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OKTÓBE R 23.

TISZTELET A HŐSÖKNEK
Ünnepi megemlékezést tartott Kazincbarcika Város 
Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulójának alkalmából.

A rendezvényen Szitka Pé-
ter, Kazincbarcika polgár-
mestere mondott beszé-
det, melyben azt a tizenegy 
évvel ezelőtti eseményt 
elevenítette fel, amikor át-
adták Szanyi Péter 1956-
os emlékművét a városban.
A városvezető hangsú-
lyozta, a megemlékezés 
egyik fő gondolata lehet, 
hogy a gyerekek megis-
merjék és megértsék ’56 
üzenetét már az óvodák-
ban vagy az iskolákban, a 
másik pedig annak a re-
ménye, hogy mi magyarok 
egyszer talán újra együtt 
ünnepelhetünk, és méltó 
módon, közösen, politikát 

és versengést félretéve 
emlékezhetünk hőseinkre.
Az ünnepi műsort a Ka-
zincbarcikai Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei és pedagógu-
sai állították színpadra „Vil-
lanások ’56-ból” címmel.
A színdarab két idősíkon 
fut; az egyik oldalon a je-
len diákjai beszélgetnek 
’56-tal kapcsolatos ta-
nulmányaikról, melynek 
hatására a másik oldalon 
megelevenednek a for-
radalom történései. A da-
rab végén a múlt és a jelen 
összetalálkozik.
Az ünnepség az Egressy 
Béni Művelődési Központ 

melletti emlékműnél foly-
tatódott, ahol Kazincbar-
cika Város Önkormány-
zata, a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok, politikai 

pártok, cégek és intézmé-
nyek, valamint civil szer-
vezetek képviselői he-
lyezték el az emlékezés 
virágait.

A FIDESZ Magyar Polgári 
Szövetség helyi szerve-
zete október 23-án déle-
lőtt fél tíztől rendezte ün-
nepségét. 

K AZI NCZY FE R E NC TAG ISKOLA

NYAKKENDŐT IS AVATTAK
A Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Isko-
la Kazinczy Ferenc Tagis-
kolájában nyakkendőa-
vatót, majd ezt követően 
1956 -os megemlékezést 
tartottak. Az ünnepsé-
gen részt vett Kondor-
né Sztojka Ágnes intéz-
ményvezető, Gregóckiné 
Czövek Ibolya, a tagintéz-
mény megbízott vezetője, 
valamint Viszoczky Sán-
dor, megbízott tagintéz-
ményvezető-helyettes.
A hagyományokhoz hí-
ven az iskolai ünnepséget 
Csehné Takács Ildikó pe-
dagógus nyitotta meg.

Ezt követően a tanári kar 
megkapta a diákoktól az 
intézmény zöld nyakken-
dőjét. A pár perces cere-
móniát követően az iskola 
kisdiákjaira is felkötötték 
a zöld nyakkendőket.
Ezt követően Viszoczky 
Sándor is rövid beszédé-
ben köszöntötte a diáko-
kat.
Az avatás után kezdetét 
vette az 1956-os meg-
emlékezés. A nyolcadi-
kos osztály diákjai, ze-
nés-táncos produkciót 
adtak elő, amiből nem ma-
radtak ki a megható prózai 
részek sem. 

TÉRSÉG

Köszöntötték a 
szépkorúakat

Bemutatkoztak az 
amatőr alkotók

Október 23-a az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének a napja. E naphoz 
kötődve lobbantak fel országszerte a kegyelet lángjai, emlékezve az áldozatokra. 

Sajószentpéteren októ-
ber 20-án a Művelődési 
Központban rendezték a 
városi ünnepséget. Elöl-
járóban dr. Kovács János, 
a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Önkormányzat 
főjegyzőjének emlékező 
szavait, valamint az ÓMI 
Zenés Színház ünnepélyes 
műsorát láthatta, hallhatta 
a közönség. Ezt követő-
en koszorút helyeztek el 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfor-
dulója alkalmából készült 
emlékműnél.
Edelényben október 21-én 
tartották a megemléke-
zést. A nemzeti ünnepre 
Edelény testvérvárosából, 
Siewierzből tíz főből álló 
delegáció, valamint 40 fős 

fúvószenekar érkezett. Az 
ünnepség a Forradalmak 
terén kezdődött, ahová a 
vendégzenekar a játékával 
csalogatta az ünneplőket. 
Az 1956-os emlékműnél az 
emlékezés virágait helyez-
ték el az edelényi városi és 
nemzetiségi önkormány-
zatok mellett a lengyel 
testvérváros küldöttei, a 
helyben működő intézmé-
nyek, a politikai és társa-
dalmi szervezetek, vala-
mint szokás szerint a hősi 
áldozatok hozzátartozói. 
A koszorúzást követően az 
ünneplők zenei felvezetés-
sel vonultak a rendezvény 
helyszínéül szolgáló mű-
velődési központba. Mol-
nár Oszkár polgármester 
ünnepi képviselő-testü-

leti ülés keretében átadta 
az önkormányzat kitünte-
téseit. Idén Edelény dísz-
polgára elismerő címet 
kapott Hadobás Pál, a Mű-
velődési Központ, Könyv-
tár és Muzeális Kiállító-
hely igazgatója. Pro Urbe 
Edelény díjban részesült 
Juhász Andorné nyugdíjas 
pedagógus, több edelényi 
kórus karnagya, valamint 
posztumusz kitüntetéssel 
ismerték el néhai dr. Ga-
dócziné dr. Fekete Éva tár-
sadalomkutató, a Miskol-
ci Egyetem volt tanára és 
néhai Laki-Lukács Lász-
ló könyvtáros, helytörté-
nész, a népművészet mes-
tere, az edelényi kulturális 
intézmények egykori igaz-
gatója életművét. A díjak 

átadása után a Szent János 
Görögkatolikus Gimnázium 
és Szakgimnázium diákjai 
készültek műsorral, majd 
a Siewierz-i fúvószenekar 
koncertje zárta az ünne-
pélyt. 
Bánhorvátiban napján, azaz 
október 23-án rendezték 
meg az ünnepséget. Az 
eseményt Földvári István 
polgármester és Demeter 
Zoltán országgyűlési kép-
viselő megemlékező be-
széde nyitotta meg, majd 
Orosz Margit költőnő sza-
valatát követően a Kazin-
czy Gábor Általános Iskola 
diákjai adtak ünnepi mű-

sort. A Kormorán együttes 
Három harang című számát 
Kecső Lajos furulyán ját-
szotta el nagy átéléssel. Az 
előadás végeztével Mada-
ras Zsolt, erdélyi születésű, 
de az anyaországban élő 
előadóművész lépett szín-
padra. A kulturális prog-
ramok után az ünneplők 
fáklyák fényében vonul-
tak a kopjafához, aztán az 
I. világháborús emlékmű-
höz. Mindkét helyszínen 
szavalatok hangzottak el. 
Zárásként a résztvevők aj-
káról közösen csendültek 
fel a Himnusz és a Szózat 
dallamai.

Letűnt és mai civilizációk 
tartották, tartják becsben 
időseiket, hiszen birtokuk-
ban volt, illetve van mindaz 
a tapasztalat, amellyel a fia-
talabb generációk még nem 
rendelkeznek. Kitüntetett 
odafigyelést érdemelnek 
sok évtizedes, áldozatos 
munkájukért, a gyermekei-
kért, unokáikért tett erőfe-
szítésekért. Az idősek hó-
napja alkalmából a tisztelet 
és a nagyrabecsülés kife-
jezéseként köszöntötték a 
szépkorúakat Vadnán, októ-
ber 20-án. Az ünnepi prog-
ramban az óvodások elraga-
dó műsorral köszöntötték a 

nagymamákat és a nagy-
papákat, majd a Szeleburdi 
Színjátszó Kör verses-ze-
nés összeállítással ked-
veskedett a vendégeknek. 
A helyi Ősziró zsák Népdal-
kör produkcióját követően 
a település polgármeste-
re, Bencze Péter megha-
tó szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket. Meglepe-
tésként a falu legidősebb 
férfi és nőtagja, valamint 
a legidősebb házaspár 
ajándékkosarat kapott. 
A meghitt hangulatot fi-
nom vacsora és táncos 
mulatság varázsolta fe-
ledhetetlenné. 

Immár hatodik alkalommal 
rendezték meg Sajókazán 
a Kistérségi Amatőr Al-
kotóművészeti Kiállítást. 
A rendezvényt hagyo-
mányteremtő céllal 2011-
ben a Kazincbarcika és 
Vonzáskörzete Többcé-
lú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás a KÖZKINCS 
program keretén belül in-
dította útjára. Az elmúlt 
években több száz alko-
tóművész mintegy másfél 
ezer munkáját csodálhat-
ták meg a látogatók. Idén, 
az október 20-án megtar-
tott megnyitón 40 alkotó 
187 db alkotással mutat-
kozott be a nagyközönség 
előtt. A tárlatot Neszádel-
iné Kállai Mária, népi ipar-
művész, a Népművészet 
Mestere nyitotta meg. Be-
szédében kihangsúlyozta, 
hogy milyen nagyra érté-
keli, amikor egy közösség 
alkot, és azon belül szület-

nek olyan alkotások, me-
lyekről süt, hogy jó kedv-
vel, örömmel csinálták. 
Elégedettségét fejezte ki 
annak tükrében, hogy a 
mesterek megfogadták öt 
évvel ezelőtti tanácsát és 
sokkal több olyan munka 
született, amely nem csu-
pán esztétikai látványt je-
lent, használati értékkel is 
rendelkezik.
A szervezők igazán nívós 
kiállítással büszkélked-

hetnek, melyben a fest-
ményektől, a gobelinen át 
a patchwork-munkákon 
keresztül a kosárfoná-
sig tartó művészeti ág je-
les műveit sorakoztatták 
fel. Érdemes ellátogatni 
Sajókazára, a Radvánsz-
ky-kastélyba és megte-
kinteni a szemet és szívet 
egyaránt megkapó kiál-
lítást, hiszen november 
5-ig még várják az érdek-
lődőket.

’56-OS MEGEMLÉKEZÉSEK
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

NESZÁDELINÉ KÁLLAI MÁRIA

Kalandozás a népművészet világába
Ahányszor látom, mindig valami kellemes, megnyugtató 
érzés fog el. Egy új világ kapuját nyitja meg, hiszen a népi 
iparművész Neszádeliné Kállai Mária viselete minden al-
kalommal tükrözi a népművészet iránti elhivatottságát. 
Minap Sajókazán, a Radvánszky-kastélyban megrendezett 
Kistérségi Amatőr Alkotóművészeti Kiállítás megnyitóján 
futottunk össze vele.
Egy mosolygós beszélgetésre invitáljuk Kedves Olvasóin-
kat, melyből megtudhatják, hogy miért különleges a gö-
möri csipke, vagy éppen a halasi ,és amelyből kiderül egy 
alkotó ember érzékenysége.

– A rendezvényen ismét 
egy rendhagyó ruhát visel, 
melyen látszik a saját keze 
munkája. Öltözködésében 
tudatosan követi a népi 
irányzatot?
– Igen, annál is inkább, mert 
az első csipkémet, amit ké-
szítettem, szintén egy ru-
hámra tettem. Ennek a szel-
lemében dolgozom a mai 
napig. Megtartom a csipke 
funkcionális jellegét, hiszen 
az a feladata, hogy egyedivé 
tegye azt, illetve annak a ru-
háját, aki viseli. Éppen ezért 
sosem csinálok csupán dí-
szítőelemként szolgáló la-
kástextileket, terítőket. A 
csipkével való foglalkozás 
egy olyan nemes kézműves 
tevékenység, amely művé-
szi értékkel bír és fontos ezt 
az értéket megőrizni.

– Magyarországon többféle 
csipkefajta terjedt el. Ön a 
gömöri csipkével foglalko-
zik. Mi vonzotta ehhez?
– Amikor egy múzeumi lá-
togatás során megláttam 
egy közel kétszáz eszten-
dős csipkét, feltettem a kér-
dést magamnak: tud-e az 
ember olyat alkotni, amiben 
kétszáz év múlva is gyö-
nyörködhetnek, de legalább 
két emberöltőnyi idő után 
büszkélkedhetnek-e a gye-
rekek, hogy a dédnagyany-
juk csinálta? Ez a gondo-
lat motoszkált a fejemben, 
mikor elkezdtem csipkével 
foglalkozni. Miért pont gö-
möri? Mert nagyon nehéz 
elkészíteni, van egy speciá-
lis tudás, amire szükség van, 
de a legszebbek közé tar-
tozó magyar csipke. Most 

is gyűjtöm a motívumokat, 
feldolgozom, lerajzolom, és 
tanítom. Én azok közé tar-
tozom, aki nem csak gyűjti a 
tudását, hanem mióta meg-
tanultam a csipke készíté-
sét, azóta népszerűsítem 
és tanítom ezt a szép népi 
mesterséget. 

– És a halasi csipke? Az is a 
magyar népművészet fon-
tos része. Ugyanolyan ne-
hezek mind motívumuk-
ban, mind elkészítésükben.
– Ez így van, de míg én ve-
rem a csipkét orsókkal vagy 
verőkékkel, tehát szövöm 
össze a szálakat, addig a 
halasi csipke nem a nép ke-
zén terjedt el, hanem Dé-
kány Árpád rajzai, Marko-
vits Mária keze munkája 
által. (A halasi csipke a gö-
mörivel ellentétben varrott 
csipke technikával készül. 
– a szerk.) Azért mégis van 
némi közöm Markovits Má-
riához. Az első önálló kiállí-
tásom megnyitójára eljött 
a Népművészeti Egyesüle-
tek Szövetségének akkori 
elnöke és ő mondta, hogy 
milyen jó a barcikaiaknak, 
mert van egy Neszádeliné 
Kállai Máriájuk. Nem kellett 
hozzá rajztanár, hogy meg-
rajzolja a gömöri csipkét, 
nem kellett egy csipkeké-
szítő, aki megcsinálja, ő egy 
személyben itt van nekik. 

– Hogyan alakult a pályája?  
– Először népi játék- és 
kismesterség szakoktató, 
valamint csipke- és viselet-
készítő lettem. Aztán elvé-
geztem a Kaposvári Egye-
tem Művészeti Főiskolai 

Karát, onnan jön a rajztanár 
és a vizuális kommuniká-
ció szakos diplomám. Húsz 
évig tanítottam Kazincbar-
cikán, a Deákban, és közel 
húsz éve oktatom textil- és 
iparművészetre a kodályos 
gyerekeket. Népi iparmű-
vészként pedig a felnőttek-
nek is átadom a tudásomat. 

– Egy alkotót, akinek a 
szenvedélye a hivatása, 
biztosan nem hagyják hi-
degen a művészettörténeti 
korszakok. Melyik a legked-
vesebb? 
– Szinte mindegyik, de iga-
zából a reneszánsz a ked-

vencem. Amikor tanítottam 
a nagy művészettörténe-
ti korszakokat, ott mindig 
kicsit elidőztem, szíveseb-
ben, lelkesebben beszéltem 
azokról a művészekről, akik 
olyan maradandót alkottak, 

hogy azóta sem szárnyal-
tuk túl. Nagyon nehéz ki-
emelnem bárkit is, de talán 
az élettörténete és a mű-
vészete alapján, Leonardo 
da Vinci-t tartom a legki-
emelkedőbb alkotónak.

Neszádeliné Kállai Mária csipkeverő, viseletké-
szítő népi iparművész. A Népművészet Mestere, 
művésztanár. Az Egészségügyi Szakközépisko-
lát Kazincbarcikán végezte, diplomát a Kaposvári 
Egyetem Művészeti Főiskolai Karának rajz, majd 
vizuális kommunikáció szakán szerezte. Férjével, 
Neszádeli Gyula Barcika Art díjas művésszel negy-
ven éve alkotnak egy párt.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

TOVÁBB NŐNEK AZ ESÉLYEK

BA RC I K A PR Í M A K FT.

FOLYTATÓDNAK A FEJLESZTÉSEK
Az önkormányzat támogatásával új saválló 
konyhai bútorzatot szerzett be a Barcika Prí-
ma Kft. Az eszközök a héten érkeztek meg a 
cég telephelyére és rövidesen kiszállítják a 
tálalókonyhákba.

Dr. Ronyecz Róbert, a Barcika Príma Kft. ügy-
vezetője elmondta, az új konyhai eszközök 
október 18-án érkeztek meg a cég telephe-
lyére, és abból a 25 milliós önkormányzati for-
rásból vásárolták, melyet a cég 2017-ben fej-
lesztésekre kapott. 
– Augusztus végével lezártuk a tálalókony-
hák felújítását, közben megrendeltük a savál-
ló anyagból készült eszközöket. Ezek gyár-
tása a közelmúltban fejeződött be, és most 
értünk el abba a szakaszba, hogy elkezd-
te a beszállító teljesíteni őket – mondta dr. 
Ronyecz Róbert, aki kiemelte: az új eszközö-
ket rövidesen telepítik a város tálalókonyhái-
ban. 
Nem ez az egyetlen fejlesztés a cég életé-
ben, a központi épületet ezekben a hetekben 
kapcsolják rá a városi távhőhálózatra. Balla 
Zoltán, a Barcika Szolg Kft. energetikai igaz-
gatóhelyettese elárulta, a fejlesztés már régi 
elhatározása a cégcsoportnak. 

– Az elmúlt hetekben indult a távhővezeték 
kiépítése és rákötése a gerincvezetékre, és 
rövidesen az épületbe is beállunk, megérkezik 
a hőközponti blokk, aminek a bekötése meg-
történik. Ezután elvégezzük a távvezeték nyo-
máspróbáját, visszatakarását és utána a hő-
központ belső kialakítását is – részletezte a 
munkálatokat az energetikai igazgatóhelyettes.
A beruházás várhatóan november elejére be 
is fejeződik, ami nem csupán a Barcika Príma 
Kft-nek lesz előnyös, de a környéken élőknek 
is, hiszen egy jelentős gázkibocsátó forrás szű-
nik meg a területen.

„Óvodai és iskolai szociális segítő tevékeny-
ség fejlesztése” címmel a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Központ (KSzSzK) Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központja projektnyitó 
rendezvényt tartott október 24-én a Mezey 
István Művészeti Központban.

Tavaly nyáron a Széchenyi 2020 keretében 
jelent meg az a felhívás család- és gyermek-
jóléti központok számára, mely „a gyerme-
kek esélyeinek növelése, a szociális segítés 
köznevelési intézményekben való bevezeté-
sének megvalósítására” íródott. A pályázati 
felhívásában a Kormány célul tűzte ki a köz-
nevelés eredményességének, hatékonysá-
gának és hátránykompenzáló szerepének ja-
vítását. 
A család- és gyermekjóléti központok az ál-
taluk ellátott területen 1500 gyermekekként 
1 fő, heti 40 órában, főállásban foglalkoztatott 
szociális segítő alkalmazására pályázhattak. A 
KSzSzK Család- és Gyermekjóléti Központ-
ja 25 439 903 Ft támogatásban részesült az 
óvodai, iskolai szociális munka szakmai tar-
talmának kialakításához, fenntartásához és 
rendszerszerű elterjesztéséhez. A sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően 4 fő szociális segítőt 
alkalmazhatott az intézmény.
A rendezvényen Klimon István alpolgármes-
ter köszöntő beszédében kiemelte: fontos a 
gyermek, a család, valamint a pedagógus kö-
zötti bizalmi kapcsolat megteremtése, a ne-
velő és felzárkóztató munka szerepe, illetve a 
gyermekek jogainak érvényesülése.

A projektnyitón 
Horváthné Geleta 
Mária, a Kazincbarci-
kai Összevont Óvo-
dák vezetője előa-
dásában elmondta, 
melyek azok az 
alapelvek, feladatok 
a pedagógiai mun-
kában, amelyeknek 
összhangban kell 
lenniük a minden-

napi nevelés mellett a gyermekvédelmi felelő-
sök munkájával. Ezt követően Folyaminé Tomori 
Tünde, az Ormosbányai Hosztják Albert Álta-
lános Iskola igazgatója adott bepillantást az in-
tézményében előforduló problémákba és azok 
kezelésébe, valamit tapasztalataikba.
A pályázatban kiemelt szerepet kapott az óvo-
dai és iskolai szociális segítés feltételeinek és az 
ehhez szükséges eszköztár megteremtése, a 
prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás 
gyermekek szociális jólétének, életminőségé-
nek javítása, és nem utolsósorban a korai jelző- 
és pedagógiai támogató rendszer működésének 
segítése szakmai együttműködéssel.
A partnerintézményekben a szociális se-
gítő meghatározott heti terv alapján 
lesz megtalálható, alkalmazkodva az 
érintett köznevelési intézmények 
gyermeklétszámához és sajátos-
ságaihoz, de figyelembe véve a 
pályáztató által számszerűsített 
megvalósítandó elvárásokat.

A kazincbarcikai járásban 5 település érintett 
a projektben: Kazincbarcika, Sajószentpéter, 
Ormosbánya, Rudabánya és Felsőtelekes.
Komárominé Nagy Mária, a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ intézményi egységvezető-
je prezentációjában összefoglalta a pályázat 
célját, a megvalósítandó feladatokat a szociá-
lis hátránnyal küzdő gyermekek tekintetében.
A projekt tesztidőszaka 2017. október 2-án 
már elindult, de a kormányzati döntések ér-
telmében 2018. január 1-jétől minden óvodai 
és általános iskolai rendszerben kötelező lesz 
a szociális munkások jelenléte. Ez a félév így 
egy tapasztalatgyűjtő-teszt időszaka lehet a 
pilot-projektnek.
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GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

HELYBEN 
VAGYUNK

100 / 10    
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250 
Mbit/s

250 / 20    
Mbit/s

150 / 15    
Mbit/s

500 / 25    
Mbit/s

2 899 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

60 / 5         
Mbit/s

G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
250

Optic-Force 
150

Optic-Force 
100

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

40 / 4        
Mbit/s

30 / 3        
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

300 / 50     
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

OKOS csomagban 24 hónap hűséggel TV + TELEFON mellé

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

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

Megbízható, minőségi szolgáltatások a térség meghatározó távközlési cégétől.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

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

ELINDULT A KOLORAKADÉMIA

DÍJAZTÁK A KAZINCBARCIKAI MINTÁT

Idén indult útjára Kazincbarcikán a KolorAkadémia, melynek keretében több korosztálynak 
szerveznek rendszeresen számukra érdekes, színes előadásokat, programokat. A KolorA-
kadémia első programját október 19-én a Mezey István Művészeti Központban tartották. 
Az eseményen városunk átvette az URBACT „Jó Gyakorlat Város” diplomát, a résztvevők 
megismerték a kazincbarcikai projekteket, valamint ízelítőt kaptak a tallini fesztiválról.

Elsőként dr. Makkai Orso-
lya, a Barcika Art Kft. ügy-
vezető igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket, majd 
ismertette a Szenior Sza-
badegyetem és a KolorAka-
démia történetét és céljait.
Ezután Szitka Péter Ka-
zincbarcika polgármestere 
méltatta a rendezvényt, va-
lamint a kazincbarcikai „Jó 
gyakorlat”-ot, kiemelve a 
projekt két fő mozgatóru-
gójának, az Idővár Nyugdíjas 
Kulturális Klub és a Kazinc-
barcikai Szociális Szolgál-
tató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatá-
tának példamutató együtt-
működését.
Korábban már hírt adtunk 
róla, hogy az Európai Unió 
integrált városfejleszté-

si programjának, az UR-
BACT-nek a szakemberei 
komoly elismerésben ré-
szesítették Kazincbarcikát: 
2017-ben a várost is bevá-
lasztották az unió azon te-
lepülései közé, amelyek va-
lamely területen egy már jól 
bevált megoldással a többi 
településnek mintául tud-
nak szolgálni.
– Nagyon büszkék vagyunk 
az URBACT „Jó Gyakorlat 
Város” elismerésre. Óriási 
dolog, hogy az Európai Unió 
e díjban részesített bennün-
ket. Ehhez szükség volt a 
Kazincbarcikán hagyomá-
nyosan erős civil szektor-
ra, közülük az egyik leg-
lelkesebb közösségre, az 
Idővár Nyugdíjas Kulturá-
lis Klub segítségére is, akik 

önként segítik többek kö-
zött a Kazincbarcikai Szo-
ciális Szolgáltató Közpon-
tot (KSzSzK). Ennek lett az 
eredménye ez az elismerés 
- hangsúlyozta a város első 
embere. 
Az URBACT-ről és a „Jó gya-
korlat”-ok jelentőségéről a 
program vendégelőadója, 
Majorné Vén Mariann, a ma-
gyarországi URBACT Nem-
zeti Tájékoztatási Pont ko-
ordinátora tartott előadást, 
aki elmondta, hogy a két-
százhetven pályázó közül 
európai szinten összesen 
kilencvenhét város – ebből 
csupán két magyar – nyer-
te el a „Jó Gyakorlat Város” 
elismerést.
Az információs vezető nyúj-
totta át a díjat a polgár-

mesternek, Pelle Annának, 
a Idővár klub vezetőjének, 
valamint Pálné Gór Anitá-
nak, a Kazincbarcikai Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
(KSzSzK) Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat megbí-
zott intézményegység-ve-
zetőjének.
A díjátadást követően 
Wächter Balázs projekt-
menedzser ismertette a 
kazincbarcikai mintát. Ka-
zincbarcika jó gyakorlata a 
generációk közötti együtt-
működésen alapul: az Idő-
vár klub által a város egyik 
szegregált, herbolyai ré-
szén élő, hátrányos helyze-
tű gyerekeknek szervezett 
foglalkozásaiból bontako-
zott ki. Az önkéntes alapú 
foglalkozások annyira sike-
resek voltak, hogy azokat 
heti rendszerességgel foly-
tatták a KSzSzK Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatá-
nak szervezésében. A már 
több éve zajló programban 
évente átlagosan 25-30 
fiatal vesz részt, amely-
nek jóvoltából fejlődött a 
gyermekek kommunikáci-
ós készsége, erősödött az 
önbizalmuk és a tanulmá-
nyi eredményeikben is ja-
vulás figyelhető meg. Az 
Idővár klub emellett fo-
gyatékosoknak is szervez 
programokat, helytörténe-
ti ismeretterjesztő munkát 
folytat, történelmi verse-

nyeket rendez diákoknak. 
Három évvel ezelőtt úgy-
nevezett érték-transz-
fer programot indítottak a 
fiatalokat érdeklő téma-
körökben (például part-
nerválasztás, ünnepek, 
önkéntesség) a Szikra Ala-
pítvánnyal együttműködve. 
Ezután Juhász-Nagy Judit, 
a polgármesteri hivatal ta-
nácsadója, Wächter Balázs 
és Majorné Vén Mariann 
közösen elevenítették fel a 
tallini élményeket, ahol ok-
tóber 3-a és 5-e között zaj-
lott URBACT Városfesztivál 
díjátadóján jelentették be 
a kazincbarcikai elismerést 
is. Az Európai Tanács észt 
elnöksége alatt megrende-
zett fesztivál az idei év egyik 
legrangosabb városfejlesz-
tési témájú eseménye. Itt 
több nyertes város projekt-
jét, köztük Kazincbarcika „Jó 
gyakorlat”-át is megismer-
ték a meghívottak.
Wächter Balázs elárulta, 
hogy Kazincbarcika Város 
Önkormányzata több pá-
lyázaton is nyert, a közel 
400 millió foritos forrásból 
támogatni tudják majd a 
helyi közösségi programok 
és terek létrehozását. Ha-
marosan pályázati kiírások 
formájában konkretizálni 
fogják a támogatások kö-
rét, többek között a megis-
mert Jó gyakorlatok példá-
jára alapozva.

POSTÁS NYUGDÍJAS KLUB

HÚSZÉVES JUBILEUM
Október 18-án, a 20 éves évfordulóját ünneplő kazinc-
barcikai Postás Nyugdíjasklub jubileumi ünnepséget 
tartott, valamint az idősek hónapja alkalmából a szép-
korúakat is köszöntötték. Az üdvözlést követően nem-
csak az alapító tagot, hanem 90. születésnapját ünneplő 
Katona Istvánnét is köszöntötték.

A rendezvény helyszíne 
a Jóbarát étterem volt, az 
ünnepségen a klub vala-
mennyi tagja részt vett. 
A meghívott vendégek 
között volt Vida Lászlóné, 
a Nyugdíjasok Megyei és 
Városi Szövetségének 

elnöke, valamint az 
elnökség tagjai, Kispál 
Jánosné és Czakó Lász-
lóné is.
A Kazincbarcikai Egye-
sületek Fórumát Dienes 
Mária elnök képviselte. 
Együttműködő partner-
ként meghívást kapott az 
Újkazinci Baráti Kör is. A 
köszöntő műsort az Irinyi 
Tehetséggondozó Műhely 
adta elő, amit a nyugdíjas-
klub szavalatokkal, prózá-
val színesített.

A program elején, 
Gólya Zoltánné 
klubvezető az 
elmúlt időszak 
e re d m é nye i -
ről, elkövetkező 
terveiről beszélt. 
A klub korábbi 
vezetője Kiss Jó-
zsefné – aki 17 évig 
volt a társaság vezető-
je – a közösen eltöltött, 
elmúlt évek eseménye-
it elevenítette fel. A tagok 
közül sokan meghatódot-

tan lapozgatták a 
20 év történéseit 
összefoglaló al-
bumot.
Hasonlóan meg-
illetődötten hall-

gatták a résztve-
vők Makovnik 

Emil, nyugalmazott 
postavezető vissza-

emlékezéseit.
A jó hangulatú ebédet kö-
vetően felvágták az Újka-
zinci Baráti Kör ajándékát, 
egy emeletes tortát.

A VILAG VEGEIG IS EUUTHATSZ VELE 

$ 
SUZUKI 

SZABO SUZUKI 
n11arkakereskedes 

Ertekesites: (48) 510-060 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 

Nyitvatartas: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu 

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

h.-p.: 9.00 - 18.00,
szo.: 9.00 - 14.00,
v.: 10.00 - 14.00

koszorúk, sírdíszek,
vágott krizantémok

Kazincbarcika, Mikszáth K. 14.
Tel.: 06-70/705 - 1498
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KAZINCBARCIKA

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény az 
Európai Unió Kazincbarcikának 
adományozott díjához és az októ-
ber 19-én, a Mezey házban indult új 
programsorozathoz kapcsolódik. 
Ha kész a megfejtéssel, írja meg ne-
künk! A helyes megoldásokkal két 
belépőjegyet nyerhet a Kazincbar-
cikai Fedett Uszodába.

Beküldési határidő:  
november 3.

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

A nyereménnyel kapcsolatos 
részleteket a a 06-20/479-4351-
es telefonszámon lehet megbe-
szélni.

Az október 13-ai rejtvényünk 
nyertese:  
Andók Pálné  
(Kazincbarcika, Gyulai Pál út. 2.)

REJTVÉNY

ÉLETMÓD 

BEKUCKÓZÓS KÖNYVEK ŐSZRE
Végérvényesen beköszöntött az ősz, így egyre kevesebb lehetőségünk van a szabadban eltölteni időnket: beszorulunk a lakásba, s amikor meg-
tehetjük, váltsunk át bekuckózós, könyvvel elvonulós üzemmódba! Az alábbiakban három remek könyvet ajánlunk az olvasás szerelmeseinek. 

Igazi romantikusoknak: 
Helen Halstead – Mr. és Mrs. Darcy

A Büszkeség és balítélet 
megírásával Jane Austen 
minden idők egyik leg-
kedveltebb irodalmi sze-
relmespárját hívta életre. 
Nem hisszük, hogy akadna 
olyan rajongó, aki ne lenne 
kíváncsi a folytatásra. 
Helen Halstead onnantól 
indítja Darcyék történe-
tét, ahol Jane Austen ab-
bahagyta. Megörökíti az 

egybekelésüket, majd a 
friss házasok első közös 
éveit, ugyanakkor nem 
feledkezik meg az alap-
történet többi szerep-
lőjéről sem, így értesül-
hetünk például Georgina 
Darcy és Kitty Bennet 
boldogságkereséséről, 
vagy épp Anne de Bo-
urgh  és Caroline Bingley 
sorsának alakulásáról. 

A thriller szerelmeseinek: 
Joanne Harris – A St. Oswald fiúiskola

Roy Stratley latint tanít az 
észak-angliai St. Oswald 
fiúiskolában, ebben a ha-
gyományaihoz ragaszko-
dó, rejtett feszültségektől 
terhes zárt világban. Az itt 
töltött mintegy harminc 
év alatt sokféle diákkal 

találkozott már. Min-
dig akadt legalább egy 
olyan fiú, aki kilóg a sor-
ból, aki nem tud beillesz-
kedni. Valaki, akit baljós 
árnyak vesznek körül. 
Egy fiú, aki szörnyű dol-
gokra képes. 

Álomdozóknak: Milly Johnson– Teaház a sarkon

A Spring Hill tér kedves 
kis menedékhely, távol a 
mindennapok nyüzsgésé-
től. Itt várja vendégeit Leni 
Merryman Sarki teaháza, 

amely valódi paradicsom a 
könyvmolyok számára, és 
csak úgy vonzza a magá-
nyos szíveket. Az irodalmi 
teadélutánok résztvevői 

hétről hétre mind jobban 
megnyílnak egymás előtt, 
s kiderül, hogy az ő éle-
tük is csaknem olyan re-
gényes...

Ha kíváncsi, a kolorline.hu Életmód rovatában további izgalmas olvasmányokat talál.

ÁLLÁS

KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ ASSZISZTENS

FELADATOK:
 • a Hivatal kommunikációs és PR-stratégiájának kialakítása és megvalósítása,
 • kommunikációs egyeztetés és kapcsolattartás az önkormányzat intézmé-

nyeivel, cégeivel,
 • kapcsolattartás az írott és az elektronikus média szerkesztőségeivel,
 • a Hivatal szóvivői feladatainak ellátása,
 • közlemények és egyéb, a polgármesteri hivatallal kapcsolatos külső és bel-

ső kommunikációs anyagok előkészítése,
 • az önkormányzat internetes honlapjának karbantartása, illetve ennek irá-

nyítása marketing szempontból,
 • városmarketing tevékenység koordinálása,
 • hírfigyelés, médiaesemények és sajtóesemények szervezése,
 • protokollrendezvények szervezése

ELVÁRÁSOK:
 • egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség
 • szakirányú munkatapasztalat
 • kiváló kommunikációs és szervezőkészség
 • innovatív szemlélet, proaktív hozzáállás
 • jó kapcsolatteremtő készség
 • magas szintű MS Office ismeret (Word, Excel, PowerPoint)

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.

FELADATOK:
 • beérkező hívások fogadása, továbbítása, üzenetek átvétele
 • ügyfelek fogadása és tájékoztatása
 • ügyfelekkel, partnerekkel, hatóságokkal időpont egyeztetés, ügyintézés és 

kapcsolattartás
 • postai és egyéb küldemények kezelése
 • tárgyalók előkészítése, tárgyalófoglalások nyomon követése
 • irodai adminisztrációs munkák elvégzése
 • iratok elektronikus archiválása és rendszerezése
 • vezetők adminisztratív támogatása

ELVÁRÁSOK:
 • legalább befejezett középiskolai tanulmányok (felsőfokú végzettség előny)
 • 1-2 év adminisztrációs és/vagy asszisztensi munkatapasztalat
 • talpraesett, ügyfélorientált, megbízható személyiség
 • terhelhetőség
 • jó kommunikációs és problémamegoldó készség
 • pontos, precíz munkavégzés
 • MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, PowerPoint)

ELŐNYT JELENT:
 • társalgási szintű angol nyelvtudás,
 • B kategóriás jogosítvány 

JUTTATÁSOK:
 • hosszú távú munkalehetőség
 • kulturált munkakörnyezet

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

MUNKAIDŐ: főállás, teljes munkaidő (heti 40 óra)

MUNKAÁBA ÁLLÁS KEZDETE: azonnali

JELENTKEZÉS MÓDJA: a fényképes önéletrajzokat 2017. október 31-ig várjuk 
az allas@kazincbarcika.hu e-mail-címen.

VAJÁNYI LAJOS BAJTÁRSI EGYESÜLETET

Rangos kitüntetés a kazincbarcikaiaknak
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) Balatonakaraty-
tyán immár 26. alkalommal rendezte meg a katonanemzedékek talál-
kozóját október 20-án.

A színes, sport, egészségügyi, kul-
turális és katonai programokban 
gazdag eseményen a Honvéd Ve-
zérkar főnöke, dr. Benkő Tibor ve-
zérezredes köszöntötte a részt-
vevőket és köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a közösségek 
fenntartása, formálása, a katonai 
hagyományok ápolása érdekében 
következetesen dolgoznak.
Kazincbarcika egyik civil szer-
vezete, a Vajányi Lajos Bajtársi 

Egyesület 10 éves fennállása alatt 
példaértékű, kitartó munkával, a 
hagyományok ápolásával, a kö-
zösség összetartásával, a szer-
vezetek közötti együttműködés 
erősítésével jól szolgálja a katona-
nemzedéki találkozók szellemisé-
gét, ezért Hazuga Károly ny. altá-
bornagytól, a szövetség elnökétől 
a XXVI. Katonanemzedéki Talál-
kozón rangos elismerést: BEOSZ 
emlékérmet vehetett át.

La ... város

mailto:allas@kazincbarcika.hu
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K BSC

SZOROS MECCS VOLT
Az ETO FC Győr csapata látta vendégül október 22-én a 
KBSC-t. A barcikai gárda küzdelmes mérkőzést játszott 
a győriekkel, de végül nem sikerült elhozni a 3 pontot.

Az NB II 14. fordulójában 
a Győr otthonában lépett 
pályára a KBSC. Mikló Ro-
land és Takács Péter súlyos 
sérüléseik miatt hetekre 
kidőltek, de Győrbe Kovács 
Olivér sem utazott el, aki a 
héten szedett össze kisebb 
sérülést. A keretbe ezút-
tal is bekerült a csapat sa-
ját nevelésű játékosa, Tóth 
Gábor, aki eddig az U-19-
es gárdát erősítette. A ta-
lálkozó szakadó esőben 
kezdődött, amelynek kez-
detén a csapattársak egy 
szép gesztussal kívántak 
jobbulást a keresztsza-
lag-szakadást szenvedett 
Takács Péternek.
A találkozó gyors gólvál-
tással indult, hiszen a 6. 
percben Magasföldi szer-
zett vezetést az ETO-nak 
egy távoli lövéssel, majd 
a 9. percben egy bal olda-
li szögletet követően Pal-
mes révén sikerült egyen-
lítenie a kék-sárgáknak. A 
két gyors gólt követően 
a KBSC mutatott be jobb 
játékot az első félidőben, 
több gólszerzési lehetősé-
gük is adódott, míg a haza-
iak inkább csak távoli lö-
vésekkel tudtak veszélyt 
jelenteni Somodi kapujára. 
A 40. percben aztán egy 

mesteri támadás végén 
Boros góljával a vezetést 
is megszerezték, de ezt 
követően is szinte csak a 
barcikaiak támadtak, ami 
azt eredményezte, hogy 
egygólos vezetéssel vo-
nulhattak pihenőre az első 
45 percet követően!
A félidőben a hazaiak egyet 
cseréltek, Beliczky helyett 
Vadász folytatta a játékot. 
A Győr pedig 3 perc lefor-
gása alatt egyenlíteni is 
tudott. Előbb még Boros 
révén a kazincbarcikai-
aknak volt helyzetünk, de 
ebből a hazaiak lekontráz-
tak és Magasföldi 10 mé-
terről Somodi kapujába 
lőtte a labdát. Az egyen-
lítő gólt követően a Győr 
támadott többet, azonban 
a KBSC kontratámadásai-
ban érződött a veszély, de 
lövéseik rendre elkerülték 
a hazai kaput. A 66. perc-
ben aztán a Győr a veze-
tést is megszerezte, mi-
után Palmest megverte 
embere, a beívelésre kö-
zépen érkező Bagi pedig 5 
méterről a kapuba fejelt. 
A hazaiak sajnos nem áll-
tak le a gólszerzéssel, hi-
szen a második félidőben 
csereként beállt Pongrácz 
a 74. percben a negyedik 

hazai gólt is megszerez-
te. A kék-sárgák az utolsó 
10 percben még hajtottak 
azért, hogy újabb gólokat 
szerezzenek, de támadá-
saikban egyre kevesebb 
erő volt. A 91. percben Be-
lényesi góljával a szépítés 
még összejött, de a hazai 
győzelmet nem sikerült 
megakadályozni, a vég-
eredmény 4:3 maradt.

Szentes Lázár: – Alapve-
tően a rúgott gólok száma 
tetszik, a kapottaké nem. 
Az első félidőben voltak 
hibáink, pedig vezettünk, 
de a Barcika gyorsan for-
dított. A második félidei 
változások meghozták a 
sikert, bízom benne, hogy 
ez a 3 pont lökést adhat a 
csapatnak.
Vitelki Zoltán: – Először 
is szeretnék gratulálni a 
Győrnek, és külön Szentes 
Lázárnak a győzelemhez! 
Nagy öröm volt számomra 
ellene meccselni! A mérkő-
zés egésze hullámzó volt, 
abban hibáztunk a legtöb-
bet, amiben eddig a legsta-
bilabbak voltunk, a véde-
kezésben. Hibáinkat a Győr 
jól kihasználta, de ennek 
ellenére elégedett lehe-
tek, hiszen a csapatok ma 
megmutatták, miről szól a 
labdarúgás. Úgy gondolom, 
ezen a találkozón a nézők is 
jól szórakozhattak!

K AZI NC BA RC I K A I K ÉZI LA BDA SPORT EGY E SÜ LET

Tovább szárnyalnak a férfiak 
A férfi kézilabda NB II Északkeleti csoportjában az 5. fordulóban a Fehérgyarmat 
együttesét fogadta a Kazincbarcika. A borsodiak a második félidőben nyújtott 
teljesítményüknek köszönhetően arattak újabb győzelmet.

A hajdú böször mény i 
döntetlen után ezúttal a 
győzelem reményében 
léptek pályára a kazinc-
barcikai férfi kézilabdá-
zók. A veretlen hazaiak 
ellenfele az a Fehérgyar-
mat volt, amely mind-
össze 1 ponttal volt a 
Barcika mögött a tabel-
lán a forduló előtt. Izgal-
mas, hajtós küzdelmet 

láthattak a nézők az első 
félidőben, amikor 16-16-
ra álltak a felek. A máso-
dik 30 percben azonban 
megrázta magát a KKSE, 
és növelte előnyét a sza-
bolcsiakkal szemben. A 
végén simán nyert 33-
28-ra a hazai alakulat, 
amely továbbra is ve-
retlenül áll az első he-
lyen a bajnokságban 9 

ponttal. A Kazincbar-
cika férfi kézilabdázói 
legközelebb október 28-
án szombaton délután 
4 órától a Berettyóújfa-
lu együttesét fogadják. 
A KKSE női csapat ezen 
a hétvégén nem lépett 
pá lyá ra, legközelebb 
október 29-én Mezőke-
resztesen játszik bajnoki 
mérkőzést .

V RC K

Továbbra is remekelnek
A férfi röplabda NB I-ben Székesfehérváron lépett 
pályára a Vegyész RC Kazincbarcika október 22-
én. A kék-sárgák a két Magyar Kupa siker után ez-
úttal bajnoki mérkőzésen is legyőzték a MÁV Előre 
együttesét.

A Vegyész vezetőedző-
je, Danie Oravec nem tu-
dott elutazni a csapattal, 
így Dudás András mecs-
cselt Székesfehérváron. 
A barcikaiaknál volt egy 
másik hiányzójuk is, a li-
beró Gebhardt Áron sem 
tartott a csapattal. A 
borsodi alakulat az első 
játszmát simán hozta 
25-17-re. A folytatásban 
már összekapta magát 
a fehérvári gárda és 16-
11-nél úgy tűnt elcsíphet 
egy játszmát. A hajrában 
rendezték a sorokat Sza-
bó Dávidék és ezt a sza-
kaszt 25-22-re hozták. A 

harmadik felvonásban 
már csak egy csapat 
a Kazincbarcika volt 
a pályán. A kék-sár-
gák jó játékkal, végig 
irányítva a játékot 25-
22-re nyerték meg ezt 
a szettet is. A Kazinc-
barcika így továbbra 
is 100 %-os a bajnok-
ságban úgy, hogy még 
játsz mát sem veszített. 
A VRCK legközelebb 
október utolsó hétvé-
géjén Szlovákiában 
játszik majd a MEVZA 
kupában a házigazda 
Nyitra és a horvát Kas-
tela ellen. 

SÚ LY E M E LÉ S

Jól szerepelt a KVSE 
az emlékversenyen
X. Szűcs Lajos Emlékver-
senyt és VI. Szabó Ferenc 
Masters Emlékversenyt 
rendeztek október 21-én 
a Kazincbarcikai Sport-
központban. A rendez-
vényt a miskolci súlyeme-
l ő rő l ,  Sz ű c s L aj os ró l 
nevezték el, aki az 1972 
-es olimpia ezüstérme-
se volt. Tíz évvel ezelőtt  
hozta létre Pátrovics Géza 
súlyemelő ezt a versenyt, 
ahová Szűcs Lajos három 
gyermeke is minden év-
ben ellátogat.
A m eg nyi tó b e s zé d d e l 
Szitka Péter polgármes-
ter köszöntötte a megje-
lenteket, valamint díjakat 
és plaketteket adott át.
Kiemelkedő eredményei-
kért serleget vehetett át: 

Féderer Benjamin, Holló 
Szilárd és Lucz Levente.
P l a ke t te t ka p ot t a 
Szűcs család, i l letve 
Pátrovics Gézától, Szit-
ka Péter polgármes-
ter vette át az emlék-
plakettet.
A verseny két sza-
kaszból állt. Délelőtt a 
X. Szűcs Lajos megyei 
szintű emlékversenyt, 
délután a VI. Szabó Fe-
renc országos masters 
kupát lehetett megte-
kinteni, ahol 35 év feletti 
versenyzők léptek a bí-
rók elé.
Az idén első alkalommal 
volt csapatbajnoksági 
verseny, ahol a klubok 
csapatai mérték össze 
erejüket.

A KVSE eredményei

Szűcs Lajos Emlékverseny: 1. Pacsuta Gergő (serdülő, 
45 kg), Féderer Benjámin (serdülő, 85 kg), Tóth Ákos 
(ifjúsági, 77 kg), Baráth Zsolt (junior, 77 kg)
VI. Szabó Ferenc Emlékverseny (csapatbajnokság): 
2. csapat Hornyák József, Nagy Gyula, Pátrovics Géza

PROGRAMAJÁNLÓ

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

November 9. (csütörtök) 15.00-17.00
 › KOLORAKADÉMIA - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR 
SZABADEGYETEM 2017/2018 I. FÉLÉV

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 előadása

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

November 20-áig
 › NÉPI KÉZMŰVESBÉRLET*

óvodai csoportoknak

A *-gal jelölt programokra előre bejelentett csoportokat tudunk fogadni.
Érdeklődni: 06-48/310-116, 06-20/512-9873

 › 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 28. (szombat) 11.00, KSK műfüves pálya
 › KBSC-GYÖNGYÖS U-16-OS NŐI  
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Október 28. (szombat) 12.00, Pete András Stadion
 › KBSC-FERENCVÁROS JET-SOL LIGA NŐI I. OSZTÁLYÚ 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Október 28. (szombat) 13.00, KSK műfüves pálya
 › KBSC-VÁRDA SE U-19-ES NŐI BAJNOKI  
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Október 29. (vasárnap) 9.00, KSK 
 › KBSC-SSASSE NB II-ES SAKKMÉRKŐZÉS

Október 29. (vasárnap) 13.30, Pete András Stadion 
 › DVTK TARTALÉK–JÁSZBERÉNY  
NB III-AS LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Október 31. (kedd) 10.00 és 12.00, KSK műfüves pálya
 › KBSC-DEAC U-19-ES ÉS U-17-ES BAJNOKI 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

November 2. (csütörtök) 10.00 és 12.00, KSK műfüves pálya
 › KBSC-BALMAZÚJVÁROS U-15-ÖS ÉS U-14-ES BAJNOKI 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

November 2. (csütörtök) 13.00, KSK műfüves pálya
 › KBSC-GYULAI AMAZONOK U-19-ES NŐI BAJNOKI 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS 

kazincbarcikai

Egy turnus  8 alkalmas, névre szóló 
úszásoktatás-bérlettel vehető igénybe, 

melynek ára 8000 Ft.

ÚSZÁSOKTATÁS
INDUL FELNŐTTEKNEK 

NOVEMBER 3-ÁN PÉNTEKEN  
kezdő és haladó szinten  

Kozma Krisztián (06-30/211-8496) oktatóval.
A foglalkozások kezdőknél pénteken 19 órától valamint 

szombaton 12 órától, haladóknál pénteken 18 órától  
valamint szombaton 11 órától kezdődnek.

November 3-án pénteken  

GYERMEKTANFOLYAM INDUL
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és 

Tóth Katalin (06-70/366-7581) oktatókkal  
tudásszint alapján.

A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától  
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától kezdődnek.

Bérletvásárlás, pénztár-nyitvatartás:  
hétfő, szerda, péntek 18.00 óráig; kedd-csütörtök 20.00 óráig

KEDVES VENDÉGEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy mindenszentek ünnepe miatt 

NOVEMBER 1-JÉN A BARCIKA ART KFT.  
MINDEN INTÉZMÉNYEGYSÉGE 

– az Egressy Béni Művelődési Központ, a Mezey István Művészeti Központ,  
a Kazincbarcikai Fedett Uszoda és a Kazincbarcikai Sportközpont 

ZÁRVA TART!
A futni vágyók a KSK Akácfa úti bejáratán át  

közelíthetik meg a futópályát.

Megértésüket köszönjük!

GYERE, ÉS TÖLTSD VELÜNK  
„SZELLEMESEN” AZ ŐSZI SZÜNIDŐT! 

VÁRUNK!

Jelentkezési határidő: 2017. október 26.

Részvételi díj: 2000Ft/fő/turnus

Érdeklődni a 06-48/310-116-os telefonszámon,  
vagy személyesen a Gyermekek Háza-Kézművesházban

2017.
október 30-31.

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Cím: 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

E-mail: gyh.kezmuveshaz@gmail.com  Facebook: Barcika Art Kft
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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

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Tchibo Family kávé 250 g:
Wienner extra kávé 250 g:
Completa kávé krémpor 200 g:
Full női dezodor 150 ml:
Silan öblítő 1 l:
Sensil folyékony mosószer  4 l:
Lanza mosógél tisztító  250 ml:

450 Ft
450 Ft
310 Ft
300 Ft
450 Ft
950 Ft
750 Ft

1800 Ft/kg
1800 Ft/kg
1555 Ft/kg
2000 Ft/l

237 Ft/l
3000 Ft/l

Mikulások nagy választékban!

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

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

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK:
ASZTALOS,
KŐMŰVES,
VILLANYSZERELŐ,
BUSZVEZETŐ  
MÁSODÁLLÁSBAN

JELENTKEZÉS:
titkarsag@barcikapark.hu
3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.
2017. november 15-éig
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NOVEMBERBEN
INDUL A


