

A felső tagozatosok fotó 
kategóriájában különdí-
jat vett át Tóth Marcell az 
Ádám Jenő Tagiskolából.

Középiskola
A középiskolások minden 
kategóriájában a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium 
diákjait ismerte el a zsűri.

Rajz kategória
1. Elleh Emily és Somogyi 
Vanessza
2. Vojtkó Eszter és Hegedűs 
Mariann Éva
3. Ronecz Izabel

Videó kategória
1. Debreceni Bence
2. Gazsó Péter
3. Polonkai Ádám

A beérkezett alkotásokból 
ezen a napon egy tárlat is 
nyílt az Egressy klubter-
mében.

Kazincbarcika Város Önkormányzata és a kazincbarcikai Városszépítő Egyesület 2017 
tavaszán második alkalommal hirdette meg saját szervezésben a „Kazincbarcika leg-
szebb konyhakertje” pályázatot, amelynek fő célja, hogy minél többen műveljenek 
konyhakertet a városban. Pályázat benyújtására Kazincbarcika közigazgatási terüle-
téhez tartozó ingatlanokon lévő kertek tulajdonosainak és használóinak volt lehetősé-
ge. A pályázat elbírálását a Kazincbarcika Legszebb Konyhakertje Bizottság végezte.

DÍJAZOTTAK:

Családi ház kertje
Simó Vincéné

Zártkert
1. Bagó László

2. Kovács József István
3. Tordai József

Idősek hava alkalmából 
a Kazincbarcikai Szoci-
ális Szolgáltató Központ 
Idős korúak Gondozóhá-
zában élők napja kicsit 
más volt, mint a többi. 
Október 17-én a Kazinc-
barcikai Összevont Óvo-
dák Mesevár Tagóvodá-
jából gyerekek érkeztek, 
hogy köszöntsék az idő-
seket. A szépkorúak lá-
togatására az óvodások 
felkérést kaptak, amire 
nagy örömmel készültek. 
Már nem ez volt az első 
fellépésük, hiszen anyák 
napján is ellátogattak a 
gondozóház időseihez.
Az óvodások műsorát 
Urbánszki Ildikó intéz-

ményegység-vezető nyi-
totta meg. Két csoportból 
voltak vállalkozó szelle-
mű nagycsoportos gye-
rekek, akik már várták az 
idősekkel való találkozást.  
A gyerekek versekkel, da-
lokkal készültek, sokat 
gyakoroltak, hogy örömöt 
szerezzenek az intézmény 
lakóinak. 
Saját készítésű ajándékot 
is vittek minden szépko-
rúnak. Az idősek hol mo-
solyogva, hol meghatódva 
nézték a gyerekek műso-
rát. A kicsik jókedvet vit-
tek az otthonba, hiszen a 
fellépésük után még hal-
lani lehetett az idősek 
éneklését. 

A Tompa Mihály Református Általános Iskola diákjai 
és a Nefelejcs Tagóvoda óvodásai adtak műsort az 
idősek hónapja alkalmából október 17-én a Muskátli 
Nyugdíjasházban. 

A gyerekek mondókák-
kal, versekkel, dalok-
kal és hangszeres pro-
dukciókkal lepték meg 
a lakókat délelőtt. Az 
eseményen Szabó Atti-
láné létesítményvezető 
mondott köszöntőt, majd 

Malejkó Norbert, a Barcika 
Szolg Kft. ingatlangazdál-
kodási igazgatóhelyette-
se szólt a szépkorúakhoz. 
Az ünnepségen a gyerekek 
apró ajándékokkal kedves-
kedtek a ház lakóinak és a 
vendégeknek. 

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK:
ASZTALOS,
KŐMŰVES,
VILLANYSZERELŐ,
BUSZVEZETŐ  
MÁSODÁLLÁSBAN

JELENTKEZÉS:
titkarsag@barcikapark.hu
3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.
2017. november 15-éig
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ÁLLÁS FELHÍVÁS

SZEMÉLYI TITKÁR

FELADATOK:
 • teljes körű támogatásnyújtás a vezető(k) részére
 • vezetői megbeszélések, találkozók egyeztetése, ütemezése,
 • a vezető(k) által meghatározott eseti jellegű teendők hatékony ellátása
 • partnerekkel való személyes kapcsolattartás,
 • adatgyűjtés, információk rendszerezése,
 • a vezető közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok 

előállítása, szerkesztése, sokszorosítása
 • irodamenedzsmenti feladatok ellátása
 • egyéb, a vezetői munkához szükséges asszisztensi, személyi titkári fel-

adatok elvégzése (utazásszervezés, PR, ügyfélkapcsolat stb.)
 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • befejezett főiskolai tanulmányok
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igénylésének igazolása

ELVÁRÁSOK:
 • lojalitás, diszkréció,
 • rugalmasság,
 • logikus, gyors és praktikus gondolkodásmód, megoldásokat 

kereső személyiség
 • jó kommunikációs és problémamegoldó készség
 • pontos, precíz munkavégzés
 • MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, PowerPoint)

ELŐNYT JELENT:
 • B kategóriás jogosítvány

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.

A települések listájáért és további információkért látogasson el 
weboldalunkra, vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

www.zoldvolgy.hu
06-48/799-300

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy az október 23-ai ünnep-
nap miatt 2017. október 23. - 2017. október 28. 
között szolgáltatási területünkön egy nappal 
később ürítjük a hulladékgyűjtő edényeket.

Hétfőn, azaz október 23-án nem lesz szállítás, 
valamint az ügyfélfogadás is szünetel.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot és Partnereinket, 
hogy a hulladékgyűjtő edényeiket a módosí-
tásnak megfelelően a megszokott helyre legké-
sőbb reggel 6 óráig kihelyezni szíveskedjenek!

SZÜLETÉSNAP

Rózsika nénit köszöntötték
Igazi mesebeli kis házikóban lakik Tardi Józsefné, akit kilencvenedik 
születésnapja alkalmából Klimon István alpolgármester virággal és 
miniszteri oklevéllel köszöntött.

Az Égerszögön 
1927-ben született 
Rózsika néni, 1951-
ben lett Sajókazinc 
lakója. Férje barcikai 
lévén házasságkö-
tésük után, nem is 
volt kérdés, hogy 
itt telepednek le és 
itt alapítanak csa-
ládot.
Az ünnepelt házában mindig me-
legség és jó illat van, nem is csoda 
hiszen sokan szeretik és látogat-
ják otthonában, ezért vendégeit 
mindig meglepi egy kis saját ké-
szítésű süteménnyel. Mindennap-
jaihoz még most is hozzátartozik 
a házimunka, a sütés–főzés. Korát 
meghazudtoló fiatalsággal vizet 
és fát hord, tereget.
Még most is jó egészségnek 
örvend, a Felső-Barcikai Refor-
mátus Templomba heti két alka-
lommal is eljár. Több mint két év-

tizedig volt a templom harangozója, 
és egyéb feladatok ellátásában is 
segített. Ha bírná, még most is szí-
vesen csinálná, árulta el nekünk.
Hetvenhét éves korában is bicikli-
vel járt mindenhová. Télen, nyáron, 
hóban, sárban is kerékpárral ment a 
templomba és az unokáihoz is. Még 
most is felülne a drótszamárra, de a 
családja már nem engedi.
Kérdésünkre, hogy mi a hosszú élet 
titka azt válaszolta, hogy az ember-
nek nem szabad elhagynia magát 
semmilyen körülmény között sem!

ÚJKAZINCI BARÁTI KÖR

Vezetők és civilek találkoztak
Kötetlen beszélgetésre várta az Újkazinci Baráti Kör Kazincbarcika és a 
megye meghatározó alakjait, valamint intézményvezetőit az Újkazinci 
Programszigetre október 17-én.

A rendezvényen elsőként Török 
Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlés elnöke köszön-
tötte a megjelenteket.
Őt követően Szitka Péter, Kazinc-
barcika polgármestere tájékoztatta 
az érdeklődőket az önkormányzat 
aktuális feladatairól, valamint a vá-
rosban és térségben megvalósuló 
fejlesztési projektcsomagról, mely-
nek egyes elemei önkormányzati, 
mások európai uniós és egyéb for-
rásokból valósulhatnak meg. Szó 
esett a Fő tér megújulásáról, a ke-
rékpárút-hálózat bővítéséről, az 
orvosi rendelők és egyes intézmé-
nyek energetikai felújításáról, va-

lamint foglalkoztatási és szociális 
kérdésekről is.
Az interaktív délutánra látogatók 
többek között a jelenleg üresen 
álló, korábban egészségügyi is-
kolaként funkcionáló épület sorsá-
ról is érdeklődtek. A polgármester 
elmondta: a tervek szerint a város 
szociális ellátó rendszere kaphatna 
helyet majdan az egykori Jókai iskola 
épületében.

PROGRAMAJÁNLAT

KIRÁNDULJUNK ŐSSZEL!
A várak a legszebb, legromantikusabb épületeink közé tartoznak, kevés olyan ember 
van, aki ne szeretné őket. Legyen az egy hegytetőn álló „bús düledék”, néhány fal-
maradvány vagy egy teljes épségében pompázó középkori vár, mindegyiket szívesen 
felkeressük. Aki Észak-Magyarországon él, annak nem kell csalódnia: hazánkban itt 
található a legtöbb vár, s talán a legszebbek is.

NAGYVISNYÓ, DÉDES VÁRA

A Bükk északnyugati ré-
szén, Szilvásváradról, a 
Szalajka-völgyből a sárga 
jelzésen vagy műúton is 
megközelíthető a 759 mé-
ter magasan álló Geren-
na-vár. A néphagyomány 
szerint az egykori po-
gányvárba Nagy Lajos ki-
rály vadászkastélyt épít-
tetett. Egy faluval arrébb, 
Nagyvisnyó és Má lyinka 
közelében emelkedik Dé-
des vára. Ide a sárga, il-
letve Mályinkából a kék 
jelzésen juthatunk el, ám 
mielőtt a dédesi várhoz 
mennénk fel, érdemesebb 

előbb az 594 méter ma-
gas, a sziklamászók ked-
venc gyakorlatozóhelyéül 
is szolgáló Kisvárról meg-
csodálni a várhegyet.
Dédes várát a tatárjárás 
után építtette az Ákos 
nemzetségbeli Ernye bán, 
aki a Muhi-pusztai csata-
vesztés után élete koc-
káztatásával segítette IV. 
Béla király menekülését. 
Ide is eljutott a török, de 
nem sok köszönet volt 
benne nekik: 1567. április 
2-án Hasszán temesvári 
basa megostromolta a vá-
rat, amikor azonban a vé-

dők látták, hogy a vár nem 
védhető tovább, a torony 
alá hordták az itt található 
összes puskaport, kanó-
cot gyújtottak, majd egy 
rejtett alagúton távoztak. 
A kanóc tüze akkor ért a 
puskaporhoz, amikor a tö-
rökök diadalittasan beron-
tottak. A hatalmas robba-
nás után több száz török 
maradt holtan a falak alatt, 
Hasszán tehetetlen dühé-
ben földig romboltatta a 
falakat. Szerencsére any-
nyi azért maradt, hogy a 
ma turistája felkeresse ezt 
a történelmi helyet. 

EGER

Eger várát ajánlani hálát-
lan feladat, hisz ki ne ol-
vasta volna Gárdonyi hal-
hatatlan regényét az 1552. 
szeptember 17-től október 
18-ig tartó nagy ostrom-
ról is szóló Egri csillago-
kat, s melyik fiú ne akart 
volna kiskorában Dobó 
István vagy Bornemissza 
Gergely szintű hős lenni. 
Nos, az egri várnak nem-
csak híre nagy, de láto-
gatottsága is: mindenféle 
pátosz nélkül mondható, 
ez Magyarország leglá-

togatottabb műemléke, 
az ezredforduló évében 
például közel félmillióan 
zarándokoltak el a magyar 
történelem legnevesebb 
építményéhez. Nem vé-
letlenül: a látnivaló temér-
dek, a hatalmas várfala-
kon, bástyákon, kapukon 
kívül ágyúk tömkelege, 
fantasztikus kazamata-
rendszere, gótikus püspö-
ki palotája, gazdag kép-
tára és múzeuma van, itt 
nyugszik Gárdonyi Géza, 
borzonghatunk egy bör-

tönkiállításon, borozha-
tunk az Ispotály pincében, 
de a Panoptikumban meg-
nézhetjük az Egri csillagok 
szereplőinek életnagysá-
gú viaszmásait, nyaran-
ta pedig minden napra jut 
valami érdekes program, 
melynek csúcspontja a 
Végvári Vigasságok. Ko-
médiások mókáit, vitézlő 
oskolák haditornáit, íjász-
bemutatókat, falmászó 
versenyt és még ezerféle 
bemutatót kísérhetünk itt 
figyelemmel. 

BOLDOGKŐ VÁRA

A Zempléni-hegység 
nyugati szélén emelke-
dik a legépebb közép-
kori váraink egyike, Bol-
dogkő vára. A hatalmas 
andezittufa tömbön álló 
vár puhább környezetét 
a szél és a víz munká-
ja lepusztította. Magát 
a várat a tatárjárás után 
építette a Tomaj nemzet-
ség egyik tagja, de ezután 
nagyon sokszor cserélt 
gazdát. Irodalmi érdekes-
sége, hogy Balassi Bálint 
is megfordult falai között, 

aki itt írta Borívóknak című 
versét. A „nyugvó orosz-
lánként” is emlegetett vár 
palotaszárnyában vártörté-
neti kiállítást, fegyvergyűj-
teményt láthatnak az ér-
deklődők, a pincéiben pedig 
ásvány- és szoborkiállítás 
nyílt. A Hernád-völgyéből 
robosztusan kiemelkedő 
erődítmény a kassai utat 
védte, ma is könnyen meg-
közelíthető mind vasúton, 
mind a 3-as számú főúton, 
de mellette halad el az or-
szágos kék túra. 

ÓNOD

Miskolc környékén egy 
„nem hegyi” vár megte-
kintése ajánlott minden-
kinek: a szerencsétlen 
kimenetelű Muhi csata 
helyszínétől nem mesz-
sze, Ónodon, a Sajó fo-
lyó partján álló igen szép 
XIV. századi várat érde-

mes megtekinteni. A tör-
ténelmet kedvelőknek is-
merős lehet a név, hiszen a 
vár melletti Körömi mezőn 
tartották a Rákóczi-sza-
badságharc idején az ónodi 
országgyűlést: 1707-ben 
itt jelentették be a Habs-
burg-ház trónfosztását. 

SZERENCS

A zempléni túránk utol-
só nagy állomása újra 
a hegyvidékre visz. A 
37-es úton érkezünk 
be Szerencs városába, 
melynek központjában 
található a vár, a Rákó-
czi-család egykori rezi-
denciája. A hangulatos 
építménybe tett látoga-
tást több okból sem sza-
bad kihagyni: itt műkö-
dik a Zempléni Múzeum, 
melynek legnagyobb 

kollekciója a több mint 
800 000 darabból álló ké-
peslapgyűjtemény. Ezen-
kívül szintén itt található 
a Városi Művelődési Köz-
pont, mely nyaranta sok, a 
turisták számára érdekes 
rendezvényt szervez: így 
például a Zempléni Művé-
szeti Napokat, a vár sza-
badtéri színpadán színházi 
előadásokat, koncerteket 
és nemzetközi néptánc-
fesztivált.

Fotó: mindenamieger.blogspot.com

Fotó: Wikipédia

Forrás: fmc.hu
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Döntetlen vezéráldozattal
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 13. fordulójában a 
Mosonmagyaróvár együttesét látta vendégül a Kazincbar-
cika. A kék-sárgák a második félidőben mezőnyfölényben 
játszottak, de helyzeteiket nem tudták kihasználni.

A győzelem reményében 
lépett pályára a Moson-
magyaróvár ellen a KBSC, 
hiszen a vendégek eddig 
még nem nyertek idegen-
ben mérkőzést a bajnok-
ságban. Az első félidő elején 
Takács Péter már a 4. perc-
ben megsérült, és a hazai 
karmester nem tudta foly-
tatni a játékot, így Constan-
tinescu jött be csereként. 
Kevés helyzetet alakított ki 
a hazai együttes, míg a ven-
dégek kapufáig jutottak, de 
gól nélküli állással zárult az 
első 45 perc.
A hazai szakvezető bát-
ran cserélt, 19-re lapot hú-
zott Kovács Olivér helyett 
Engelt, majd Tóth Szabolcs 
helyett Kristófit is becserél-
te, de a barcikai tréner szá-
mítása nem jött be, mert a 
nagy helyzetek rendre ki-
maradtak. Többet birto-
kolta a labdát a KBSC, de 

ez gólban, gólokban nem 
mutatkozott meg. A Mo-
sonmagyaróvár kontrák-
kal veszélyeztetett, ám az 
utolsó pillanatban elügyet-
lenkedték a lehetőségeket. 
A döntetlennel egyik edző 
sem volt igazán elégedett. A 
Kazincbarcika 24 pontjával 
az MTK és a Kisvárda mö-
gött a harmadik helyen áll a 
bajnokságban. Vitelki Zol-
tánnak azonban nemcsak 
a döntetlen miatt főhet feje, 
ugyanis Takács Péter sérü-
lése, mint később kiderült 
súlyosabbnak bizonyult, a 
barcikai játékosnak ugyan-
is elszakadt a keresztsza-
lagja, így hosszú ideig nem 
léphet majd pályára. A KBSC 
legközelebb október 22-én 
vasárnap délután 5 órától 
Győrben szerepel, az egy-
kor szebb napokat látott 
többszörös bajnok ETO FC 
otthonában.

Kazincbarcika – Mosonmagyaróvár 0-0
Tiszaújváros: 400 néző. Vezette: Farkas Tibor.

POLÁRFUTÁS

Közösségi futás
A Kolorfutást követően újra Kazincbarcikára látogatott a 
Polar magyarországi képviselete. A cég a világ egyik leg-
ismertebb edzést támogató óráit gyártja és forgalmazza, 
1977 óta élen járnak a pulzusmérő műszerek fejlesztésé-
ben. Október 17-én közösségi, regeneráló futásra várták 
az érdeklődőket, ahol a tesztórák kipróbálása mellett ta-
nácsadással is segítették a futó nagykövetek az amatőr 
sportolókat a tudatos edzés felépítésében.

VRCK

Tovább őrzik veretlenségüket
Három szettben győztek 
és továbbra is az élen áll-
nak a bajnokságban.

A Magyar Kupa tavalyi 
kiírásának győztese, a 
Szolnok látogatott Ka-
zincbarcikára. Az alföldi 
együttes azonban az el-
múlt szezonhoz képest 
alaposan kicserélődött. 
A házigazdák a meg-
gyengült szolnokiak el-

len jól kezdtek, és izga-
lommentesen nyerték az 
első játszmát 25-13-ra. A 
folytatásban hiába indí-
totta jól a szettet az Ora-
vec csapat, elég volt némi 
bizonytalanság, és a ven-
dégek egyenlíteni tudtak 
18-18-nál. A végjátékban 
észbe kaptak Toronyaiék, 
és 25-21-re ebben a sza-
kaszban is a Vegyész volt a 
jobb. A harmadik felvonás-

ban ismét szárnyalt a Bar-
cika, Mészáros remek üté-
seivel örvendeztette meg 
a szurkolókat. Végül 25-
11-re hozta ezt a játszmát 
a hazai alakulat. A VRCK 
így továbbra is szettvesz-
teség nélkül vezet a baj-
nokságban. Szabó Dávidék 
legközelebb október 22-én 
vasárnap lépnek pályára a 
MÁV Előre ellen Székesfe-
hérváron.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE

Továbbra is ellenállhatatlanok
A férfi futsal NB II Keleti csoportjában hazai pályán sze-
repeltek az Ördögök. A barcikai együttes az MVFC II Be-
rettyóújfalu csapatát fogadta.

A remek szériában lévő 
Ördögök ezúttal is jól 
kezdték a mérkőzést, 
hiszen már az 5. perc-
ben Zimányi révén meg-
szerezték a vezetést. Az 
alföldiek nem találták a 
játék ritmusát, ám a há-

zigazdák tovább folytatták 
a gólgyártást, a 14. perc-
ben Balogh találatával lett 
2-0. Egy perccel később 
megszületett a 3. hazai gól, 
Patócs volt eredményes. 
A második játékrészben 
a vendégcsapat szépített. 

A hátralévő időszakban a 
Kazincbarcika ölte az időt 
és megőrizte 2 gólos elő-
nyét. Ez volt zsinórban az 
Ördögök 6. győzelme. Kő-
rösi Gábor együttese így 18 
ponttal az NB II élcsoport-
jában foglal helyet. A bar-
cikai alakulat legközelebb 
október 30-án a Kincsem 
Lovaspark SE otthonában 
szerepel majd.

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SPORT EGYESÜLET

Felemás eredményeket értek el 
A férfiak idegenben játszottak döntetlen, míg a höl-
gyek szintén vendégként szerepeltek és szenvedtek 
vereséget.

A 100%-os teljesítmé-
nyével listavezető Kazinc-
barcika a veretlen Hajdú-
böszörmény otthonába 
látogatott az NB II Észak-
keleti csoportjának 4. for-
dulójában. A hajdúságiak 
ellen az első félidőben jól 
ment a játék, hiszen 13-
9-re vezettek a barcika-
iak. A második játékrész 
izgalmas csatát hozott. 
A végjátékban mind-

két csapat előtt felcsillant 
a győzelem lehetősége, de 
végül a feleknek meg kel-
lett elégedniük a 24-24-es 
döntetlennel. A KKSE és a 
Hajdúböszörmény is veret-
len maradt a forduló után, 
igaz a borsodiak így már 
nem 100 %-osak. A Ka-
zincbarcika férfi együttese 7 
pontjával a második helyen 
áll, és legközelebb október 
21-én délután 4 órától a 

pontvadászatban 4. helyen 
álló Fehérgyarmatot fogad-
ja a Don Bosco Sportköz-
pontban.
A hölgyek újonccsapata Vá-
sárosnaményban szerepelt 
a hétvégén. Az első félidő 
még szoros volt 14-11-re 
álltak a csapatok, de a má-
sodik játékrészre elfáradt a 
KKSE, és végül súlyos, 34-
20-as vereséget szenve-
dett. A női együttes 2 pont-
jával 7. a bajnokságban és 
legközelebb október 29-én 
Mezőkeresztesen szerepel 
majd.

PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

IDŐPONTVÁLTOZÁS! Október 26. (csütörtök) 17.00
 › SLAMOVITS TIBOR ELŐADÓI ESTJE  
- „A HATVANAS ÉVEK GITÁRZENÉJE”

az idősek havi programsorozat zárórendezvénye, az Újkazinci Baráti Kör 
és a Kazincbarcika Város Önkormányzata közreműködésével

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Október 26. (csütörtök) 15.00-17.00
 › INDUL A KOLORAKADÉMIA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
SZENIOR SZABADEGYETEM 

A BESZÉLGETÉS ARANYSZABÁLYAI:  
AZ ERŐSZAKMENTES KOMMUNIKÁCIÓTÓL A VERBÁLIS ERŐSZAKIG
Dr. Habil Dobos Csilla,  
a Miskolci Egyetem docense, intézetigazgató előadása
Részvételi díj: 1000 Ft/félév
Bővebb információ és letölthető jelentkezési lap: www.barcikaart.hu
Jelentkezési határidő: október 24. 12.00

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

 › 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 21. (szombat) 8.00, munkacsarnok
 › X. SZŰCS LAJOS EMLÉKVERSENY, VI. SZABÓ FERENC 
SZABADIDŐS ÉS MASTERS SÚLYEMELŐ EMLÉKVERSENY

 

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
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

Hölgyeim és Uraim!
Mindenszentek a Gavallér Virág üzletekben.

Kínálatunkban megtalálhatóak a legmoder-
nebb száraz virágos, selyem virágos kis

koszorúk, trendinek számító kőtáljaink, 
klasszikus kis koszorúink, sírdíszeink.

 Élethű selyem krizantémok, különleges mé-
csesek és egyéb kiegészítők a legnagyobb

választékban, a legjobb minőségben.

Gavallér Virág - a minőség garanciája

Üzleteink:
Kazincbarcika, Végállomásnál
Kazincbarcika, temetővel szemben
Kazincbarcika, Tesco
Ózd, Tesco
Edelény, piac

FELNŐTT  
SZÍNHÁZI ÉVAD

2017/2018 • KAZINCBARCIKA

4+1 ELŐADÁS 
VÁSÁROLJA MEG BÉRLETÉT! 

Diák/nyugdíjas: 8 500 Ft, teljes árú: 9 000 Ft
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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

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
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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

www.langwest.hu  E-000109/2014

Alapvető funkciók, üzenetküldés, tájékozódás az interneten, szöveg szerkesztése

Ingyenes számítógépes tanfolyam Kazincbarcikán

Langwest Nyelvi Központ
Részletek és jelentkezési lehetőség ügyfélszolgálatunkon!

 20/432-2699

Jelentkezési határidő: október 27.

65 éves korig

Sajószentpéter,
Kossuth L. út 226/a
(a parasznyai elágazásnál, az üzletsoron)

Kerékpárok teljes körű átvizsgálása, szervizelése, felújítása!
Kerékpárok, tartozékok, alkatrészek értékesítése akár beszereléssel!

Üzletünkbe bankkártyával is fizethet! 
OTP áruhitel ügyintézése helyben!

Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Nyitva: H - P: 8:30 - 17:00, Szo: 8:30 - 12:00

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Globus vagdalt 130 g több íz:
Globus családi májkrém 190 g 
sertés- marha:
Sertésmájkrém 62 g:
Agrico sonkás vagdalt 300 g:
Pepsi, Mirinda, 7Up 2,5 l:

160 Ft

160 Ft
62 Ft
260 Ft
305 Ft

1230 Ft/kg

842 Ft/kg
1000 Ft/kg
866 Ft/kg
122 Ft/l

Mécsesek nagy választékban kaphatók!

Sütemények, linzerek nagy választékban kaphatók!

SZOLGÁLTATÁSAINK:
METSZÉS, FAKIVÁGÁS
2 500 Ft/óra
CSEREPES FENYŐ 
2 000 Ft/db
GÉPI FÖLDMUNKA
GÉPBÉRLETEK

ÉRDEKLŐDNI:
titkarsag@barcikapark.hu
48/510-031
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