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„MÚLTUNK NÉLKÜL  
NEM LESZ JÖVŐNK”
Nemcsak helyi érdeklődésű, de környező településeket is érintő kiadványt 
mutattak be november 14-én Alacskán. A bemutató során voltak olyanok, 
akik szinte újraélték az egykori eseményeket, élményeket a leírtak alapján. 
Bár a településen élők más szemmel forgatták és olvasták a könyvet, de 
akik nem ismerték a kistelepülés történetét, ők is könnyen elképzelhették, 
milyen is volt régen a zsákfaluban élők élete. Hosszú, kitartó kutatómunka 
végeredményeként született meg a Bükk lábánál elterülő falu történeti kis 

demográfiája. Az ötlet Újlaki Béla polgár-
mestertől származott, megvalósításában 
pedig Rémiás Tibor és Szűcs Tamás törté-
nészek segédkeztek.

Az ajánlással induló, képekben és ada-
tokban is gazdag kötethez sok infor-
mációt gyűjtöttek a Református egyház 
irattárából és helytörténtei gyűjtemé-
nyekből. Ezeket bővítették ki levéltári 
és más irodalmi művekben fellelt leírá-
sokkal, valamint a helyiek személyes 
beszámolóival. A generációkra vissza-
menő, öregektől hallott történetekkel 
tűzdelt iromány a XII. századig nyúlik 
vissza. Számba veszi a környező föld-

rajzi helyeket, a falurészek különböző elnevezéseit, melyek a szájhagyomány 
útján napjainkban is fennmaradtak. A hódítások, harcok és népvándorlás 
történetét leíró kötet sok érdekes tényt tartalmaz, melyek a hosszú évek 
során részét képezték a falucska jelenlegi arculatának.

Fiatalok raboltak ki egy 
férfit Kazincbarcikán
Két fiatal rabolt ki és bántalmazott egy férfit Kazincbarcikán, néhány ezer 
forint volt a zsákmányuk, elfogták őket – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel november 13-án. 
Dobi Tamás tájékoztatása szerint a 24 és a 16 éves fiatal hátulról támadt a 
férfire, felrúgták, bántalmazták, elvették pár ezer forintját, majd elmenekül-
tek a helyszínről.
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak ellenük 
eljárást, és kezdeményezik előzetes letartóztatásukat.

HÍREK RÖVIDEN

Lyukas vezetékek miatt nem 
volt fűtés Kazincbarcikán 
A távhő vezetékrendszerének meghibásodása miatt november 16-án szüne-
telt a városban a fűtésszolgáltatás.  Gulyás Tibor, a Barcika Szolg Kft. ügyvezető 
igazgatójának tájékoztatása szerint a gerinc- és az elosztó hálózaton rövid időn 
belül több helyen keletkezett jelentős üzemzavar, amely akkora vízveszteség-
gel járt, hogy a fűtőmű leállni kényszerült, emiatt maradtak átmenetileg fűtés 
és melegvíz nélkül a távhőre kötött felhasználók.
Az érintett vezetékszakaszokat sikerült a hálózatról leválasztani, a fűtőerőmű 
szakembereivel együttműködve a Bar-
cika Szolg Kft. munkatársai azonnal 
megkezdték a javítást és folyamatosan 
azon dolgoztak, hogy a szolgáltatást 
helyreállítsák.
– A távhőszolgáltatás helyreállítása a 
késő esti óráktól szakaszosan történt, 
szerdára a városban a lakossági szol-
gáltatás teljes mértékben helyreállt. A 
Herbolyai út mentén húzódó szakasz 
van még leválasztva, ami az ott lévő in-
tézményeket – a Deák szakközépiskolát, 
a kertvárosi óvodát és a kispostát – érinti 
– tudtuk meg az ügyvezetőtől.
Az óvoda csoporthelyiségeinek 
fűtését az önkormányzat hősugárzók 
beüzemelésével biztosította. 

LÁTNI ÉS 
LÁTSZANI
A láthatóság fontosságára hívta fel a figyel-
met a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 
munkatársa a Pollack iskola alsós diákjainak 
november 9-én. Az interaktív előadásso-
rozat első témája a tanévkezdés volt, míg 
a mostani a láthatóság. Ennek kapcsán a 
rendőr őrnagy különféle, a láthatósághoz 
szükséges eszközöket mutatott be a gye-
rekeknek, ilyen a mellény, fényvisszaverő 
szalag és a bicikliprizma is. Ezt követően a tanulók egy szimulátorba is beültek, 
ahol a valóságosnál 10-szer kisebb méret és fényviszonyok mellett látták, hogy 
mit észlel a járművezető a sötétben vagy a rossz látási viszonyok között.
A ,,Látni és látszani’’ nevű országos balesetmegelőző kampány megyénkben már 
javában tart egészen 2015. december 10-éig. A témáról bővebben a következő 
hetekben szólunk majd.

HÁZHOZ MENT  
A ZENE

A XX. század könnyűzenéjének fejlődésével kapcsolatos orszá-

gos turné kazincbarcikai állomásán koncerttel összekötött ze-

netörténeti áttekintésre várták a városlakókat az Egressy Béni 

Művelődési Központba november 16-án. A blues, swing, rock and 

roll, beat, soul, funk és popzenékből álló előadás házigazdája Bor-

dás József volt, az előadáson pedig közreműködött Bebe, a Back II 

Black forntembere, Balogh Roland valamint, Balogh Zoltán. A mű-

sor után a megjelent érdeklődők a Yamaha által gyártott hang-

szereket – dob, zongora és gitárok – kipróbálhatták az aulában.

INDULJUNK A 
KÁLYHÁTÓL
Talán éppen a fűtési szezon, talán 
a lebegő szmog adta az ötletet a ta-
nár néninek. Lényeg az, dolgozatott írtak 
a gyerekek a kályháról. Hogy milyet? Nem tudom, hiszen 
akad közöttük olyan, aki a kirakatban lévőn kívül nem is 
látott kályhát még, hiszen központi fűtésük van.
Ám az ötlet nagyon jó.  Ha valakinek nem lenne fogalma a 
kályha nagyszerűségéről, olvasson bele a Fokoláre moz-
galom elképzeléseibe – focolare  olaszul azt jelenti, csalá-
di tűzhely –, a mozgalom  Trentóból indult. Azért ajánlga-
tom, mert abból bárki   megérti, hacsak már nem tudja, ám 
szerintem  a többség inkább ismeri a kályha lelkiségét. A 
Fokoláre legfontosabb része: a párbeszéd helye, a közös-
ség megteremtője. 
A kályha szimbóluma nagyon szép, meleget ad, átkarol, - 
emlékszem, amikor gyerekek voltunk, a cserépkályhán-
kat úgy ölelgettük, mint egy családtagot, ami még reggel 
is jó langyos volt. 
A kályha míves dolog, az öntőmesterek mindig a homok-
ba karcolták a nevüket öntés előtt, a kályha lábánál vagy 
ajtajánál.
A kályha kiindulópont ha például táncolni tanulunk, de 
bármit is tanulunk, azt mondjuk: na, kezdjük a kályhánál.
Szóval a kályha mindig más. Ha hideg akkor is, ha me-
leg akkor is, ha ép akkor is, ha  beteg akkor is. Több mint 
eszköz. Oda van elmentve a tűz. Hálás  eszköz, időben és 
térben, kívül és belül egyaránt. Persze, még lehetne so-
rolni a divatokat meg a technikákat a zsebkályhától a nuk-
leáris fűtésig. A sparhelttől a csikótűzhelyig. S éppen itt 
alakul ki, szűkebb hazánkban egy új tulajdonság: a kály-
ha egyben a közös nevező, a kompromisszum. Például a 
környezetünk megvédésében. Mondjuk abban, hogy mi-
lyen fűtőanyagot keresünk, s ha már rátaláltunk valami 
elégethetőre, milyen mértékben vesszük figyelembe a 
többieket, a környezetünkben élőket. Meleget akarunk, 
magunknak, családunknak, s ehhez jogunk van, mint 
ahogyan másoknak a levegőhöz, a vízhez. Ám ahogyan 
lapunk interjújában az alpolgármester elmondja, bizony a 
szmog kialakulásában nem kis szerepe van a széntüzelé-
sű kályháknak. Bizonyos napokon érdemes erre gondolni, 
s ha valaki érintett, és kevesebbet éget el, köszönet neki.
November 16. a tolerancia világnapja. Ami annyit tesz, fi-

gyelembe vesszük sa-
ját érdekeinket a 

mások érdeke-
inek tükrében. 

És fordítva. Hány 
világnap kell egy 
évben, hogy meg-
értsük: együtt la-
kunk házban, vá-
rosban, megyében, 
országban, földré-
szen, egy golyóbi-
son.

» Hajnal József

JEGYZETÜNNEPSÉG

A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN 
DOLGOZÓKAT ÜNNEPELTÉK
A szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepséget november 13-án Kazincbarcika 
önkormányzata az Egressy színháztermében.

A szociális munka napját vi-
lágszerte november 12-én 
ünneplik. Magyarországon 
tizennégy éve köszöntik 
a szakterület dolgozóit.  A 
kazincbarcikai ünnepségen 
rendhagyó módon Szitka 
Péter polgármester, Klimon 
István alpolgármester és 
István Zsolt, a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont (KSZSZK) igazgatója 
közösen mondott beszé-
dét. A város első embere kö-
szöntőjében példaértékűnek 
nevezte az intézményegy-
ségekben dolgozók munká-
ját, mint mondta: a szociális 
szférában dolgozók a szüle-
téstől a halálig jelen vannak 
az életünkben. Kazincbarcika 
alpolgármestere egy idézet-
tel kedveskedett az ünne-

pelteknek: „Élj úgy, hogy ne 
vegyenek észre, de hiányozz, 
ha elmész”. Ezt követően a 
KSZSZK igazgatója megerő-
sítette a polgármester sza-
vait, miszerint az intézmény 
munkatársai az emberek 
egész élete során segítsé-
get nyújtanak az élet minden 
területén.
Az eseményen igazgatói dí-
cséretet több mint egy tu-
catnyian (a kitüntetettek 
nevei az opont.hu webolda-
lon olvashatóak) vehettek 
át a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ igazga-
tójától, István Zsolttól és az 
intézmény igazgatóhelyet-
tesétől, Karikás Lajosnétól.
Polgármesteri jutalomban 
2015-ben Császár Antalné, 
az Étkeztetés, Házi Segít-

ségnyújtás szociális gondo-
zója-ápolója, Harda Attiláné, 
az I. számú Bölcsőde cso-
portvezető kisgyermekne-
velője, Kálmán Lászlóné, az 
I. számú Idősek Klubja intéz-
ményi egységvezetője, Ko-
csisné Urbánszki Ildikó, az 
Időskorúak Gondozóháza 
vezetőápolója és Rátócziné 
Rádai Sarolta, a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozója részesült.
A legrangosabb elismerést, 
vagyis a „Kazincbarcika Város 
Szociális Ellátásáért” kitün-
tető díjat 2015-ben Jánosde-
ák Lászlóné, a kazincbarcikai 
I.-es és II-es Számú Bölcső-
dék vezetője vette át.
Az ünnepségen Bereczki 
Zoltán slágerekkel szórakoz-
tatta a nagyérdeműt.

A KAZINCBARCIKAIAK BESZÉLIK

B E TA RTOT TA  A  F Ü S T M E N T E S  NA P OT ?
Jászter Zsófia  
(21) 

Hosszú évek óta éneklek, 
így a dohányzás kizárt 
dolog az életemben. 
Nem csak magam miatt 
és a hangom miatt nem 
szívom, hanem azért 
sem, mert szerintem 
környezetkárosító 
is amellett, hogy az 
egészségnek sem 
használ.

Több éve dohányzom 
már, és eddig nem 
is hallottam erről a 
dologról. Átlagosan napi 
tíz szálat szívok el, de 
lehet, hogy a jövőben 
kicsit jobban oda fogok 
figyelni arra, hogy 
kevesebb cigarettát 
szívjak november  
17-én.

Én nem dohányzok. 
Többször is lehetne ilyen 
nap az év folyamán, bár 
úgy gondolom, hogy aki 
ezen az egy napon meg 
tudja állni, hogy nem szív 
el egy szál cigarettát sem, 
az hosszabbítsa meg az 
elhatározását. Ha egy 
napon sikerült neki, akkor 
a többin is fog!.

Kálmán Rita   
(18) 

Dienes Mária   
(48)
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A HÉT EMBERE SZMOGSTOP

Az idei szociális munka napján a legrangosabb kitüntetést, a Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért 
díjat kapta Jánosdeák Lászlóné, a Csokonai  és a Pollack Mihály úti bölcsődék vezetője. A több mint 
negyven éve a pályán lévő szakember több generációt kísért végig élete első szocializációs szín-
terén, így nem meglepő, hogy nem tud úgy végigmenni az utcán, hogy ne találkozna ismerősökkel.

„A KISGYERMEKEKÉRT ÉLEK, 
ÉRTÜK DOLGOZOM”

Az intézményvezető már 
gyermekkorában, Sajóse-
nyén is maga köré gyűjtötte 
a gyermeket. Mindig is ér-
dekelte ez a hivatás. Elhiva-
tottságát mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy bár si-
keresen felvételizett a 
hajdúböszörményi 
óvónőképzőbe, 
e k ö z b e n 
megkeres-
ték egy 
b ö l c s ő -
d é b ő l , 
ő pedig 
élve a 
kínálko-
zó lehe-
tőséggel 
munkába 
állt. Amikor 
K a z i n c -
b a r c i k á r a 
költöztek férjével, 
a Pollack, majd a 

Csokonai úti bölcsődében 
folytatta pályáját. Ezerki-
lenszázkilencvenháromban 
indítottak speciális csoportot 
sérült gyermekeknek az 

bevezetése, valamint a já-
tékos angol nyelvi fejlesztés 
létrehozása. 2005. novem-
ber 1-jétől vezették be az 
időszakos gyermekfelügye-
let-szolgáltatás mindkét 

bölcsődében.
A mai napig a nap 

fé ny p o n t j á n a k 
tekinti, amikor 

e g y - e g y 
b ö l c s ő d e i 

csoportba 
látogatva 
k ö r ü l -
veszik a 
gyerme-
kek.
– Reg-

g e l e n te 
boldogan 

m e g y e k 
d o l g o z n i , 

mert jól érzem 
magam, és azt 

hiszem, a kolléganőim 
is elfogadtak. Szeretnék 

minél többet nyújtani a gyer-
mekeknek és a szülőknek, 
mert az apukák, anyukák 
aggódva hozzák gyermekü-
ket a bölcsődébe. Próbálom 
elérni, hogy ne érezzenek 
bűntudatot amiatt, hogy itt 
hagyják a csemetéjüket, hi-
szen nálunk jó helyen vannak 
az apróságok. Mondogatom 
is a kisgyermeknevelőknek, 
hogy minden új szülőt, 
nagyszülőt, gyermeket úgy 
fogadjanak, hogy azt érez-
zék, ők abban a pillanatban 
a legfontosabbak, hiszen a 
bölcsődébe lépés megha-
tározó élmény – árulta el 
szakmai hitvallását Jánosde-
ák Lászlóné, vagyis mindenki 
Margó nénije.

Jánosdeák Lászlóné 
1956. február 22-én született 

Sajószentpéteren. Gyermekéveit Sa-
jósenyén töltötte. Az általános iskolát Sajóvá-

moson fejezte be, majd  Miskolcon a Kossuth Lajos 
Gimnáziumban tanult tovább. Az érettségit követően 

csecsemő- és gyermekgondozó oklevelet kapott.  Munkája 
elismeréseként 1995. október elsejétől bölcsődevezető-he-

lyettesi feladatokat látott el. Kétezer-öt júniusában megsze-
rezte a csecsemő- és kisgyermekgondozó felsőfokú végzett-
séget. 2006-ban a Szociális Szolgáltató Központ igazgatójának 
dicséretében, 2009-ben a szociális munka napján Kazincbarci-
ka Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben 

részesült. Kétezer-tizenegyben bízták meg a városban 
található két bölcsőde vezetésével. Közel negyven 

éve él Kazincbarcikán, férjével, két lánnyal – a jo-
gász Viktóriával és a nyelvtanár Ágnessel 

–, valamint egy unokával, Szonjával 
büszkélkedhet.

A múlt héten kialakult szmoghelyzet kapcsán keres-
tük fel Klimon István alpolgármestert, aki tájékoztatta 
lapunkat arról, hogy a kazincbarcikai önkormányzat 
milyen intézkedéseket tud tenni a levegőterhelés csök-
kentése érdekében. Az alpolgármester kifejtette, hogy a 
szmog (füstköd) fogalmát a füst (smoke) és a köd (fog) 
angol kifejezésekből állították össze, és kialakulásának 
legfőbb helyi okát Kazincbarcika földrajzi elhelyezkedé-
sében látja. Térségünkre az úgynevezett London típusú 
szmog kialakulása jellemző, ugyanis a Sajó völgyében 
lévő települések levegőjének az országos átlaghoz ké-
pest nagyobb a nedvességtartalma, és kevésbé szeles, 
hűvösebb időjárás jellemzi.

– Régiónkban a szénbá-
nyászat élen járt, és a szi-
lárdtüzelés szokásai máig 
megmaradtak. Jó áron hoz-
zá lehet jutni hazai, de akár 
Szlovákiából behozott szén-
hez is, és a környéken az em-

berek átlagban többet hasz-
nálják azt tüzelésre, mint az 
ország más területén – vá-
zolta a helyzet hátterét Kli-
mon István, aki hozzátette, 
hogy az ilyen fűtéssel rendel-
kezők kéményéből kikerülő 
korom az egész várost bete-
rítheti. Amikor beáll egy szél-
csendesebb időszak a fűtési 
szezon kezdetén, és kialakul-
nak a talajmenti fagyok, ami 
adott esetben párával páro-
sul, az a napközbeni felme-
legedést gátolja. Ekkor jöhet 
létre az úgynevezett inverzi-
ós réteg, ami néhány tíz vagy 
százméteres magasságra a 
földfelszíntől megtartja a hi-
deget, és nem engedi ma-

gasabb rétegekbe a füstös 
levegőt. Hiába süt a nap, és 
melegszik föl a légkör a pá-
raréteg fölött, a hideg, vala-
mint a meleg rész nem tud 
helyet cserélni, nem alakul ki 
a levegő feláramlása, amire 

szükség lenne annak tisztu-
lásához.

Vannak kísérletek és kuta-
tások arra, hogyan lehet ezt 
az inverziós réteget áttörni. 

– Én magam is voltam egy 
konferencián az egykori ÉMI-
KTV Felügyelőségen (most 
a megyei kormányhivatal 
főosztálya), ahol több lehető-
ségről is szó esett. Az egyik, 
a Miskolci Egyetemen szüle-
tett elképzelés szerint egy 
könnyűszerkezetes kéményt 
lehetne felállítani, amivel a 
huzathatást beindíthatnák. 
Így az alacsonyabban fek-
vő hidegebb, a magasabban 
fekvő melegebb légtömeg-

gel – esetleg egy cirkuláci-
órásegítéssel – átfordulna, 
így kialakulhatna a huzat, 
ami kifújja a szmogot a kör-
nyezetéből, adott esetben a 
városunkból. Ezek a projek-
tek még gyerekcipőben jár-
nak, de városunk felajánlotta 
a segítségét, egy olyan na-
gyobb területtel, ahová nyu-
godtan föl lehet állítani egy 
ilyen könnyűszerkezetes ké-
ményt.  Kazincbarcika mindig 
is nyitott volt az új megoldá-
sokra, és élen járt az innová-
ció terén, és annak támoga-
tásában – erősítette meg az 
alpolgármester.

Amíg ez az eljárás meg 
nem születik, más után kell 
nézni, ezért az önkormány-
zat különböző intézkedések-

kel próbál a helyzeten javí-
tani.

– Azt nem lehet szabá-
lyozni, hogy milyen fűtési 
módszert alkalmazzanak az 
emberek, vagy mikor, mi-
lyen járművel közlekedjenek. 
Ezekkel kapcsolatban csak 
iránymutatást adhatunk. 
Mivel rossz levegőminőség 
esetén a nap huszonnégy 
órájának az átlagából szá-
molják ki a szállópor-kon-
centráció mértékét, ezért 
még a tájékoztatási vagy 
riasztási küszöb elérésekor 
is előfordulnak napközben 
olyan időszakok – általában 
délelőtt tíz-tizenegy órától 

délután két-három óráig –, 
amikor megejthetjük a szel-
lőztetést vagy az egészség-
ügyi sétát.

Még korábban felhívtuk a 
helyi intézményvezetők fi-
gyelmét arra, hogy mikor, 
milyen feltételek teljesülése 
esetén engedjék ki a gyere-
keket a szabadba a bölcső-
dében, óvodában, iskolában. 
Ha napközben sem csök-
ken számottevően a szál-
lópor-koncentráció, azt 
javasoljuk, hogy benti fog-
lalkozást tartsanak az intéz-
ményekben – tájékoztatta 
lapunkat Klimon István az 
önkormányzat álláspontjáról.

A legjelentősebb intézke-
dés, amit az ügy érdekében 

tenni lehet, azt már korábban 
meglépte a hivatal, megtil-
totta az avar és a kerti hul-
ladék égetését.  Mivel van 
szervezett hulladékgyűjtés, 
inkább elszállítja az adott 
hulladékszállítást végző cég 
a zöldhulladékot, hogy ne 
égessék el a kerttulajdono-
sok, mert az árt a leginkább.

– Minden egyes elégetett 
köbméter falevél füstje a vá-
rosban fog lecsapódni, amit 
előbb vagy utóbb be is léle-
gezünk majd – figyelmez-
tetett az alpolgármester. A 
nemrégiben alakult váro-
si rendészet munkatársai is 
fokozottan figyelnek az ilyen 

esetek felderítésére, és eljár-
nak, amennyiben jogsértést 
tapasztalnak.

Klimon István azt is el-
mondta, hogy tájékozódtak 
arról, próbálták meghatároz-
ni – lokalizálni –, hol vannak a 
szennyezőforrások Kazinc-
barcikán. A korábbi felügyelő-
ség állományában lévő mobil 
mérőautó többször is mért a 
városban. 

Tervezetten egyszer a 
nyári időszakban állítot-
ták ki Herbolyán, amikor 
olyan időszakot mért, ami-
kor nincs fűtés; egyszer pe-
dig télen vetették egybe a 
nyári adatokat egy hónapon 
keresztül ugyanott a fűté-
si időszak mérőszámaival. 

A tűzoltóság mellett is mért 
a mobilautó a 26-os út köz-
lekedése okozta terhelés 
felderítésére. A mérések bi-
zonyították, hogy télen nem 
rosszabb a levegő minősége 
egyik helyszínen sem. 

– Gyakorlatilag homogén 
eloszlást mutat a légszeny-
nyezettség az egész telepü-
lésen, ez pedig arra vezet-
hető vissza, hogy a szilárd 
tüzelés a város minden pont-
ján fellelhető, és a levegőben 
ugyanúgy megtalálhatóak a 
káros anyagok, attól függet-
lenül, hol mérjük ezt az álla-
potot – összegezte az alpol-
gármester.

SKÓCIÁBAN SEM MINDIG JÓ A LEVEGŐ

Fotó: S/V Moonrise - JohanTheGhost Fotó: Klimon István

Skócia, Lochcarron Kazincbarcika

intézményben, ahová az 
elsők között jelentkezett 
gondozónőnek. Vezetője 
már kezdetekben felfigyelt 
lelki ismeretes,  odaadó 
munkájára, így megbízta a 
csoportvezetői feladatok 
ellátásával is. Teljes odafigye-
léssel dolgozott a bölcsődei 
felújítások alatt is, ami nehéz 
időszaknak bizonyult, mivel 
közben folyamatos volt a 
bölcsődei ellátás. Négy éve ő  
a bölcsődék vezetője. Olyan 
új szolgáltatások bevezetése 
kapcsolódik a nevéhez, mint 
a mindkét intézményben a 
gyermekeknek kialakított 
sószoba létrehozása, a 
játszócsoport-szolgáltatás 
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ÉRDEKLŐDNI: 70/771-6591

DANKÓ ABLAK
redőnyök, rovarhálók, acélajtók
Német minőségi műanyag ajtók, 
ablakok kedvező áron, akár 45% 

kedvezménnyel, teljesen készre szerelve, 
igény esetén kőművesmunkával!

Acélajtó egyedi szegőléccel csak nálunk!
Redőnyök, rovarhálók 1 hét határidővel.

10 év szakmai tapasztalat, 
igényes minőségi munka, ingyenes helyszíni felmérés!

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

CSEMPE ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN
ALU- ÉS HORGANYZOTT CSATORNÁK

Lambériák, fűrészáruk,
Creaton, Terrán, Tondach cserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK! A BorsodChem a megfelelő szakember utánpótlásának biz-
tosítása céljából évtizedek óta szoros együttműködést ala-
kított ki a felsőoktatási intézményekkel, melynek egyik mér-
földköve volt a Vegyipari Technológia BorsodChem Tanszék 
létrejötte, amely a Miskolci Egyetem kihelyezett tanszéke-
ként kezdte meg működését a BC-nél 2008-ban. 2016-tól 
pedig várhatóan több olyan egyetemi szakon is elkezdhetik 
a hallgatók duális képzési formában a tanulmányaikat, ahol a 
gyakorlati oktatás helyszínét a BorsodChem Zrt. biztosítja. 
 A Miskolci Egyetemmel való együttműködésről, a kihelyezett 
tanszék működéséről, a duális képzési formáról és a jövőbeli 
tervekről kérdeztük Farkas Lászlót, a BorsodChem Zrt. fej-
lesztési főmérnökét, címzetes egyetemi docenst, a Vegyipari 
Technológia BorsodChem Tanszék vezetőjét.

„A szorosabb gyakorlati 
együttműködés az Egyetem-
mel akkor kezdődött, amikor 
a ME Anyagtudományi Ka-
rán a BorsodChem kezdemé-
nyezésére elindult a vegyipari 
technológiai szakirány. Mivel 
a BorsodChem rendelkezik 
olyan technológiai berende-
zésekkel és laboratóriumok-
kal, ahol a hallgatók a gya-
korlatban is találkozhatnak 
az elméletben tanult tech-
nológiákkal, eljárásokkal, így 
a Társaság aktív szerepet 
vállal a gyakorlati képzésben.
A kihelyezett tanszék meg-
valósításával már arra is le-
hetőségük nyílik a hallga-
tóknak, hogy a BC területén 
található Műveleti Laborban 
kicsiben, de élesben is lemo-
dellezhessék az üzemekben 
lejátszódó vegyipari tech-
nológiai folyamatokat. A ki-

vitelezett kísérletekről a hall-
gatók jegyzőkönyvet írnak, 
és az elvégzett munkájukra 
osztályzatot kapnak, mely a 
gyakorlati jegy részét képezi. 
A BC szerepvállalása a hall-
gatók gyakorlati képzésében 
olyan további lehetőségeket 
biztosít, mint pl. a korszerű 
analitikai berendezések (kro-
matográf, elektronmikrosz-
kóp) megismerése, kipróbá-
lása, amelyek az egyetemi 
laboratóriumokban nem ta-
lálhatók meg.
A gyakorlat mellett a hallga-
tóknak arra is lehetőségük 
van, hogy diplomamunkáju-
kat a BC-nél készítsék el. A 
Társaság egyrészt diploma-
munka-feladatok kiírásával 
segíti a hallgatókat, másrészt 
az adott témában szakértő 
konzulenst biztosít a dolgo-
zat megírásához.”

OKTATÁS

Megkérdeztük: milyen továb-
bi előnyöket jelent majd, ha a 
BorsodChem is részt vesz a 
duális képzésben, mint gya-
korlati képzőhely. 

„Azzal, hogy a BorsodChem is 
csatlakozik a duális képzőhe-
lyek közé, az eddigi együtt-
működés még szorosabbá és 
hatékonyabbá tehető, hiszen 
a hallgató azzal, hogy duális 
képzésre jelentkezik, már a 
felvételi folyamattól kezdő-
dően egy vállalat mellett is 
elkötelezi magát a tanulmá-
nyi időszak tartamára. Mit is 

jelent a gyakorlatban a duális 
képzés? Ez egy olyan gya-
korlatorientált képzési forma, 
amelyben az egyetem által 
oktatott elméleti tananyagot 
szervesen kiegészíti a gaz-
dálkodó szervezetnél telje-
sített szakmai gyakorlat. A 
hallgató munkaszerződést 
köt a céggel, melynek kere-
tében évente 22 hetet tölt 
gyakorlaton, melyért havi 
juttatást is kap a vállalattól. 
Ez a képzési forma mindhá-
rom fél számára jelentős elő-
nyökkel jár. 
A hallgató szakmai tapasz-
talatot, valamint jártasságot 
szerez a munka világában, és 
már a képzési időszak alatt is 
rendszeres jövedelemhez jut.
Az oktatási intézmény szá-
mára is előnyös ez a képzé-
si forma, mert amellett hogy 
erősödik az ipari együttmű-
ködés, az adott karon, szakon 
végzett hallgatók munkaerő-
piaci szempontból is felérté-
kelődnek, amely hosszú tá-
von az adott szak, szakirány 
népszerűségét is növeli.
A vállalat számára lehetőség 
nyílik a vállalat igényeire sza-
bott egyetemi képzést kiala-
kítani, és a szakember-után-
pótlás során – jelentős 

betanítási időt és költséget 
megtakarítva – cégspecifi-
kus tapasztalattal és vállala-
ti elkötelezettséggel rendel-
kező frissdiplomás hallgatók 
közül választhat.”

Milyen megállapodások szü-
lettek eddig a duális képzés-
sel kapcsolatban, és milyen 
jövőbeni tervei vannak a Bor-
sodChem-nek?

„Eddig két megállapodás 
született, melynek köszön-
hetően 2016 szeptemberétől 
a Miskolci Egyetem Anyag-
mérnöki Karának vegyipari 
technológiai szakirányán, va-
lamint a Debreceni Egyetem 
vegyészmérnöki alapkép-
zésén kezdhetik el a hallga-
tók duális képzési formában 
a tanulmányaikat.
Jelenleg a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informa-
tikai Karával folytatunk tár-
gyalásokat a duális képzés 
megvalósítására, de további, 
a BC szempontjából megha-
tározó, a vegyipari képzés-
ben aktív szerepet játszó 
egyetemekkel is tervezzük 
a duális képzésre vonatko-
zó megállapodások kialakí-
tását.”

A jövő évtől a BorsodChem is belép a duális képzőhelyek közé

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. ezúton értesíti 
Önöket, hogy a biztonságosabb villamosenergia-ellátás érdekében  

Kazincbarcikán, az Iskola úti 19. sz. háztól a 37. sz. 
házig november 27-én 08.00 és 11.00 óra között 

hálózat-felújítási és -karbantartási munkát végez. 

A munkavégzés időtartama alatt  
a villamosenergia-szolgáltatás  

a vételezési helyeken szünetelni fog.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,  

hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük,  
a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET KÖSZÖNJÜK!

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

TISZTELT FOGYASZTÓK!
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Német nyelvből és történelemből korrepetálást, fölké-
szítést vállalok nagy gyakorlattal. Házhoz megyek. 
Ár: 1500 Ft/óra. Érd.: 70/556-3031, bacsikluszien@
gmail.com.

Sajókápolnán közművesített, csendes környezetben 
lévő építési telek eladó. Terület: 1542 m2, irányár  
1 150 000 Ft. Tel.: 06-20/338-7493.

Sajókazán családi ház eladó. Minden megoldás ér-
dekel. Érd.: 06-20/5832933

Eladó egy régi szekrény, egy toalettükör, régi könyvek, 
képek és egy fateknő. Érd.: 06-30/338-3247

Vennék: Transporter felnit akár gumival, diót, napra-
forgó magot, kukoricát. Érd.: 06-70/3767435

Diavetítőgép filmekkel gyűjtőnek 3000 Ft-ért eladó. 
Érd.:48/521-132, 06-30/1975-931

Encs, Radnóti út 49. szám alatt szintes, 4 szobás 
családi ház eladó. Irányár: 15 000 000 Ft. Érd.: 
06-70/665-1569, 06-46/456-295

Kurityánban a főút mellett, Kossuth út 128. sz. alatt 
4 szobás családi ház eladó, mellékhelyiségekkel, 
garázsokkal. Irányár. 9 millió 200 ezer Ft. Érd.: 
06-20/773-7831

Edelényben eladó 75 m2-es családi ház, tíz éve épült, 
hőszigetelt, gázkonvektoros, garázzsal +3 mellék-
helyiséggel az egyikben zöldséges pince, gondozott 
porta, a kertben 13 jól termő szilvafa. Két család-
nak is alkalmas, esetleg részleges bútorzattal. 
Irányár: 7,9 M Ft. Tel.: 06-70/292-9719

Eladó egy kézzel hajtható háromkerekű bicikli, moz-
gáskorlátozottak részére. Érd.: 06-48/320-433, 
vagy személyesen Kazincbarcika, Kiserdősor 81.

Elcserélném 5-ös óvodánál lévő 3 szobás (61 m2), 
kórház sarkánál lévő, szoba-konyhás (44 m2)-es, 
egyedi fűtésű lakásaimat barcikai 3 szobás kis 
kertesre. Érd.: 06-70/635-1962

Putnokon 2 szobás családi ház gyönyörű kerttel 
eladó, vagy kisebb barcikai panelra cserélhető 
értékegyeztetéssel. Érd.: 06-30-641-2073

Sajószentpéteren, a Móra lakótelepen 2 szobás, jó 
állapotban lévő lakás sürgősen eladó. Érd.: 06-
70/241-2838

Kedvező ár! Nézze meg! Zártkerti ingatlan eladó 
Kazincbarcikán: 2000 m2-es, fákkal, egy sor tujá-
val, fúrt kúttal, egy 4x4-es, nyitott nyári lakkal. A 
telken megművelt konyhakert is található. A telek 
körbekerített! A buszjárat óránként közlekedik Tar-
dona és Barcika között, a kaputól 50 m-re. Érd.: 
06-30/936-3384

K O L O R 7  I N G Y E N E S  A P R Ó H I R D E T É S
Garázs kiadó vagy eladó az alsóvárosi garázssoron. 

Tel: 30-976-9863

Kazincbarcikai, 2 szobás, 2. emeleti, belvárosi, tég-
laépítésű, középső, meleg lakás betegség miatt 
eladó. Közelében boltok, iskola, gyógyszertár, ját-
szótér, buszmegálló 2-3 percre, pince van hozzá. 
Irányár: 5,2 miilió Ft. Érd.: 06-70/415-7954

Szuhakállóban 3 szobás családi ház eladó. A telek 
területe 540 m2, a ház alapterülete 90 m2. A ház 
részben alápincézett, a telken található garázs és 
melléképület is. Irányár: 7 MFt. Érdeklődni az aláb-
bi telefonszámon lehet: 06-31/41-23-812.

ELADÓ! Sajószentpéter csendes utcájában jó állapot-
ban családi iker-ház hátsó része! 2 szobás, gázos. 
Érd. 06-70/328-6519

Idei száraz dióbél jutányos áron eladó. Érd.: 06-30/480-
7998

Ápolt, szép, 2000 m2-es telek eladó. A telken fenyő-
fák, gyümölcsfák, kis és nagy tuják, 4x4 m-es nyá-
ri pihenő, fúrt kút, konyhakert található. A telek 
bekerített. A busz óránként közlekedik Tardona 
és Kazincbarcika között a telektől 50 m-re. Érd.: 
06-30/936-3384

Infravörös terápiás reumamatrac eladó. Ár: 30 eFt. 
Tel. 06-30/305-7315

Eladó 5 tábla 100x50 cm-es fehér drótüveg, kicsi, 
kb. 10-15 literes szőlőprés, 2 db Pannónia kerék, 
porlasztó, hátsó teleszkópok, 42 V-os nagy trafó. 
Érd.: 06-30/264-7885

Kazincbarcikán pianínó eladó. Irányár 150 000 forint. 
Érd.: 06-70/581-7784

Eladó FÉG 125 gázkonvektor, alig használt, régi típusú 
kombinált szekrény, ágyba való 10 cm vastag szi-
vacsok. Érd.: 06-30/606-4053

Eladó favázas fotelágy, Erika írógép, 50x125 cm-es 
tükör. Érd.: 06-30/3049-339

Kazincbarcikán, Csalogány úton, saroktelkes 3 szo-
bás családi ház eladó. A lakás mérete 85 m2. A 
lakáshoz tartozik egy kétbeállós, 36 m2 garázs. 
A telek nagysága 670 m2. Irányár: 9,9 MFt. Érd.: 
06-30/621-1871

Kazincbarcikán, az Augusztus 20 tér 1.szám alatt 
található II. emeleti 56 m2-es nagyerkélyes, felújí-
tott, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 4,9 MFt. Érd.: 
06-30/621-1871

Kazincbarcikán, Építők útján 1 szobás, gázfűtéses, 
felújított lakás eladó. A szoba laminált padlós, a 
bejárati ajtó és az ablakok kicserélve. Érd.: 16.00 
órától 20.00 óráig a 06-20/456-7778-as telefonszá-
mon! Ár:megegyezés szerint!

ESEMÉNYEK

Boldog születésnapot Ági néni! 
Négyessy Istvánné 1925. no-
vember 12-én, Mezőkövesden 
született, három lánygyerme-
kes szülők negyedik lányaként. 
Gyermekéveit Ózdon töltötte, 
középiskolába Putnokra járt. 
1948-ban ment férjhez. Fér-
je haláláig - 1999-ig - szere-
tetben, boldog házasságban 
éltek Szerencsen, ahol köz-
megbecsülésnek örvendtek. 
Itt teremtették meg a csalá-
di fészket, kertes övezetben 
családi házat építettek. Fér-
je gimnáziumi  igazgatóként 

dolgozott, Ági néni pedig az 
általános iskola napközis cso-
portvezetője és élelmezője volt. 
Házasságukból egy lány és egy 
fiúgyermekük született, mind-
ketten egyetemet végeztek, és 
egy fiú- és két lányunokával 
örvendeztették meg őket. Mai 
napig emlékezetes nyári hetek 
voltak, amikor a három unoka 
náluk nyaralt, sokat kirándultak 
velük a környéken. A kedves 
emlékek feltöltötték őket is. 
Férje halálát követően, 2012-
ben került Kazincbarcikára, 

egyik gyermeke közelébe. Itt 
sikerült hamar beilleszkednie, 
és megszeretnie a várost. Sze-
ret olvasni, és szereti a virágo-
kat, de itt már csak szoba- és 
balkonnövényekkel foglalkozik. 
2012-ben, ’13-ban és ’14-ben 
a legszebb virágos erkély elis-
merő oklevélben részesült. Az 
örömteljes eseményen Szitka 
Péter polgármester és Klimon 
István alpolgármester köszön-
tötték az ünnepeltet, akik egy 
virágcsokor kíséretében átad-
ták a miniszterelnök oklevelét.

LIBAMÓKA AZ OVIBAN
Idén is megrendezték a 
hagyományos libanapot a 
Csokonai Úti Tagóvodában. 
A szerdai programon Szent 
Mártonra emlékeztek, és a 
népi hagyományokkal is-
merkedtek a kicsik.
Márton napján jelmezbe 
bújt óvodások műsorral 
szórakoztatták társaikat 
a Kazincbarcikai Össze-
vont Óvodák székhelyin-
tézményében. A gyerekek 
verseltek, és mondókákat 
mondtak ezen a napon, de 
megjelent az intézmény-
ben maga Szent Márton is, 
aki a jeles eseményhez kö-
tődő mesés történeteket 
és népszokásokat osztott 
meg a legkisebbekkel.
A programszervező óvoda-
pedagógus, Hajdúné Török 
Angéla szerint a libanap 

szervesen kapcsolódik a ka-
zincbarcikai óvodák nevelési 
programjába: 
„Óvodánkban kiemelt feladat 
a művészeti nevelés, és ennek 
kapcsán nagy hangsúlyt fek-
tetünk a néphagyományokra, 
a hagyományápolásra. Egyik 
ilyen napunk a mai Márton 
napi lakoma, ahol délelőtt a 
gyerekekkel földolgoztuk a 
népha gyományokat, a nép-
szokásokat, az-

tán különböző vizuális tech-
nológiákkal kicsi csodákat 
készíthetnek a gyerekek a 
Márton nappal kapcsolatban” 
Az ovisok műsora után min-
denki a saját csoportjában 
tevékenykedett. A gyerekek 
gyurmáztak, libát színeztek 
és libatollal is rajzoltak. Dél-
után pedig Márton napi vásár 
zárta a programot.

Az „Egy csésze kávé...” zenés programsorozat második 
előadására - az első alkalomhoz hasonlóan - ismét renge-
tegen érkeztek. A Mezey Művész Kávézó vendégei a Vodku 
fiai voltak, akik Cseh Tamás legnépszerűbb dalait adták elő. 
Legközelebb operett slágereket hallgathatnak az érdeklő-
dők Radnai Erika, valamint Ódor Kristóf, a Miskolci Nemzeti 
Színház színészeinek előadásában. Jegyek már korlátozott 
számban kaphatóak a Mezey István Művészeti Központban.

Ismét kávézni 
hívtak

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

2015 | 11 | 08. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megújuló energiaközpont 
létesült Kazincbarcikán

A Green Plan Energy Kft. sikeresen megter-
vezte és megvalósította az észak-magyaror-
szági régió első megújulóenergia-központját, 
az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően kapott 
19,9 millió forintos támogatás segítségével. 
A központban a cég egy helyen valósíthatja 
meg gyártási, raktározási, fejlesztési és irodai 
tevékenységét, amely megalapozza a vállalat 
további fejlődését. 

A Green Plan Energy Kft. hazánk egy legdinamiku-
sabban fejlődő, megújuló energiákkal foglalkozó cége. 
Elsősorban napelemes, napkollektoros rendszerekkel, 
kis- és nagykereskedelemmel, LED-világítástechniká-
val, energiatakarékos épületgépészeti megoldásokkal, 
illetve többek között egyedi napelemtartó szerkezetek 
gyártásával foglalkoznak. 

A további fejlődés megalapozásához indokolttá vált egy 
megújuló energiákkal foglalkozó regionális központ létre-
hozása. Eredetileg a különböző szakmai tevékenységek 
eltérő helyszíneken valósultak meg, ami sem üzleti, sem 
gazdaságossági szempontból nem bizonyult kedvezőnek. 
A pályázati projekt célja a cég munkáinak egy helyen törté-
nő összefogása, ezt a küldetést szánták az új központnak. 

A szándék az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg, 
19,9 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A 
fejlesztés eredményeként létrejött, és jelenleg is sikerrel 
működik a Green Plan Megújuló Energia Központ. A 
munkálatok két ütemben zajlottak, az első ütemben történt 
meg a homlokzat felújítása, a hőszigetelés, a nyílászárók, 
tetőburkolat cseréje, a csapadékgyűjtő rendszer kiépítése 
és bekötése, illetve a napelemes rendszer kiépítése. Ezt 
követte többek között - már önerőből teljesítve - a fűtés-
korszerűsítés, gépészeti felújítás, villamossági munkálatok, 
parkoló kialakítása. A beruházásnak köszönhetően emellett 
egy elhanyagolt barnamezős terület is felszámolásra került. 

Jelenleg a gyártás, raktározás, fejlesztés egy helyszínen 
valósul meg, így a projekt célja maradéktalanul teljesült. A 
Green Plan Energy Kft. valamennyi eddigi munkahelyét 
megtartotta, emellett a pályázati projekt megkezdése óta 
további 5 új munkatárssal gyarapodott az állományuk.

További információ kérhető: 
Plachy László
+36707753957
info@greenplan.hu

Villanyszerelés ingyenes helyszíni felméréssel! 
Lakások teljeskörű felújítása, hibaelhárítás, vil-
lanyóra-áthelyezés, mérőhelykialakítás, teljesít-
ménybővítés rövid határidővel. Közületeknek is! 
Tel.: 06-30/832-8839

Sajókazán 2,5 szobás családi ház eladó. Érdeklődni 
a 20/239-3537-es telefonszámon lehet.

Egressy úti, egyszobas, alacsony rezsijű, felújitott 
lakás jó lepcsőhazban, központi helyen eladó. 
Érdeklődni az esti órákban a  06-30/244-4066 
telefonszámon.

Sajókazán összkomfortos családi ház eladó. Kazinc-
barcikai garzonlakást beszámítok értékmegyegye-
zéssel, és minden lehetséges megoldás érdekel. 
Érd.: 06-20/5832-933

Kazincbarcikán, Augusztus 20. tér 1.szám alatt talál-
ható II. emeleti 56 m2-es, nagyerkélyes, felújított, 
2 szobás lakás eladó: Irányár: 4,9 MFt. Érdeklődni: 
06-30/621-1871

Kazincbarcikán, Csalogány úton, saroktelkes 3 szo-
bás családi ház eladó. A lakás mérete 85 m2. A 
lakáshoz tartozik egy kétbeállós 36 m2-es ikerga-
rázs. A telek nagysága 670 m2. Irányár: 9,9 MFt. 
Érd.: 06-30/621-1871

Eladó Sajószentpéter, Vörösmarty 68. sz. alatti csa-
ládi ház. Négy szoba eltolt szintű, alatta garázs, 
kazánház és pince. A telken található még egy 
szoba-konyhás épület és mellékélpületek. Érd.: 
06-30/592-0665

Eladó Radostyán, Táncsics M. út 1. sz. alatti három 
szobás családi ház. A telken található garázs. Bus-
megálló, bolt, orvosi rendelők száz méterre. Érd.: 
06-30/592-0665

Eladó 2 db félhosszú, kapucnis, műszőr bunda; 2 db 
hosszú (térd alatti), sötétékék, steppelt, kapucnis 
télikabát; 1 db 38-as fél szövetkabát; 1 db férfi, 
42-es, bőr, bundás, téli csizma; 1 db 50-es, sö-
tétbordó, kapucnis, női dzseki; 1 db férfi, hosszú, 
fekete bőrkabát; gyerek pufidzsekik; női pulóverek, 
kardigánok, 1 db új masszírozófotel lábtartóval, 1 
db 70 cm-es képernyős Grindig TV; valamint dísz-
párnák, csészék, plüssállatok, kévéskészle. Érd.: 
06-20/662-5531, 06-30/853-3103

Elcserélném 3 szobás, egyedi fűtésű lakásomat más-
fél szobásra, első emeletig. Érd.: 06-48/950-263

Eladó 44-es, női, fekete bőrkabát; 39-es fekete,, bőr 
Napoleon-csizma. Érd.: 06-48/950-263.

Kazincbarcikán, Tavasz úton 2 szobás, nagyerkélyes, 
III. emelti, zuhanykabinos, spájzos, pincés, nagy-
részt felújított lakás eladó. Költözhető. Irányáűr: 
3,6 M Ft. Ugyanitt 2 fotel jó állapotban eladó. Érd.: 
06-30/252-4909

HIRDETÉS

A Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda  
2016-ban is színes programokkal  

várja majd vendégeit. 

Ahhoz, hogy programjaink az Önök igényei szerint 
alakuljanak, várjuk javaslataikat ötletládánkba! 

Amit várunk: konkrét tippeket,ajánlásokat 
programokra és esetleges új szolgáltatások 
bevezetésére. Javaslataikat írott formában 

leadhatják személyesen az uszodában, illetve  
az uszoda@barcikaart.hu e-mail címen.

TERVEZZÜK 
EGYÜTT  

A JÖVŐ ÉVET!
kazincbarcika-berente

Tudományos Játékok Háza 
nyílt Kazincbarcikán
Kétéves előkészítő munka eredményeként a svájci vál-
lalkozásfejlesztési alap támogatásával jött létre a Tudo-
mányos Játékok Háza Kazincbarcikán, a volt Pont mozi 
épületében, ahol egyedi tervezésű, interaktív játékokkal 
várják a látogatókat december 30-áig. A Testünk a csoda 
elnevezésű kiállítás szervezőinek célja és küldetése, hogy 
az általuk fejlesztett egyedi eszközökkel bemutassák és a 
gyermekeknek is könnyen érthetővé tegyék az emberi test 
működését. A tárlatnak nagy szerepe lehet abban, hogy a 
látogatók játékos módon, szinte észrevétlenül szerezzenek 
új ismereteket. Jövő év elejétől ez a kiállítás országos körútra 
indul, fizikai és kémiai kísérletek bemutatása váltja majd.
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Folyamatosan érkeznek Sajókazára azok a 
szürke és kék-sárga színű hulladékgyűjtő 
edények, amelyeket az elkövetkező hó-
napokban a Sajó-Bódva Völgyében élő 
háztartások ingyenesen vehetnek át. A 
pályázati forrásból vásárolt gyűjtőedények 
mellett a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
százmilliós értékben komoly gépekkel 
is gazdagodik, amelyek tovább emelik 
majd  a ZV Nonprofit Kft. által ellátott 
közszolgáltatás színvonalát.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hul-
ladékkezelési Önkormányzati Társulás a 
ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. szakmai megvalósításával sajtótá-
jékoztatót, valamint projektlátogatást 
szervezett a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 
azonosító számú „A Sajó-Bódva Völgye és 
környéke hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című 
projekt keretében november 16-án a 
Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban.

A fejlesztés keretében olyan eszközöket 
vásároltak, mellyel a közszolgáltatás ellá-
tása még színvonalasabban biztosítható. 
A több mint húsz új gyűjtőjármű között 
szerepel többek között két mosójármű 
is, mellyel az edényzetek tisztítása gyor-
sabbá, korszerűbbé válik. 

A fejlesztés leginkább kézzelfogható 
jele, hogy a családi házas övezetekben 
élő háztartások mindegyike kap egy 
szürke és egy kék-sárga színű edényze-
tet, utóbbiban szelektíven tudják majd 
gyűjteni a hulladékot. A színes edénybe 
kerülhet a műanyag- a fém- és a papír-, a 
szürkébe pedig a kommunális -hulladék. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a szelektíven 
gyűjtött üveget a továbbiakban is a közös 
szelektív szigetekre kell elvinni, melyek 
minden településen megtalálhatóak. 

A társasházak szintén új edényeket kapnak, 
szürkét és kék-sárgát is. A Társulás és a 
közszolgáltató ZV Nonprofit Kft. abban kéri 
majd a társasházkezelők segítségét, hogy 
a bomló anyagot nem tartalmazó szelektív 
edények a lépcsőházba kerülhessenek, 
megelőzendő azt, hogy illetéktelenek 
turkáljanak, vagy válogassanak benne.
Nemcsak Kazincbarcikán, hanem a kör-
nyező 124 településen is régóta probléma 
a lakosságnál kihelyezett gyűjtőedények 
rossz állapota. A polgármesterek már 
jelezték, hogy ezeket ki kellene cserélni. 
Most elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, 
amikor megérkeznek azok az új edé-
nyek, amelyek a következő hónapokban 
eljutnak az érintett településekre. Nagy 
felelősség hárul most a társulásra, és 
nem utolsó sorban a polgármesterekre, 
hiszen meg kell szervezni a gyűjtőedények 
kiosztását, emellett elengedhetetlen a 
lakosság tájékoztatása is azok helyes 
használatáról – emelte ki Szitka Péter 
(képünkön), a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Önkormányzati Társulás elnöke.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás megbízásából készíttette a

Érkeznek az új edények
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.
További információ: www.sajobodva.net

TÁNCGÁLA, TÁNCCSODÁKKAL
„A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki és méltó arra, hogy a zenéhez és a 
költészethez hasonló szerepet töltsön be” – vallotta Cesare Negri, a reneszánsz tánckul-
túra egyik itáliai megteremtője. Ezzel idézve meg Terpszichorét, a tánc ógörög múzsáját. 

A Sajószentpéteri Műve-
lődési Központban Sólyom 
Attila tánctanár vezetésé-
vel 2008-ban megalakult 
egy kis létszámú, de annál 
lelkesebb formációs tánc-
csoport. 2010-től már „Free-
dance-2008 Táncsport 
Egyesület” néven a Magyar 
Táncsport Szövetség tagja-

ként rendszeresen megmé-
rették magukat verseny-
táncos (páros) és főként 
formációs (koreográfia 6-8 
párra) kategóriában.

A sportegyesületté alakulá-
suk óta minden évben egy 
nagyszabású táncgálán ha-
zai közönség előtt is számot 

adnak tudásukról. Idén no-
vember 7-én, a Művelődé-
si és Sportközponttal közö-
sen rendezett hagyományos, 
immár a hatodik Sajószent-
péteri Formációs Táncgálán 
mintegy száz táncos hu-
szonkét színvonalas pro-
dukcióját csodálhatta meg a 
nagyszámú közönség. 

OLVASÓINK KÜLDTÉK 

Küldje be, mesélje el!
Örömteli esemény történt a családjában, környezetében, amiről másoknak 
is szívesen beszámolna? Úgy érzi, olyasmi esett meg önnel, amit mindenki-
nek elmondana? A Kolor7 Küldje be, mesélje el! rovatában megteheti!
Rövid, lehetőleg fotóval ellátott írását juttassa el szerkesztőségünkbe 
(3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály utca 32–34.) személyesen, postai úton, 
vagy küldje el a szerkesztoseg@barcikaart.hu e-mail címre. A szöveget és a 
fényképet szerkesztett, rövidített változatban, térítésmentesen leközöljük. 
A teljes írások az opont.blog.hu/ oldalon megtalálhatók.

„SZÍNEZD ÚJRA!”
Iskolánk művésztanárai se-
gítségével ebben a tanévben 
ismét elindult a művésze-
ti szakközépiskolai (leen-
dő szakgimnáziumi) felvé-
teli-előkészítőnk. Többéves 
múltra tekint vissza ez a te-
vékenysége a kollégáinknak. 
Az ideérkező kisdiákokhoz 
hasonlóan ők is nagy érdek-
lődéssel, lelkesedéssel, öröm-
mel vesznek részt ezeken a 
foglalkozásokon. Itt lehető-
séget kapnak a tanulók, hogy 
felkészüljenek a felvételire, és 
emellett betekintést is kap-
hassanak egy-egy képzőmű-
vészeti ágazatba. 
A foglalkozások – az iskolai 
szüneteken kívül –, minden 
szerdán, 15.30-tól 17.00-ig 
tartanak. A nyolcadikos diá-
kok belekóstolhatnak a szá-
mítógépes grafika által kínált 
lehetőségekbe, új rajzeszkö-
zöket, -technikákat próbál-
hatnak ki. Mindezek mellett 
kreatív feladatokban csillog-
tathatják meg képességüket, 

mélyíthetik el eddig meg-
szerzett tudásukat.
A felkészítőbe bármelyik 
foglalkozás alkalmával le-
hetőség van bekapcsolódni. 
Ha reklámstúdióban grafi-
kusként, tervezőként, kre-
atív szakemberként, ki-
adványszerkesztőként, 
esetleg nyomdai területen 
szeretnél majd dolgozni, 
akkor várunk szeretettel, 
nézd meg és próbáld ki ezt 
a szakmát! 
De ha „csak” szívesen raj-
zolsz, vagy szeretnél kipró-
bálni másfajta művészeti 
technikákat, akkor is szíve-
sen fogadunk a „Mosolygós 
iskolában”. Érdeklődni az is-
kola weboldalán található 
elérhetőségeken lehetsé-
ges: www.deaksuli.hu.

Lehotai Erzsébet
gyakorlatioktatás-vezető

Ózdi SZC Deák Ferenc 
Szakképző Iskolája és Mű-
vészeti Szakközépiskolája

Jelentkezzen Ön is rendőr szakképzésre, mivel

FELHÍVÁS 2016-BAN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRE

- a rendőri életpálya biztos megélhetést jelent,
- a rendőri hivatás biztos érték,
- a rendőrség magabiztosságot ad,
- a rendőrség a jövő,

- a rendőri munkánál előnyt jelent a változatosság és az 
értékek közvetítése,

- a rendőri életpályamodell biztosítja a karrier lehetőségét,
- a rendőri szolgálat a haza szolgálata.

A rendőrség rendészeti szakközépiskolai érettségire épülő, iskolai rendszerű, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplő 
rendőrtiszthelyettes szakképesítés megszerzésére. A végzettség a rendőrségnél tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó beosztás betöltésére jogosít.

A 2016. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje: 2016. február 15.

A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a jelentkezés évében betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen előélet 
és a hivatásos szolgálat vállalása. A felvételi döntésre az iskolai szakmai műveltségi teszt és a pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján kerül sor.

A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési egységcsomagot) az Országos Rendőr-főkapitányság (www.police.hu) és a rendészeti szakközépiskolák 
honlapjáról lehet letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekről a rendészeti szakközépiskolák tanulmányi osztályai, a megyei rendőr-főkapitányság humánigazgatási 

szolgálata, valamint a helyi rendőrkapitányságok adnak felvilágosítást.

A rendőri hivatást választó érdeklődők jelentkezését várják a rendészeti szakközépiskolák!

HIRDETÉS
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TÍZ SIKERSZTORI A BARCIKA HOLDING ÉLETÉBŐL

HIRDETÉS

Milyen az, amikor az edző „műszak” után megy a tanítványáért hajnalban, s utaz-
nak a versenyre, akár azért, hogy megnyerjék? S milyen az, amikor tanulás mel-
lett, iskolai tennivalók mellett öklözik valaki?  Miért kell a lányokkal másképpen 
bánni? Mire kötelez az, ha valakinek az édesapja is tehetséges  ökölvívó volt? A 
kérdésekre Ruszó Erik junior magyar ökölvívó bajnok és edzője, Ötvös Róbert vá-
laszolt, hiszen mindketten a KVTV vendégei voltak a Presszó című műsorunkban.
Szerény fiatalember, többes számban fogalmaz, azt mondja, számos eredmény 
áll mögöttünk.

Ruszó Erik:
Két éve bokszolok, és azért 
ezt a sportágat választot-
tam, mert előtte öt évig 
fociztam, és azt nem na-
gyon támogatták akkoriban, 
ezért gondoltam úgy, hogy 
átjövök az ökölvíváshoz. Két 
esztendeje gyakorlom ezt a 
sportot, és eredményesnek 
mondhatom ezt a huszon-
négy hónapot. Épp most 
nyertem magyar bajnoksá-
got, kint külföldön nyertem 
nemzetközi versenyt, ott is 
első helyezett lettem, régeb-
ben nyertem Sós-tó kupát, 
Matyó kupát, Karácsony ku-
pát, szóval számos eredmény 
áll mögöttünk. A családban 
apukám is bokszolt hét évet, 
és nagyon tehetséges volt a 
sportágban, többek között 
ezért is döntöttem úgy, hogy 
kipróbálom magam én is eb-
ben. Teljes körűen támogat-
nak engem, amennyire csak 
tudnak. Mikor megnyertem 
a versenyt, az nagyon jó ér-
zés volt, mert elfelejtettem 
minden nehézséget, ami csak 
nyomta a vállamat.
A versenyekre való felkészü-
lés úgy történik, hogy előtte 

szólnak egy-két hónap-
pal, és Robival készülünk tel-
jes bedobással.
Engem nagyon megváltozta-
tott ez a sport, régen nagyon 
nem volt jó a magatartásom, 
de a sportnak köszönhető-
en jó irányba változtam. Ezen 
kívül az életmódom is sokat 
módosult, mióta versenyez-
ve sportolok.
Az edző nagy szeretettel 
beszél tanítványáról, meg az 
elődökről, hiszen ha valahol, 
akkor ebben a térségben az 
ökölvívás sok tehetséget 
adott a sportágnak. Panasz-
kodik is, hogy mindez lassan 
elfelejtődött, s most nem kis 
munka visszahozni a semmi-
ből. Ezért is fordultak az Egri 
Városi Sportiskolához, hogy 
fogadja be  Eriket, aki meg 
is hálálta szerepléseivel ezt. 
Elmondja még, hogy szpon-
zort keresnek a térségben, 
nagyon kellene. 

Ötvös Róbert:
Én teljesen elégedett vagyok 
ezekkel az eredményekkel, 
főleg, hogy kétéves ökölví-
vó múlt áll még csak mö-
götte. Nagyon jó eredmé-

nyeket értünk el, a magyar 
bajnoki cím ennyi idő alatt 
különleges teljesítmény.  
Előtte Sajószentpéteren 25 
éve történt ilyen junior ka-
tegóriában. Több tanítvá-
nyom is van, és úgy érzem, 
hogy találhatók köztük ígé-
retes diákok. Emellett fegy-
veres biztonsági őr vagyok, 
így nehezen tudom össze-
egyeztetni az edzőséget és 
a munkát, előfordul, hogy 
éjszakásból megyek reggel 
versenyre, ilyenkor letudom 
az éjszakát, beülök az autó-
ba, és megyünk oda, ahol épp 
verseny van. Nehéz össze-
hozni, de valahol szerelem is 
ez már nekem.
Ahhoz, hogy valakiből jó ököl-
vívó váljon nem csak a renge-
teg edzés szükséges, a te-
hetség mellett a szorgalom is 
meg kell hogy legyen. Ez egy 
olyan sportág, amit minden-
kinek bátran ajánlok, tízéves 
korosztálytól. Aki csak azért 
jön le, hogy mozogjon egy ki-
csit – nem muszáj neki ver-
senyezni – az csinálja a gya-

korlatokat, amiket edzésen 
teljesítünk, s már az is nagyon 
jó, mert mindent megmozgat 
az ökölvívás, kis lábujjunktól 
a fejünk tetejéig.
Hetente kétszer edzünk, de 
amikor verseny van, akkor 
megpróbálunk minél több-
ször lent lenni az edzőterem-

ben. A magyar bajnokság 
előtt szinte mindennap így 
zajlott.
Az ellenfelekkel kapcsolat-
ban többféleképpen szok-
tunk készülni. Van, akit már 
ismerünk, s van akikre erőn-
léti edzésekkel készülünk, de 
találhatók olyan versenyzők, 
akiket nem ismerünk még a 
súlycsoportban, rájuk telje-
sen másképpen, de  fel lehet 
készülni, ismerjük, hogy mi-
lyen a stílusa az ökölvívás-
ban, arra fel tudunk készülni.

Nemcsak fiú, de női ökölvívó 
tanítványaim is vannak, akik-
kel két hét múlva megyünk 
a magyar bajnokságra. Úgy 
érzem, hogy a férfiak kicsit 
kitartóbbak ebben a sport-
ban, de van olyan lány is, aki 
keményen edz, és „odateszi 
magát”, mikor szükséges. 

A lányokkal azért másféle 
stílusban kell edzeni, más-
hogy kell velük bánni, mint a 
fiúkkal.

Egy úgynevezett „pofonpar-
ti” vár még ránk december 
19-én, és az évnek vége. Fel-
jebb megyünk egy korcso-
portot, mert most junior cso-
portba küzdünk, jövőre ifjúba 
kerülünk át, ott ugyanúgy vár 
a magyar bajnokság, azután 
Európa-bajnokság, világbaj-
nokság, és a többi.

VÁR RÁJUK SOK POFONPARTI
ÖKÖLVÍVÓ BAJNOK

MUZSIKÁLÓ TEMPLOM
 2015. december 8. 1800

AZ ANGYAL 
HOZZÁNK 
HAJOL…
Vincze Lilla templomi 
kamarakoncertje    
 

közreműködnek:
Szeitl Alíz – fuvola,
Nagy Zsolt – zongora

 JEGYÁR
elővételben: 1000 Ft
helyszínen: 1400 Ft
Jegyek elővételben az Egressy Béni 
Művelődési Központban kaphatók.

HELYSZÍN
Szent Család-templom
Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány

FO
T

Ó
: R

Á
C

Z
 T

Ü
N

D
E

A Barcika Príma Kft. Kazincbarcika Város Önkor-
mányzatának segítségével néhány hete új, mo-
dern konyhatechnológiával ellátott központi kony-
hába költözött.

Központi Konyha – valóra vált álom

helyszíne közötti fizikai tá-
volságok jelentős logisztikai, 
szervezési problémát, idő-
veszteséget okoztak a tár-
saság számára.

Ez mára megváltozott. Az 
ételek több mint kilenc-
ven százalékban a Központi 

Konyhában készülnek, emel-
lett két bölcsődében főznek 
helyben, hogy minél frisseb-
ben kerüljenek az asztalra 
a kicsiknek szánt speciális 
ételek. 
A cég közétkeztetési felada-
tai magas szintű ellátásának 
és a versenyképes szolgál-

tatási árainak köszönhető-
en az ellátott intézmények 
száma 2015 szeptemberétől 
két jelentős megrendelővel, 
közel hatszáz adaggal bővült 
a Tompa Mihály Református 
Általános Iskolával, illetve a 
Kazincbarcika Kórház Non-
profit Kft.-vel.

A Barcika Príma Kft. a közét-
keztetés mellett a lakossági 
igények egy részét is kielégíti. 
A 2015. év során a közétkez-
tetés mellett a vendéglátási 
tevékenységből származó 
bevétele is jelentősen nőtt a 
társaságnak a 2014. évhez 
képest.

Korábban ahhoz, hogy 4100 
adag étel elkészítésre, kiszál-
lításra és tálalásra kerüljön a 
szerződött intézményekhez, 
összesen tizenhárom főző- 
és tizenkét tálalókonyhára 
volt szükség.
A huszonhárom ellátandó 
intézmény és a raktározás 

Ruszó Erik junior magyar 
ökölvívó bajnok 

és edzője, Ötvös Róbert.

Nem jelentett akadályt
A másság volt a témája annak a bábelőadásnak, amit egy 
védőnő tartott november 13-án a Kertvárosi Tagóvodá-
ban. A gyerekek különféle fotókon keresztül ismerték meg 
a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedéséhez 
szükséges eszközöket és piktogramokat. Ezt követően a 
kicsik az óvónők segítségével kipróbálták a kerekesszék 
szakszerű használatát és a rögtönzött akadálypályán a 
vakok bottal való közlekedését is. Az intézmény vezetője 
azt mondja: az egészséges 
életmód fontossága mellett 
úgy érezték, hogy a másság 
megismertetésével és elfo-
gadtatásával is foglalkozniuk 
kell, ezekbe a programokba 
pedig a szülőket is bevonják.

MÁSSÁG
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Vereség a Kaposvár ellen
A Vegyész RC Kazincbarcika a férfi röplabda NB I 9. forduló-
jának rangadóján, hazai pályán 3-0-ra kikapott a Fino Ka-
posvártól. A borsodiak második vereségüket szenvedték el 
a pontvadászat alapszakaszában, míg a címvédő továbbra 
is őrzi százszázalékos teljesítményét.

Vegyész RC Kazincbarcika – Fino Kaposvár 
0-3 (-25, -25, -21)
Vegyész: Toronyai, Árva, Banai, Szabó D., Kovács, Juhász. 
Csere: Dudás (liberó), Bene (liberó), Surányi, Bokor. 
Vezetőedző: Toma Sándor. 
Kaposvár: Magyar, Bagics, Rása, Németh, Dávid, Nagy. 
Csere: Deák (liberó), Bozóki. 
Vezetőedző: Demeter György.

Toma Sándor: Küzdelmes, színvonalas mérkőzést játszot-
tunk a címvédővel, de fogadásban több hibát is ejtettünk, 
ami végül megbosszulta magát. Ha ezen sikerül javíta-
nunk, akkor a későbbiekben még nagyobb küzdelemre 
késztethetjük a Kaposvárt. Tegnap Dágon játszottunk, 
talán az a kicsi plusz hiányzott ahhoz, hogy másként ala-
kuljon ez a meccs.

Demeter György: Kemény összecsapás volt, taktikailag 
is nagyon harcoltak egymással a csapatok. Rengeteget 
buszoztunk az elmúlt napokban, így nem voltunk maxi-
málisan feltöltődve, sokat kivett az utazás a játékosokból. 
Jó mérkőzést láthattak a nézők, ennél rosszabb találkozót 
soha ne hozzon a magyar bajnokság.

A legjobb Vegyész-játékos a vrck.hu-nál: Szabó Dávid.

DÖNTETLEN MECCS
Döntetlent játszott idegenben a KBSC a 
Nyíregyháza ellen az NB III Keleti csoport 
november 14-ei fordulójában a Nyíregyházi 
Városi Stadionban. A KBSC jelenleg a 
tabella 4. helyén áll 32 ponttal.

Nyíregyháza – Kazincbarcika 2-2 (2-0)
Nyíregyháza: Ovszijenko - Szokol, Rubus, 
Törtei, Farkas - Abdouraman, Ramos, Zof-
cak, Csorba (Kostic, 70.) - Rezes, Pölöskey.
Kazincbarcika: Szabó Á. - Szemere, Privi-
gyei (Odrobéna, 46.), Lakatos, Nagy P. - Ir-
hás, Illés R., Barzsó (Kalász, 69.) - Nagy R., 
Farkas, Lipusz (Illés G., 77.).
 
Gólszerzők: 
Abdouraman (20., 32.); Lipusz (48., 51.).
Sárga Lap: Pölöskey (25.); Farkas (33.)

Percről-percre:
20. perc: Zofcak középre tekert szabadrú-
gása után Abdouraman fejelt a kapuba. 1-0
32. perc: Zofcak tekert középre egy szög-
letet, amit Rubus megcsúsztatott, és végül 
Abdouraman fejelte újra a kapuba a labdát. 
2-0
48. perc: Irhás tette ki a labdát Nagy Ró-
bertnek, aki becenterezett,  Lipusz pedig 
eltolta a kapus mellett a labdát, és a hálóba 
továbbított. 2-1
51. perc: Ismét Lipusz, és ismét Nagy Robi. 
A jobbszellő belőtt labdáját úgy helyezte el 
a baloldali támadó a nyíregyi kapuba, hogy 
megelőzte emberét. 2-2

DIÁKSPORT

ŐSZI TERMÉS
Az őszi kazincbarcikai diáksportversenyek eredményei: 

Asztalitenisz körzeti 
diákolimpia
I-II. korcsoport fiúk: 1.  Le-
ányvári Kende (Ragály), 2. 
Dósa Máté (Kazinczy), 3. 
Pásztor Levente (Kazinczy) 
és Pogonyi Áron (Kazinczy)
I-II. korcsoport lányok: 1. 
Dósa Anna (Kazinczy), 2.  
Tóth Enikő (Kazinczy), 3. 
Raji Virág (Kazinczy) és 
Komlós Panni (Kazinczy)
III-IV. korcsoport fiúk: 1. 
Mata Erik (Izsófalva), 2. 
Veres Balázs (Izsófalva), 3. 
Dósa Dávid (Kazinczy) és 
Oravecz Dávid (Szalézi)
III-IV. korcsoport lányok: 
1.Zámbó Judit (Árpád), 2. 
Pintér Dóra (Kazinczy), 3. 
Dányi Blanka (Kazinczy) és 
Balázs Andrea (Ragály)

III. korcsoportos 
atlétika felkészülési 
egyéni verseny
 
Lány távolugrás: 
1. Imre Eszter (Kazinczy), 
2. Tóth Anna (Kazinczy), 
3. Tóth Janka (Kazinczy)
Fiú távolugrás: 
1. Toma Ádám (Kazinczy), 
2. Buhály Bence (Pollack), 
3. Hojdák Gábor (Ádám)
Lány magasugrás: 
1. Tóth Anna (Kazinczy), 
2. Imre Eszter (Kazinczy), 
3. Jóczik Boglárka 
(Árpád)
Fiú magasugrás: 
1. Géczy Ákos (Kazinczy), 
2. Toma Ádám (Kazinczy), 
3. Lakatos Krisztián 
(Kazinczy)

III-IV. korcsoportos 
fiú kézilabda felkészülési 
verseny
Végeredmény: 
1. Dózsa IV., 
2. Szalézi, 3. Dózsa III.

III-IV. korcsoportos lány 
kézilabda felkészülési 
verseny
Végeredmény: 1. Dózsa A, 
2. Tompa, 3. Dózsa B.

Labdarúgó III. korcsoport 
felkészülési verseny
Végeredmény: 1. Kazinczy, 
2. Ádám, 3. Pollack

Labdarúgó IV. korcsoport 
felkészülési verseny
Végeredmény: 1. Dédesta-
polcsány, 2. Dózsa, 3. Ádám

VTSE

Tekegyőzelem
Az NBI férfi keleti csoport IX. fordulóján a Kazincbarcikai 
VTSE eredményesen szerepelt a Szegvári Tekézők SE 
ellen november 14-én. A végeredmény 5.5-2.5 (3307-
3199) lett. A X. forduló november 28-án és 29-én várható.

Fotó: nyiregyhaza.hu

INDUL FELNŐTTEKNEK 
Kozma Krisztián oktatóval (06-30/211-8496)

november 20-án (pénteken)  
KEZDŐ és HALADÓ szinten 

A foglalkozások pénteki napokon  
kezdőknél 19 órától, haladóknál 18 órától lesznek.

November 20-án (pénteken)  
GYERMEKTANFOLYAM INDUL
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és

Tóth Katalin (06-30/518-7581) oktatókkal  
tudásszint alapján.

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

kazincbarcika-berente

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

melynek ára 7200 Ft.
Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy diákolimpia megrendezése miatt 

2015. december 7-én (hétfőn), 13.00-tól 17.30-ig  
KÖZÖNSÉGÚSZÁSRA NINCS LEHETŐSÉG.

Megértésüket köszönjük!   

ÚSZÁSOKTATÁS
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

PROGRAMAJÁNLÓ

Folyamatosan megtekinthető:
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA ÉS KIÁLLÍTÁS
 › KABARCI-K TÁRLATA

November 27-éig
 › „ÉVFORDULÓ”  
Szathmáry-Király Ádám 
fotókiállítása

December 3-áig
 › „GRAFIKÁIM”  
Hegedűs János kiállítása

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
November 20., 27.  (péntek) 16.00 óra

 › MODELLEZŐSZAKKÖR
Vezeti: Kalanovics Zoltán

November 23. (hétfő) 15.30 óra
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

November 23., 25. (hétfő, szerda) 
15.30 óra

 › RAJZSZAKKÖR
Vezeti: Nagy Gyula

November 24. (kedd) 15.00 óra
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS 
-KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

November 25. (szerda) 16.00 óra
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Simkó Fanni

November 23-áig 10.00 óra
 › NÉPI KÉZMŰVES BÉRLET 

óvodai csoportoknak*

A *-gal jelölt programokra csak előre bejelentett csoportokat tudunk fogadni.
A szakkörökre, műhelyekre a jelentkezés folyamatos! Részvételi díj: 5 000 Ft/félév

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

IDŐSEK KLUBJA 
Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

November 21. (szombat) 13.00 óra
KSK

 › KAZINCBARCIKAI SC-
NYÍRBÁTOR  
NB III-AS LABDARÚGÓ-
MÉRKŐZÉS

 
November 24. (kedd) 13.30 óra
Munkacsarnok

 › FUTSAL-DIÁKOLIMPIA 

November 25. (szerda) 14.00 óra
Munkacsarnok

 › FUTSAL-DIÁKOLIMPIA

November 25. (szerda) 9.30 óra
 › VIDÁM, JÁTÉKOS DÉLELŐTT
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Szerkesztőség:  
3700 Kazincbarcika,  
Pollack Mihály u. 32-34.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
E-mail:  
szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda:RussMedia Kft., 4031 
Debrecen, Balmazújvárosi u. 31.  
T.: 52/525-626
E-mail: info@russmedia.hu

A hirdetések tartalmáért a kiadó 
felelősséget nem vállal! 
A lapban megjelenő cikkek, 
képek bármilyen formában való 
felhasználása a kiadó írásos 
engedélyével lehetséges. 
Kéziratokat, fotókat nem őrzünk 
meg, és nem küldünk vissza.

2015. december 6-án 10.00 óra
ASZTALI, AJTÓ- ÉS ABLAKDÍSZEK KÉSZÍTÉSE

2015. december 13-án 10.00 óra
GYERTYAÖNTÉS, -MÁRTÁS, GYERTYATARTÓK KÉSZÍTÉSE

2015. december 20-án 10.00 óra
HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN FENYŐDÍSZEK KÉSZÍTÉSE

Részvételi díj mindhárom alkalommal: 350 Ft/fő

Karácsonyváró játszóházak
a Gyermekek Háza – Kézművesházban  

(Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.)

LÁTOGASD MEG 
A MIKULÁST!

A Mikulás ebben az évben is a Rákóczi téri Mikulás-kuckóban várja 
a gyerekeket. A nagy érdeklődésre való tekintettel a látogatáshoz és 
csomagátadáshoz előzetes bejelentkezés szükséges. Ezt az Egressy Béni 
Művelődési Központ (Fő tér 5.) 06-48/510-220-as és a 06-20/320-
7148-as telefonszámán tehetik meg, 2015. december 2-án 12 óráig.



November 29. (vasárnap) 
I. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

16.45 A város ünnepi fényeinek felkapcsolása,  
polgármesteri köszöntő

17.00 OCHO MACHO-koncert 
18.30 Első adventi gyertya meggyújtása

December 6. (vasárnap) 
II. ADVENTI KORZÓ

Kazincbarcika, Fő tér

14.00 – 20.00
 Mikulás-vonat
 Jegyár: 500 Ft/fő 

Jegyek elővételben is kaphatóak az Egressy Béni 
Művelődési Központban.

17.00 Jégvarázs  
a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú  
Művészeti Iskola Tánctagozatának növedékei

17.10 Ádám Jenő Tagiskola Kamarakórusa
17.40 Flash Táncstúdió műsora
18.00 Második adventi gyertya meggyújtása

18.05 DÉR HENI 

December 8. (kedd) 18.00 
MUZSIKÁLÓ TEMPLOM
Kazincbarcika, Szent Család Templom

AZ ANGYAL HOZZÁNK HAJOL… 
– VINCZE LILLA
 templomi kamarakoncertje 

Belépőjegyár élővételben 1000 Ft,
 a helyszínen: 1400Ft.
Elővételes jegyek az Egressy Béni Művelődési  
Központban vásárolhatóak.

December 13. (vasárnap) 
III. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

17.00 ANGYALOK KARA – bemutatja 
az ExperiDance Produkció ének-zenei tagozata 

18.00 Harmadik adventi gyertya meggyújtása 

18.05 FEHÉRVÁRI GÁBOR ALFRÉD 

December 20. (vasárnap) 
IV. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

16.00 Mesekuckó – A karácsony közeledtével egy ingyenes 
előadással kedveskedünk a gyerekeknek az Egressy 
Béni Művelődési Központ Színháztermében

17.00 In aeternum gospel énekegyüttes
17.30 Negyedik adventi gyertya meggyújtása  

17.35 HOMONNAY ZSOLT 
& POLYÁK LILLA 

KARÁCSONYVÁRÓ  
JÁTSZÓHÁZAK  

a Gyermekek Háza – Kézművesházban 
Mezey István Művészeti Központ,  

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

December 6. (vasárnap) 10.00 
Asztali, ajtó- és ablakdíszek készítése
December 13. (vasárnap) 10.00 
Gyertyaöntés, -mártás, gyertyatartók 
készítése
December 20. (vasárnap) 10.00 
Hagyományos és modern fenyődíszek 
készítése A belépőjegy ára mindhárom  

alkalommal: 350Ft/fő.

Adventtől Újévig
Programsorozat a Barcika Art Kft.-vel
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