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VISSZAVÁRJUK!
Minden nálunk elköltött 10 ezer forintból 1 ezer forintot újra levásárolhat.

 KORUNK HŐSE:
VARILUX
multifokális lencse

1+1
 AKCIÓ!

A látásvizsgálatot és a kontaktlencse-illesztést Poráczki Blanka és Szaniszló Margit
diplomás optometrista-kontaktológusok végzik a hét minden munkanapján.

Minőségi egyfókuszú lencsék árából 35 % engedmény!

TAROLT A KOLORCITY
November 27-én Kazincbarcika - Miskolci Egyetem három hallgatójából álló 
- csapata nyerte a IV. Országos Városmarketing Verseny regionális döntő-
jét, amellyel bejutott az országos döntőbe. A fináléra december 4-én kerül 

sor Miskolcon.
A versenyt kétévente rendezik és az Or-
szágos Tudományos Diákköri Konferen-
ciával hasonló rangja van. A verseny célja, 
hogy lehetőséget kínáljon a felsőokta-
tásban városmarketinget hallgatóknak az 
elméleti tudás gyakorlati hasznosítására, 
a városmarketing szakértői közötti kap-
csolatépítésre, a választott települések 
népszerűsítésére. A versenyben csapa-
tot fogadó és támogató városok egy fia-
tal, kreatív csapatot mentorálhat, amely 
külső szemlélőként friss meglátásokkal 
segítheti a település imázsának frissíté-
sét, formálását.

A versenyre 17 felsőoktatási intéz-
ményből 62 csapat 43 városról ké-
szített városmárkázási stratégiát. A 

regionális döntőben Moskovits Kitti, Szabó Noémi és Veres Nikolett, azaz 
a Miskolci Egyetem „Városszépítők” csapata által Kazincbarcika települési 
márkájáról, a Kolorcityről készült pályamunkáját ítélte a legjobbnak a zsűri, 
így a második helyezett csapattal együtt megmérettethetik magukat az 
országos döntőben.

HÍREK RÖVIDEN

FELLÉLEGEZHETNEK
Ismét egy nagyértékű életmentő eszközzel, egy motoros szívóval gazdagodott 
november 26-án a kazincbarcikai mentőállomás. A megközelítőleg félmillió 
forint összértékű adomány a helyi és környékbeli vállalkozók és települések 
felajánlásából az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület köz-
reműködésével jutott el a kazincbarcikai 
állomásra. 
Az átadási ceremónián Nagy István, az 
egyesület elnöke köszönetet mondott 
azoknak, akik az utóbbi öt évben fel-
ajánlásukkal rajtuk keresztül segítették 
a kazincbarcikai állomást, és reményét 
fejezte ki, hogy az együttműködés a kö-
vetkező években is folytatódhat.  
– A légutakból történő idegen test eltá-
volítása, gyors leszívása rendkívül fontos. 
Korábban kézzel működtetett eszközeink 
voltak erre. Az új készülékkel gyorsabbá    
és hatékonyabbá válik egy betegnek az 
ellátása – emelte ki az adomány jelen-
tőségét az eseményen Csala András, a 
városi mentőállomás vezetője.

Villámcsődület 
jelnyelven
December 3-a a fogyatékosok világnap-
ja. A társadalmi integrációjuk érdekében 
elengedhetetlen a fogyatékossággal élő 
embereket tömörítő különböző közös-
ségek tevékenysége. A Siketek és Na-
gyothallók B.A.Z. Megyei Szervezetének 
tagjai úgy gondolják, a személyes talál-
kozás a leghatékonyabb módja önmaguk 
megismertetésének. Ezért rendszeresen 
keresnek fel óvodákat és iskolákat, ahol 
„érzékenyítő” óra részeként, játékos esz-
közökkel bepillantást engednek a hallássérültek mindennapi gondjaiba. Fon-
tos, hogy néhány jel megtanulásával a gyerekek maguk is részesei lehetnek 
a hallássérült látogató életének, megismerkedhetnek a jelnyelv sajátos-
ságaival. December 20-án az Adventi Korzón a SINOSZ Jelnyelvi flashmob 
csapata  karácsonyi dallal lepi meg a közönséget. 

SZÁMÍTÓGÉPEKKEL 
GAZDAGODTAK

Közel egymillió forint értékben, tizenegy számítógépet adomá-

nyozott a Kazincbarcika önkormányzata, a városi rendőrkapi-

tányságnak. A testület nevében Szitka Péter polgármester a 

Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetőjének dr. Toldi-Tóth 

Gábor,  rendőr-alezredes, rendőrségi tanácsosnak adta át az 

adományt a Mezey István Művészeti Központban december 

2-án. A figyelemre méltó technikai fejlesztést jelentő támoga-

tás nagyban hozzájárul a kapitányság munkavállalóinak gördü-

lékeny munkavégzéséhez. 

A város önkormányzata és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 

közötti kiváló kapcsolat több éves múltra tekint vissza. A két 

szerv közötti együttműködés kiemelkedő, egymás tevékeny-

ségét segítve, támogatva, a város érdekeit minden tekintetben 

szem előtt tartva végzik munkájukat. Az együttműködés ré-

szeként számos közös rendezvényt tartottak az évek folyamán.
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TÁVFŰTÉS

FŐ A CSŐ
A novemberi, az egész várost érintő távhőszolgáltatás-le-
állással kapcsolatban kerestük meg Balla Zoltánt, a Barcika 
Szolg Kft. energetikai igazgatóhelyettesét, aki a kazincbar-
cikai távhővezeték-hálózat állapotáról, működéséről és az 
esetleges hibák elhárításáról adott tájékoztatást lapunknak.

A városban közel 70 km-
nyi távhővezetéken ke-
resztül biztosítja a Barcika 
Szolg Kft. a távfűtéses laká-
sokban a fűtést, valamint a 
melegvizet. A fűtőerőmű-
ből a hőközpontokba húsz 
kilométeres nyomvonalon, 
az úgynevezett primer ve-
zetékhálózaton jut el a víz.  
Ez a hálózat két csőveze-
tékből áll: a felmelegített víz 
az erőműből feljön a hőköz-
pontokig, majd a lehűlt víz 
visszamegy az erőműbe, és 
ott újra fölmelegítik. A rend-
szerben egyszerre 1600 köb-
méter vizet forgat meg az 
erőmű szivattyúja. A külső 
időjárás függvényében fo-
lyamatosan szabályozzák a 
vízhőmérsékletet, valamint 
felügyelik a nyomáskü-
lönbséget. A számítógépes 
szabályozórendszer segít-
ségével, a hőközpontokkal 
folyamatos kapcsolatot tart-
va, a házfelügyeleti rendsze-
ren keresztül a szolgáltató 
munkatársai figyelemmel 
kísérik mind a távhő-, mind 
a melegvíz-szolgáltatással 

összefüggő folyamatokat, 
így minden eltérést rögtön 
észlelnek. 
– Adott alkalommal, ha vala-
ki betelefonál, és azt kérdezi, 
hogy miért nincs fűtés a la-
kásában, akkor mi meg tud-
juk nézni, hogy az az épület-
ből kimenő hibából ered  e, 
vagy a mi hőközpontunk-
ban van valami probléma, 
így azonnal tudjuk tájékoz-
tatni az ügyfelet. Mivel egy 
adott intervallum közé van 
állítva a radiátorban kerin-
gő víz és a melegvíz hőfoka 
is, így előfordul, hogy mi ha-
marabb észrevesszük, ha 
valami gond van, mint akit 
érint – ecsetelte a szabályo-
zórendszer előnyeit az ener-
getikai igazgatóhelyettes.
Kazincbarcikán 1965 óta van 
távfűtés, így a városban lévő 
csővezetékek állapota vá-
rosrészenként különböző. 
A csővezetékek átlagélet-
kora 29 év, de az élettarta-
muk 20-25 év között mo-
zog. A csőhálózat állapota 
városrészenként eltérő. Van 
olyan szakasz, amely közel 

negyvenéves, mégis műkö-
dik. A régebbi, elavult cső-
vezetékeknél gyakrabban 
előfordulhat meghibásodás, 
aminek a felderítése nem 
egyszerű feladat.
– Mivel a hagyományos cső-
vezetékrendszert még egy 
u alakú vasbetoncsatorná-
ban helyezték el, ezért tö-
rés vagy szivárgás esetén 
a talajfelszínen nem jele-
nik meg víz. Az, hogy a hiba 
helyét mikor találjuk meg, 
nagyban függ a környezeti 
hőmérséklettől. Annál ne-
hezebb megtalálni, minél 
melegebb van odakint, hi-
szen ha a víz hőfoka alacso-
nyabb a rendszerben, mint 
odakint – például nyáron –, 
a párásodást nem tapasztal-
juk. Ezért csak az aknában 
tudjuk keresni a csővezeté-
ki meghibásodások nyomát 
a hálózaton lévő szakaszoló 
berendezések segítségével. 
Minél nagyobb két elzáró, 
két szakaszoló rész, annál 
nehezebb felderíteni a hiba 
pontos helyét. A legnagyobb 

probléma akkor keletkezik, 
amikor egy nagy kereszt-
metszetű csővezetéken egy 
nagyméretű lyukadás kelet-
kezik. Akkor az egész város-
ra kiható vízveszteség ke-
letkezik a rendszeren, és ez 
lehet olyan mértékű, hogy az 
erőműbe beépített vízpót-
ló rendszer nem képes ezt 
utánpótolni. Ekkor az egész 
városban le kell állítanunk a 
szolgáltatást – magyarázta 
Balla Zoltán, aki hozzátette, 
hogy novemberben is ez tör-
tént, hiszen harminchat órán 
belül négy csőtörés volt. A 
hiba megtalálása, annak ja-
vítása, és a rendszer újrain-
dítása is több órát igényel, így 
fordulhatott elő, hogy a laká-
sok közel egy napig fűtés és 
melegvíz nélkül maradtak. 
– Történtek törekvések arra, 
hogy korszerűsítsük a háló-
zatot. Abban gondolkodunk, 
az erőműtől a városhoz ve-
zető fővezeték legyen elő-
ször megújítva, majd utána 
a főgerincek, melyek a vá-
rosrészeket látják el. Ebben 

most két pályázat után ott 
tartunk, hogy az erőműtől 
a városi hőfogadóig és attól 
a Völgyparkon végig, az Iri-
nyi iskola volt „A” épülete 
mellett lévő aknánkig kor-
szerű, elszigetelt technoló-
giával készült csővezeték-
hálózat fut. Tudni kell, hogy 
ezeknek a csővezetékeknek 
az ára jóval fölötte van a ha-
gyományos csővezetékek-
nek, előnyük pedig az, hogy 
ezeket közvetlenül földbe, 
egy adott vastagságú ko-
vakádba le lehet fektetni, 
nem szükséges vasbeton 
védőcsatornát építeni. Eu-
rópai uniós támogatás nél-
kül, illetve önrész nélkül 
nagyon nehéz ilyen projek-
teket megvalósítani, hiszen 
az EU-s támogatások ma-
ximum 50 %-os támogatást 
engednek – mondta az ener-
getikai igazgatóhelyettes.
(Hogyan finanszírozhatók 
a távhőszolgáltatások fej-
lesztései? Erre keressük a 
választ következő lapszá-
munkban.)

KIS MUNKA - NAGY BŰN
Az országgyűlés 2012-ben 
nyilvánította november 25-ét 
a málenkij robot emléknap-
jává. A „kis munka” során, a 
második világháború végén 
és azt követően a Szovjet-
unióba, kényszermunká-
ra hurcoltak el munkaké-
pes korú nőket és férfiakat, 
egyes becslések szerint kö-
zel 800 ezer magyar embert, 
akik elsősorban német aj-
kúak voltak. Oka „csupán” 
egy volt: a világháború után 
a német kollektív bűnösség 
miatt elítélt nemzet volt. A 
málenkij robotot átélő és sze-
rencsésen hazatérő; illetve 

a megalázó kényszermun-
kába, embertelen körülmé-
nyekbe, éhezésbe belehaló 
honfitársainkra emlékezett 
Kazincbarcika Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzata 
november 27-én. Az ünne-
pi programon Sajó Attila, a 
német nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke szerkesz-
tőségünknek elmondta: „Mi, 
mint Kazincbarcika Város 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata, kötelességünknek 
érezzük, hogy ezt a szörnyű 
tragédiát – mely Magyar-
ország történelméhez hoz-
zátartozik – ne engedjük a 

múltba veszni.” Többek kö-
zött szólt arról, hogy a kazinc-
barcikaiaknak arra is külön 
gondolniuk kell, hogy 1951 és 
’53 között a városban volt egy 
kényszermunkatábor, ahol 
a (többnyire politikai) fog-
lyok az egykori Borsodi Ve-
gyi Kombinát (BVK) épületét 
építették. Számuk körülbelül 
1300 fő volt. A mai Borsod-
Chem épületénél 1992-ben 
avatták fel azt az emléktáblát, 
amely ennek a tragédiának 
hivatott emléket állítani. 
Az emlékünnepségen el-
sőként Demeter Zoltán or-
szággyűlési képviselő mon-

dott beszédet, majd Szitka 
Péter polgármester hívta fel 
a figyelmet e nap fontossá-
gára. Kiemelte: az utókornak 
tudnia kell, és meg kell ér-
tenie a múlt szörnyűségeit, 
hogy a jövőben azokhoz ha-
sonló borzalmak ne történ-

hessenek meg. Ezt követően  
dr. Szilágyi Gábor tudomá-
nyos kutató és Sajó Attila el-
nök előadását hallgatták meg 
a megjelentek. A programo-
kat koszorúzás zárta a Bor-
sodChem főbejárata melletti 
emléktáblánál.
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TÁJÉKOZTATÓ
A MÁV Zrt. 2015. december 13-ától módosításokat tervez Kazincbarcikát is érintő  

vasúti járatok menetrendjében. E szerint leállítják a 

- A MISKOLC-TISZAI PÁLYAUDVARRÓL
• naponta 7.40-kor induló, Kazincbarcikára 8.10-kor érkező vonatot;
• munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon a 13.40-kor induló, Kazincbarcikára 14.10-kor érkező vonatot;
• munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon 15.40-kor induló, Kazincbarcikára 16.10-kor érkező vonatot;
• hetek utolsó munkanapján, valamint munkaszüneti napokon 17.40-kor induló, Kazincbarcikára 18.10-kor érkező vonatot;

- A KAZINCBARCIKÁRÓL
• naponta 7.48-kor induló Miskolc-Tiszai pályaudvarra 8.18-kor érkező vonatot;
• munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon 13.48-kor induló, Miskolc-Tiszai pályaudvarra 14.18-kor érkező vonatot;
• munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon 15.48-kor induló, Miskolc-Tiszai pályaudvarra 16.18-kor érkező vonatot;
• hetek utolsó munkanapján, valamint munkaszüneti napokon 17.48-kor induló, Miskolc-Tiszai pályaudvarra 18.18-kor érkező vonatot;
• naponta 19.48-kor induló, Miskolc-Tiszai pályaudvarra 20.18-kor érkező vonatot.

A vonatjáratok leállításával összhangban 2015. december 13-ától az  
Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. átalakítja a 3 és 3B jelű,  

autóbusz-állomás és vasútállomás között közlekedő buszjáratok menetrendjét. E szerint a

- 3 AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS–ÉPÍTŐK ÚTJA–MÁRKA ABC–VASÚTÁLLOMÁS ÚTVONALON
• Az autóbusz-állomás–vasútállomás viszonylatban a szabad- és munkaszüneti napokon 14.20-kor induló járat forgalmát munkanapokra 

is kiterjesztik.  
A munkanapokon 15.00-kor, illetve a hetek utolsó munkanapján és munkaszüneti napokon 17.25-kor induló járatok forgalmát 
megszüntetik. 
Szabadnapok kivételével naponta 16.30 órai indulással új járatot helyeznek forgalomba.

• A vasútállomás–autóbusz-állomás viszonylatban a hetek utolsó munkanapján és munkaszüneti napokon 18.15-kor induló járat 
forgalmát megszüntetik.  
Szabadnapok kivételével 17.15 órai indulással új járatot helyeznek forgalomba.

- 3B AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS–MÁRKA ABC–TÁNCSICS ÚT–VASÚTÁLLOMÁS ÚTVONALON
• Az autóbusz-állomás–vasútállomás viszonylatban a munkanapokon 14.05 órakor induló járat forgalmát megszűntetik.
• A vasútállomás–autóbusz-állomás viszonylatban a munkanapokon 14.15-kor induló járat forgalmát megszűntetik.

2016. január 25. (hétfő) és  
január 27. (szerda), 19 óra

Helye: Egressy Béni Művelődési Központ
Jegyár: 2400 Ft/előadás

Érdeklődni lehet: 48/510-220.  
További információ: www.barcikaart.hu

Camoletti

BOEING, BOEING: 
Leszállás Párizsban 

vígjáték – Egri Pinceszínház

SZÍNHÁZJEGYET!
Ajándékozzon

Kazincbarcika Város Önkormányzata és a  
Barcika Art Kft. meghívja önt és barátait 

2015. december 10-én (csütörtökön)  
17.00 órára a Mezey István Művészeti  

Központ kiállítótermébe 

A Z  I Z S Ó  M I K LÓ S  
K É P Z Ő M Ű V É S Z ET I  KÖ R

ÉVES KIÁLLÍTÁSÁRA .
A kiállítást megnyitja: Hazag Mihály.

Közreműködik a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola.

Megtekinthető: 2016. január 7-éig.

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Nyitva tartás: hétköznap 09.00-18.00, szombaton 09.00-14.00
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KÖZÉLET

Munkaterv szerint ülést tartott Kazinc
barcika Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete november 27én. 
A tanácskozáson a város-
atyák elfogadták a Kazinc-
barcikai Szociális Szolgálta-
tó Központ, az Egressy Béni 
Városi Könyvtár, a Bűnmeg-
előzési, Vagyonvédelmi Ala-
pítvány és a Kazincbarcikai 
Önkormányzati Rendészet 
működéséről szóló beszá-
molókat. A rendészet 2015. 
július 1-jén kezdte meg mű-
ködését tizenkét fővel, mely-
ből tízen közterületi szolgála-
tot teljesítenek. A rendészek 
eddig mintegy négyszáz in-
tézkedést dokumentáltak, 
rendkívül jó kapcsolatot 
ápolnak a rendőrséggel, he-
tente két-három alkalommal 
velük közösen járőröznek, 
és tervezik a szoros együtt-
működést a polgárőrséggel 
is. Az önkormányzati rendé-
szet hamarosan a Rákóczi tér 
4. sz. alá költözik, személyi 
állományát pedig folyama-
tosan bővíti a jövőben.
- A városban teremtett ér-
tékek kapcsán jogos köve-
telmény az értékmegőrzés. 
Ahhoz, hogy ne rongáljanak, 
rend legyen, a füvesített te-
rületen parkoló autót ne lás-
sanak, normálisan lehessen 
közlekedni Kazincbarcikán, 
veszélyhelyzetek ne alakul-
janak ki, megfelelő rendet kell 
tartani. Ebben együttműkö-
dő partner az önkormányzat, 
ezért van az önkormányzati 

rendészet, amivel nem az a 
cél, hogy büntessük az itt élő 
embereket, hanem az, hogy 
ha valaki olyat tesz, ami fel-
háborító, annak legyenek kö-
vetkezményei - fűzte hozzá a 
beszámolóhoz Szitka Péter 
polgármester.

Az ülésen a legnagyobb vi-
tát kiváltó napirend a ma-
gánszemélyek kommunális 
adója volt. A lakosságot érin-
tő kommunális adó a lakástu-
lajdonnal rendelkező vagy a 
nem magánszemélytől lakást 
bérlő személyeket érinti. A 
jelenlegi adóbevétel tovább-
ra sem fedezi a városra for-
dítandó kommunális jellegű 
kiadásokat, többek között 
ezért van szükség az adó-
mérték növelésére. Az eme-
lés 250 forint/hó lesz egysé-
gesen, ám mivel a szemétdíj 
csökken jövőre, így összes-
ségében a lakossági terhek 
nem emelkednek.
- A magánszemélyek kom-
munális adójának növelése 
nem öröm a városlakóknak. 
Ez 3000 Ft többletet jelent 
lakásonként évente, így van 
olyan eset is, ahol az eme-
lés mértéke 75%-os, példá-
ul a 40 négyzetméteres la-
kásoknál 4000 Ft-ról 7000 
Ft-ra nő a díjtétel - fogalma-
zott Kondorné Sztojka Ágnes 
frakcióvezető, aki hozzátette: 

régóta szorgalmazzák, hogy 
a befolyt összegről legyen 
egy tételes elszámolás a vá-
roslakók felé is.
- A városvezetésnek és az 
irányító frakciónak az volt az 
elképzelése, hogy a kazinc-
barcikai háztartásokat jövő-
re ne terhelje nagyobb adó, 
illetve különböző díjak, mint 
idén. Egyes díjak csökkenni, 
egyes adónemek pedig nö
vekedni fognak. Ha valaki 
majd ezeket összesíti, arra 
jut, hogy összességében ki
egyenlítik egymást, így azt 
veszi észre a lakos, hogy ke
vesebbet vagy ugyanany
nyit fizet, mint tavaly. A ma-
gánszemélyek kommunális 
adójában kellett minimális 
növekményt eszközölnünk, 
ami azt jelenti, hogy ha nap-
ra lebontjuk, akkor 8 Ft, ha 
hónapra lebontjuk, akkor 

250 Ft, ha éves szintre le-
bontjuk, akkor 3000 Ft-os 
növekménnyel kell számol-
ni. Ennek indoka az, hogy az 
elmúlt időszakban terem-
tett értékek megőrzésében, 
karbantartásában, különbö-

ző városüzemeltetési kér-
déseknél többletterhe van 
a városnak, melynek meg-
fizetésében a lakosságnak 
is szerepet kell vállalnia - 
mondta Szitka Péter polgár-
mester.

TANÁCSKOZTAK A VÁROSATYÁK

MAGÁNSZEMÉLYEK  
KOMMUNÁLIS ADÓJA 

2016. január 1-jétől

Lakás hasznos alapterülete Adómérték

40 m2-t alatt 7000 Ft/év

40-55 m2 8000 Ft/év

55-75 m2 9000 Ft/év

75-90 m2 10000 Ft/év

90-120 m2 12000 Ft/év

120-160 m2 15000 Ft/év 

160 m2 felett 18000 Ft/év

A testület hosszasan tár-
gyalta a temetkezésről szó-
ló önkormányzati rendelet 
módosítását is, melynek 
részeként meghatározták 
a 2016-ra érvényes temet-
kezési díjakat.
– Az elmúlt években nem 
volt díjemelés a temető-
üzemeltetésnél. A város 
nyújtja ezt a szolgálta-
tást, amivel kapcsolatban 

szerencsés, ha az értékelés 
szempontjából kettéválaszt-
juk az üzemeltetési és a szol-
gáltatási részt. A piacon lévő 
temetkezési szolgáltatókhoz 
képest a mi cégünk szolgál-
tatója, a Holdfény Temetke-
zés által lebonyolított temet-
kezési szolgáltatások akár 
10-25 százalékkal is olcsób-
bak lehetnek. A mély fájda-
lommal járó eseményeknél 

A munkaterv szerinti ülés-
ről a KVTV Testületi napló 
című programjában is szólt. 
A műsorok megtekinthe-
tők az alábbi linken: www.
opont.hu/kvtv
A napirendekhez kapcsoló-
dó előterjesztéseket az aláb-
bi webhelyen találják: http://
kazincbarcika.hu/hu/onkor-
manyzat_testuletiulesek_2.
php?dt=2015.11.27.

átszervezés elbocsátással 
nem jár.

A testület tárgyalta a Ka-
zincbarcika Város Telepü-
lésfejlesztési Koncepciójá-
ról szóló javaslatot, melyről 
bővebben a KVTV december 
2-ai, Presszó című élő adás-
ban nyilatkozott Szitka Pé-
ter polgármester és Lautner 
Emőke városi főépítész. 

ez a típusú megtakarítás is 
jól tud jönni – mondta a mó-
dosítás kapcsán a polgár-
mester.

A grémium döntött a Kazinc-
barcikai Intézmények Gazda-
sági Ellátó Szervezetének a 
Kazincbarcikai Szociális Szol-
gáltató Központba történő 
beolvadás útján jogutód-
lással megszüntetéséről. Az 
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Edelényben eladó 75 m2-es családi ház. Tíz éve épült, 
hőszigetelt, gázkonvektoros, garázzsal + 3 mellék-
helyiséggel, az egyikben zöldségespince. Gondozott 
porta, a kertben 13 jól termő szilvafa. Két családnak 
is alkalmas, esetleg részleges bútorzattal. Irányár: 
7,9 M Ft. Tel.: 06-70/292-9719

Tiszavasváriban eladó 250 m2 területen lévő víkend-
ház, a Pillangó út 18. sz. alatt. Hozzátartozik egy 
nagy terasz, egy nagy nappali, egy szoba, egy kis 
főzőfülke, elkülönített zuhanyzó és wc. A strandhoz 
közel van. Ár.: 1,2 M Ft. Tel.: 06-48/426-795

Garázs kiadó vagy eladó az alsóvárosi garázssoron. 
Tel: 30-976-9863

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

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

Kazincbarcikai, 2 szobás, 2. emeleti, belvárosi, tégla-
építésű, középső, meleg lakás betegség miatt eladó. 
Közelében boltok, iskola, gyógyszertár, játszótér, 
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 alábbi 
telefonszámon lehet: 06-31/41-23-812.

Eladó Sajószentpéter csendes utcájában jó állapotban 
családi ikerház hátsó része. 2 szobás, gázos. Érd. 
06-70/328-6519

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

Ápolt, szép 2000 m2-es telek eladó. A telken fenyőfák, 
gyümölcsfák, kis és nagy tuják, 4x4 m-es nyári pihe-
nő, fúrt kút, konyhakert található. A telek bekerített. 
A busz óránként közlekedik Tardona és Kazincbar-
cika között a telektől 50 m-re. Érd.: 06-30/936-3384

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 150ezer forint. 
Érd.: 06-70/581-7784

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

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!

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

Egressy úti, egyszobás, alacsony rezsijű, felújitott lakás 
jó lépcsőházban, 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

Tűzifa erdőgazdaságtól 6m3 konyhakészen, ömlesztve, 
szállítva 70E Ft/6 m3. Érd.: 30/964-9571

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

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

Eladó Sajószentpéter, Vörösmarty u. 68. sz. alatti 
családi ház. Négy szoba eltolt szintű, alatta ga-
rázs, kazánház és pince. A telken található még 
egyszoba-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. 
Buszmegálló, 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, sötétbordó, 
kapucnis női dzseki; 1 db férfi, hosszú, fekete bőrka-
bát; gyerek pufidzsekik; női pulóverek, kardigánok, 
1 db új masszírozófotel lábtartóval, 1 db 70 cm-es 
képernyős Grundig tv; valamint díszpárnák, csészék, 
plüssállatok, kévéskészlet. 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 
napóleoncsizma. Érd.: 06-48/950-263.

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

Fűrészelt, használt. tartósított, keményített faoszlo-
pok kerítésoszlopnak, szőlőtámasznak stb. eladó. 
Ugyanitt 2 collos átmérőjű, használt fémcsövek 
eladók. Érd.:  06-48/411-371

Edelény, Mátyás király út 1. 2/6. városközpontban 2 
szobás, téglaépítésű, 50 m2-es lakás eladó. Irányár: 
5 M Ft. Érd.: 06-30/281-4558

Földszinti, távfűtéses garzonlakásomat nagyobbra 
cserélném. Érd: 06-20/537-0488

Encs, Radnóti út 49. szám alatt szintes, 4 szobás családi 
ház eladó vagy kiadó. Ár: 15 millió Ft vagy 40 000 
Ft/hó+rezsi. Érd.: 06-70/665-1569, 06-46/456-295

Eladó 5 literes, 3 kosaras, újszerű olajsütő 5000 Ft-ért; 
ágyneműtartós heverő felújítva; 4 db konyhai szék 
összecsukható kicsi asztallal, orosz varrógépmotor. 
Érd.: 06-30/264-7885

Szuhakállóban 100m2 családi ház sürgősen eladó. 
Irányár: 4300000 Ft, alkuképes. Érd.: 06-30/516-
1189

Fotelágy kitűnő állapotban helyhiány miatt eladó. Ár: 
15 e Ft. Érd.: 06-30/305-7315

Egressy úti, felújitott, alacsony rezsijű, egyszo-
bás téglalakás eladó, vagy nagyobbra cserel-
nénk értékegyeztetéssel. Érd.: 18.00 óra után a 
06-30/244-4066-ostelefonszámon.

Sajóivánkai 2 szintes, panorámás családi ház eladó, 
illetve cserélhető. Érd.: Juhász Róbert, 06-31/310-
4723

Kazincbarcikán a Tavasz úton 2 szobás, nagyerké-
lyes, 3. emeleti, zuhanykabinos, spájzos, pincés, 
nagyrészt felújított lakás eladó. Költözhető! Ár 
megegyezés szerint. Ugyanitt 2 fotel jó állapotban 
eladó. Érd: 06-30/252-4909

Sajókazán családi ház eladó. Kazincbarcikai garzont 
vagy 1 szobás lakást beszámítok értékmegegyezés-
sel. Ugyanitt régi bútor, könyvek,, képek, fateknő 
eladó. Érd.: 06-20/583-2933

Kazincbarcikán 1, 1,5 és 2 szobás albérleteket sür-
gősen keresünk potenciális, leinformált ügyfeleink 
részére. Érd.: 06-30/2896-165

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

Kazincbarcikán több mint 30 éve üzemelő 
FAGYLALTOZÓ ÉS  

KÜRTŐSKALÁCSSÜTŐ 
ELADÓ

teljes berendezéssel, saját földterülettel.
(Hitel- és pályázati lehetőség igénybevehető.)

Érd.: 06-70/607-30-80

Gyors ügyintézéssel az alábbi kirendeltségeken várják munkatársaink:

 Bánhorváti, Szabadság u. 183. 06-48/500-219
 Borsodnádasd, Köztársaság u. 21. 06-48/442-029
 Csernely, Kissor u. 6/C 06-48/440-043
 Felsőnyárád, Dózsa Gy. u. 1. 06-48/502-206
 Hangony, Rákóczi u. 71. 06-48/448-003
 Kazincbarcika, Egressy u. 52. 06-48/512-857
 Miskolc, Árpád u. 38-40. 06-46/532-212
 Miskolc, Vasgyári u. 3. 06-46/530-347
 Ózd, Brassói u. 1. 06-48/471-347
 Putnok, Mohos sétány 06-48/430-073
 Sajókaza, Kossuth u. 4. 06-48/505-016
 Szuhakálló, Kossuth u. 4. 06-48/567-014

WWW.TAKAREKPONT.HU 

TAKARÉK  
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

Minden Takarékban, országosan 
több, mint 1500 fiókban! 

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

9,99%
akciós kamat

az év 
végéig*

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, 
EGYSZERŰEN, INGATLANFEDEZET 
NÉLKÜL, THM: 11,17-12,30%.

Reprezentatív példa: 1 millió forint köl-
csönösszeg havi törlesztőrészlete 32 130 
forint, 36 hónapos futamidőre, éves fix 
9,99%-os kamat mellett, a teljes fizetendő 
összeg 1 173 883  forint, a hitel díja 173 883 
forint, THM 11,81%.
*Az akciós ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 Ft hitelösz-
szeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 ezer forintos havi nettó 
igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése ese-
tén. Nem akciós THM: 14,69-18,18%. 
A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövet-
kezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes 
feltételei megtalálhatók az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üz-
letszabályzatában,az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdet-
ményében, amelyeket a Szövetkezei Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva 
álló helyiségeiben, és honlapján érhet el.

TP LF Szemelyi kolcson.indd   1 17/08/15   16:13
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ESEMÉNYRŐL ESEMÉNYRE

Kamera 2015 címmel tárlat nyílt a Kisgalériában a Ka-
mera Fotókör és a MÁS-KÉP Diákfotó Alkotócsoport 
munkáiból november 26-án. A tárlaton Klimon István, 
Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte az érdeklő-
dőket, aki a pillanat varázsát hangsúlyozta, majd diák-
kori fotós élményeit osztotta meg az érdeklődőkkel. Ezt 
követően Koós László, a Magyar Fotóművészeti Alkotó-
csoportok Országos Szövetségének alelnöke a fotózás 
történetéről beszélt, majd méltatta a fotósok alkotásait. 
A megnyitó végén Kazincbarcika alpolgármestere ok-
levelet nyújtott át a Kamera Fotókör és a MÁS-KÉP Di-
ákfotó tagjainak. A többnyire portrékból, tájképekből 
és kalotaszegi fotókból nyílt kiállítás január 4-éig láto-
gatható. 

Az „Egy csésze kávé...” 
programsorozat novem-
ber 25-ei előadása ismét 
rengeteg embert von-
zott a Mezey Művész 
Kávézóba, ahol Kálmán 
Imre, Lehár Ferenc, va-
lamint Budai Dénes mél-
tán népszerű zeneszer-
zők közkedvelt melódiái 
csendültek fel. A megje-
lent érdeklődők többek 
között a „Te rongyos 
élet”, „Délibábos Horto-
bágyon”, „Húzzad csak”, 

vagy a „Hajmási Péter” című 
klasszikusokat Ódor Kristóf 
és Radnai Erika, a Miskol-

ci Nemzeti Színház neves 
művészei előadásában hall-
gathatták meg. 

KÁVÉ MELLÉ OPERETT

FOTÓKIÁLLÍTÁS A 
KISGALÉRIÁBAN

ILYENNEK LÁTTA  
Kazincbarcika eseményeit
Pálinkó Gábor neve biztos 
ismerősen cseng majd’ min-
den városlakó számára, hi-
szen az utóbbi tizenegy év-
ben a város szinte összes 
eseményét megörökítette 

fényképezőgépével. A fotós 
a 2014-2015-ös év temér-
dek eseményfotójából egy 
tárlatnyi képet kiválogatott, 
s november 24-én az Újka-
zinczi Programszigeten tárta 

a nagyérdemű elé. A kiállítást 
Szathmáry-Király Ádám fo-
tóművész nyitotta meg, 
aki kihangsúlyoz-
ta: Gábor hosszú 
évekkel ezelőtt 
még tőle leste el 
a szakma alap-
jait, rejtelmeit, 
de mára már 
saját stílussal 
rendelkezik, 
s esemény-
fotói a néző 
s z á m á r a 
mindig híven 
v i s s z a a d -
ják az álta-
luk sugárzott 
hangulatot.A 
rendezvényt a La 

Cosa Nostra együttes töb-
bek között egy Sting dal-

lal nyitotta meg, majd 
egy kötetlen kere-

kasztal-beszélge-
tés következett. 
Az érdeklődők 
a beszélgetés 
folyamán a fo-
tóművész vi-
lágába is be-
pillanthattak, s 

megtudták, Gá-
bor hogyan tanulta 

meg a szakma csín-
ját-bínját. A megnyitó 

végén Kálmánné Ka-
talin az Újkazinci Baráti 
Kör nevében egy em-
léklapot nyújtott át a 
művésznek.
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A HÉT EMBERE

Nevetve mondja: „Volt egy klubnapunk. Felkonferáltam a csembaló- és a fuvolaművészt, és természetesen, minthogy nem láttam, nem 
arról jöttek be, mint amerre néztem . Vicces volt, a kollégáim figyelmeztettek.” 
Azt hiszem, olyan természetesen fogja fel ezt a helyzetet, ahogyan minden átlagos ember a látását. Egy ásványokról szóló előadás előtt 
láttam szervezkedni, ez régen volt. Mondtam is magamban, mit zizeg itt ez a látó ember a sérültek között. Azután erősen szégyelltem ma
gam; mentségemül szolgáljon, olyan természetesen mozgott, beszélt, intézkedett, hogy a gyengénlátásából nem vettem észre semmit. 
Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók B.A.Z. Megyei Egyesületének az elnöke így vall erről. 

Hét fok a világ, de harmonikus

– Mint kollektív és egyéni 
érdekvédelmi és különböző 
szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetnek most mintegy 
nyolcszázötven tagja van, 
ez a rendes tagok számát 
jelenti, de vannak különböző 
jogállású tagok, akik pártoló-
tagsággal rendelkeznek. Ál-
talánosságban azt mondha-
tom, az egyéni és a kollektív 
érdekek érvényesítésében 
hallatjuk a hangunkat,  s vál-
lalunk tennivalókat: például 
segítünk a speciális fogya-
tékossági támogatáshoz 
hozzájutni, elindítani parko-
lásikártya-igénylést, taná-
csokat adunk a megváltozott 
munkaképességűeknek, jogi 
tanácsokat adunk,  elemi 
rehabilitációs szolgáltatá-
sokat nyújtunk,  informatikai 
oktatást tartunk látássé-
rülteknek. Képernyőolvasó 
és képernyőnagyító prog-
rammal vakonírást tanítunk 
számítógépen,  felkészítünk 
vakokat, látássérülteket 
különböző informatika-tan-
folyamokra, közreműködünk 
az életvitelt segítő eszközök 
beszerzésében, megtanítjuk 
azok használatát, kölcsön-
zünk is ilyeneket. Azután 
tagjaink komfortérzetét 
j a v í t j u k 

azzal, hogy kulturális ren-
dezvényeket, kirándulásokat, 
koncertlátogatásokat, szín-
házi előadásokat szervezünk 
nekik. Hangoskönyvtárt is 
üzemeltetünk könyvtári 
segítséggel.

– Beszéljünk konkrét dol
gokról. Idézzen fel nekünk 
egy esetet az életükből!
–Egy nyári példát mondanék. 
Egy tizenhat év körüli lány-
nak segítettünk. Minthogy 
korábbi tanintézete nem 
vállalta el az oktatását, a 
Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakközépiskolánál 
kopogtattunk, s közremű-
ködtünk abban, hogy ott 
folytathassa tanulmányait. 

A dolog szomorúan indult, 
mert a gimnáziumában nem 
is tudták, hogy látássérült, 
nem is vállalták, ám sikere-
sen megoldottuk: közösen, 
szülő, tanintézmény és mi, 
az egyesület.

– Az egyesület munkája 
az egész megyére tevő
dik. Nyilván más ez egy 
nagyvárosban és más egy 
kistelepülésen.
– Gyakorlatilag kilenc 
munkatársunk van, ebből 
hat látássérült. A megyei 
feladatokat természetesen 
sokkal nehezebb ellátni, 
mint a városiakat. Általában 
a területfelelőseink közre-
működésével oldjuk meg a 
feladatokat, legalábbis egy 
részüket. Különböző kap-

csolataink révén ezek a 
kollégák ügyfélfogadási 
hellyel is rendelkeznek, 
városi könyvtárban, 
civil- vagy művelődési 
házban.  Sátoraljaúj-
helyen, Ózdon, Tisza-
újvárosban dolgoznak, 
az edelényi kollégánk 

például járja a falvakat, a 
körzetébe tartozó váro-

sokat. Kazincbarcikán Hor-
nyánszky  Tivadar a terület-

felelősünk, aki nagyon 
régi tagunk, 

t ö b b 

funkcióban működött közre 
az egyesületünk életében, az 
ő a tevékenységét nagy sze-
retettel fogadják és segítik a 
városiak. 

– Beszéljünk egy keveset 
Barnóczki Gáborról!
– Korán észrevették a 
szüleim, hogy valami nincs 
rendjén a látásommal: voltak 
problémáim, nekimentem bi-
zonyos tárgyaknak. Igazából 
hároméves koromban vittek 
el az első szemorvoshoz, 
majd később a barcikai kór-
ház szemészetére kerültem: 
degeneráció pigmentosa 
retinae a betegség neve. Az 
ideghártya kóros elváltozá-
sáról van szó, látásélesség 
vesztése és a látótér beszű-
külése a velejárója. Nekem a 
száznyolcvan fokból hétfo-
kos a látóterem. A Dimitrov 
nevű általános iskolába 
jártam, ugyanúgy játszottam 
, fociztam, mint a többiek. 
Nyilván könnyített testne-
velésben volt részem, télen 
a sötétben nem voltam kinn 
esetleg annyit. Jó tanulónak 
számítottam. A játék és az 
érdeklődés mindig is benne 
volt az életemben. A sport 
és a történelem. Az első él-
ményem például a ’86-os vi-
lágbajnokság volt. Nyolcéves 
voltam akkor. Gimnáziumban  
később kezdtem el, éppen a 
sötétség miatt, baráti tár-

sasággal szórakozóhelyekre 
járni. Később az egyetemen 
a politika, a politikatörténet, 
na és a földrajz vonzott. Na-
gyítóval bújtam a térképeket. 
Nagyon sokat köszönhetek 
a szüleimnek, a bátyámnak, 
ahogyan a tanulmányaim-
hoz, az előmenetelemhez 
viszonyultak. Édesapám 
műszerész, majd művezető 
volt, édesanyám gyors- és 
gépíró, majd adminisztrátor. 
A bátyám is jól tanult, nem 
volt kérdés az én esetemben 
sem, hogy ezt kell tennem az 
érvényesüléshez.

– Diskurzusunk végén arról, 
ha önt vagy a környezetét 
megkérdezik, mi a legfon
tosabb megoldásra váró 
probléma, mit mondana?
– Sok mindent mondhatnék, 
de a leglényegesebb, hogy 
az egyesület székháza 
2017 közepétől is a ren-
delkezésünkre állhasson. 
Miskolc önkormányzatával 
2017. május 31-éig van 
szerződésünk, adomány 
formájában használhatjuk az 
objektumot. Szeretnénk, ha 
mind a vakok, látássérültek, 
mind a megváltozott munka-
képességűek érdekében itt 
tudnánk működni. Mindent 
meg fogunk tenni ezért mi is, 
és azt hiszem, a partnerünk 
is így viszonyul ahhoz, hogy 
ez így legyen.

Kazincbarcikán, 1978ban született. Általános iskolai és 
középiskolai tanulmányait itt végezte el. Debrecenben, a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett politológusi  
és történelem szakos  tanári diplomát. 2008 tól a Vakok 
és Gyengénlátók B.A.Z. Megyei Egyesületének kulturális 
szervezője, 2009 től az egyesület elnökségi tagja. 2010
től a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
elnökségének tagja, 2014 től a megyei egyesület elnöke.
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2015. december 4-5. 
VÁROSI 

MIKULÁS-ÜNNEPSÉG 
a Rákóczi téren és a Mezey István Művészeti Központban

December 4. (péntek)
16.00 – 20.00  LÁTOGATÁS A MIKULÁS RÁKÓCZI TÉRI HÁZÁBA
  MESÉS KALANDOZÁS A MIKULÁS-VONATTAL 
  Jegyár: 500 Ft/fő, elővételben is váltható az Egressy Béni Művelődési Központban

16.00-tól  DIAFILMVETÍTÉS és MIKULÁS-MOZI
  ARCFESTÉS a Mezey István Művészeti Központban

  FÉNYKÉPEZKEDÉS A MIKULÁSSAL – DemeFoto

16.30-tól KAZINCBARCIKA VÁROS ÖSSZEVONT ÓVODÁK  
 MORZSA SZÍNHÁZÁNAK ÜNNEPI MŰSORA 
 a Mezey István Művészeti Központban

December 5. (szombat)
14.00 – 19.00  LÁTOGATÁS A MIKULÁS RÁKÓCZI TÉRI HÁZÁBA
  MESÉS KALANDOZÁS A MIKULÁS-VONATTAL 
  Jegyár: 500 Ft/fő, elővételben is váltható az Egressy Béni Művelődési Központban

15.00 -17.00  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
  a Gyermekek Háza- Kézművesház munkatársaival

15.00-tól MIKULÁS-FUTÁS – Lepje el Kazincbarcika főutcáját sok-sok futó Mikulás!
 Érkezz Mikulás-sapkában vagy -ruhában, és fuss velünk együtt te is!

16.00 -19.00  FÉNYKÉPEZKEDÉS A MIKULÁSSAL – DemeFoto

17.00 -19.00 ARCFESTÉS a Mezey István Művészeti Központban

December 6. (vasárnap)
14.00 – 20.00    MESÉS KALANDOZÁS A MIKULÁS-VONATTAL 
  Jegyár: 500 Ft/fő, elővételben is váltható az Egressy Béni Művelődési Központban

A fotózás és a Mikulás-vonat kivételével MINDEN PROGRAM DÍJTALAN!

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 
2015. december 2-án 12 óráig az Egressy Béni Művelődési Központban (Fő tér 5.) vagy a  

06-48/510-220-as és a 06-20/326-7148-as telefonszámon lehet.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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November 25-én szerdán a kazincbarcikai Egressy 
Béni Művelődési Központ adott otthont a „Válts zöld-
re! Gyűjts szelektíven!” szelektív hulladékgyűjtést 
népszerűsító kampány zárórendezvényének, amely 
egyben díjátadó is volt.
A ZV Nonprofit Kft. által meghirdetett kampányban az 
általános iskolák felsőseinek, illetve a középiskolásoknak 
internetes kvízt szerveztek, míg az alsósok és az ovisok 

három korcsoportban a rajtudásukat mérhették össze. 
A díjátadón a legjobbakat jutalmazták, ám a kategóriák 
első három helyezettje mellett szép számmal akadtak 
különdíjasok is.
Szitka Péter, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás elnöke kiemelte, hogy 
a szelektív gyűjtésre nevelést a legkisebbeknél érdemes 
elkezdeni, hiszen ők a legfogékonyabbak az újra. Mindeb-

ben persze segítséget jelentett Zé, a válogatós mókus, aki 
az őszi kampányban a szelektív gyűjtés szószólója volt.
A ZV Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényen egy 
nagy tetszést arató artista műsorral kedveskedtek a ven-
dégeknek, akik a rajzokból készült kiállítást az előtérben 
tekinthették meg. A díjátadóról senki nem tért haza üres 
kézzel, ugyanis a versenyeken résztvevők a rendezvény 
után apró ajándéktárgyakat vehettek át.

ZÖLD VÖLGY

DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT

A DÍJAZOTTAK:
KÖZÉPISKOLA

Helyezés Iskola neve, címe Város Osztály Nyeremény 

1. Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakközépiskolája Kazincbarcika 11. a

2 napos kirándulás2. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola Edelény 12. bc

3. Ózdi SZC Bródy Imre Szakképző Iskolája Ózd 11. b

4. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola Edelény 9. b
1 napos kirándulás

5. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola Edelény 9. a

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Helyezés Iskola neve, címe Város Osztály  Nyeremény

1. Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Kazincbarcika 8. a

2 napos kirándulás2. Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Kazincbarcika 5. a

3. Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Kazincbarcika 5. b

4. Gesztelyi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Gesztely 6. b
1 napos kirándulás

5. Hernádnémeti Református Általános, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Tagiskolája Újcsanálos 8. 

RAJZPÁLYÁZAT:
6 ÉVES KORIG (ÓVODA)
1. helyezett 

Harnócz Hanna 
(3. csoport)
Alsóvárosi Körúti Tagóvoda
Felkészítő: Gálik Valentinné (Krisztina)

2. helyezett:

Szabó Eszter Angyalka 
(1. sz. Manócska csoport)
Mesevár Tagóvoda
Felkészítő: Fehér Béláné

3. helyezett:

Orosz Gergő 
(1. sz. Manócska csoport)
Mesevár Tagóvoda
Felkészítő: Fehér Béláné

Különdíj:

Litvai Milán (1. sz. Manócska csoport)
Mesevár Tagóvoda
Felkészítő: Fehér Béláné

Török Máté Pál 
(Körte csoport)
Játékvár óvoda, Múcsony
Felkészítő: Almási Judit

Rácz Richárdó és Váradi Zoltán
Sólyom telepi Óvoda, Sajókaza
Felkészítő: Sarkadiné Stefán Katalin

6-8 ÉVES KORIG (1-2. OSZTÁLY)
1. helyezett:

Rudi László (2. a)
Dózsa György Tagiskola
Felkészítő: Bulláné Farkas Beáta

2. helyezett:

Rácz Kata (2. a)
Dózsa György Tagiskola
Felkészítő: Bulláné Farkas Beáta

3. helyezett:

Horváth Csillag (2. a)
Dózsa György Tagiskola
Felkészítő: Bulláné Farkas Beáta

Különdíj:

Zeleni Eszter (2. o.)
Kalász László Általános Iskola, Izsó 
Miklós Tagiskolája, Izsófalva
Felkészítő: Zeleniné Kajdi Orsolya

Forgács Ádám (2. o.)
Árpád Fejedelem Tagiskola
Felkészítő: Gulyásné Heim Marianna

Palkó Áron (2. b)
Árpád Fejedelem Tagiskola
Felkészítő: Gulyásné Heim Marianna

Biró Bianka (2. a)
Dózsa György Tagiskola
Felkészítő: Bulláné Farkas Beáta

8-10 ÉVES KORIG (3-4. OSZTÁLY)

1. helyezett: 
Turai Eszter (4. b)
Dózsa György Tagiskola
Felkészítő: Juhász Miklósné

2. helyezett: 

Szabó Gréta (3. a)
Nyékládházi Kossuth Lajos Általános 
Iskola
Felkészítő: Hortobágyi Györgyné

3. helyezett:

Bódis Erzsébet (3. o.)
Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola 
Tagintézménye, Zubogy
Felkészítő: Felediné Virág Erika / 
Szimándli Istvánné

Különdíj:

Lippai Lolita (4. o.)
Kalász László Általános Iskola Izsó 
Miklós Tagiskolája, Izsófalva
Felkésztő: Zeleniné Kajdi Orsolya
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ADVENTTŐL ÚJÉVIG

ÉG AZ ELSŐ ADVENTI GYERTYA

JUBILEUM

Születésnapi ünnepség a Dózsa tagiskolában

Hosszú évek hagyo-
mányát követve, idén 

is a Fő téren felállított óri-
ási adventi koszorú 
első gyertyáját 
m e g g y ú j t -
va vette 
k e z d e t é t 
a Barci-
ka Art Kft. 
„ Adve nt -
től újévig” 
programso-
rozata.
Az év első korzóján elő-
ször Szitka Péter polgár-
mester, valamint az őt se-

gítő szépséges manók 
„felkapcsolták” Kazincbar-
cika ünnepi fényeit, majd 

a városvezető az est 
szárvendégei-

vel közösen 
meggyújtot-

ta az adven-
ti koszorú 
első gyer-
tyáját. Ezt 

követően a 
téren össze-

gyűlt városlakók 
az Ocho Macho több mint 

egyórás koncertjét táncol-
hatták végig.

A fellépés végén a zenekar 
frontemberét kérdeztük, 
aki elárulta: nincs megállás 
számukra, a héten ez volt a 
harmadik koncertjük. Kará-
csony környékén ugyan pár 
napig pihenhetnek, de janu-
ár elején stúdiómunkálatok 
és rengeteg koncert várja 
őket.

Idén harmincesztendős a Dózsa György Tagiskola, melynek 
apropóján – az Ádám Jenő Tagiskolához hasonlóan – egy 
gálaműsorral készült az intézmény.

A jubileumi rendezvényt 
az elmúlt hónapokban egy 
programsorozat előzte meg, 
melynek részeként sor ke-
rült rajzversenyre, túrákra, 
matematikaversenyre, vala-
mint vetélkedők sorára is. A 
programok összeállításában 
az intézmény dolgozói szá-
mára elsődleges szempont 
volt az, hogy a szülőket is be-
vonják az élményekbe. Így 
nem csak a gyermekeknek 
vált maradandó emlékké. 
Az ünnepségen részt vett 
Demeter Zoltán országgyű-
lési képviselő, Klimon István 
alpolgármester, Székelyné 
Varga Mária Ágnes tanke-
rületi igazgató, Fürjes-Gá-

borné Csépányi Ágnes in-
tézményvezető, továbbá az 
iskola volt igazgatója, Szend-
re Eörs, valamint a társintéz-
mények, óvodák és iskolák 

vezetői, az egyházak képvi-
selői. Az est első akkordja-
ként Pálkövi Zoltánné meg-
nyitószavait hallhatták a 
megjelentek, majd a gyer-
mekek műsora következett, 
ahol látható és hallható volt 
többek között zongorajáték 
és táncelőadás is. Az ese-

ményen egy már régebben 
meghirdetett versíró pályá-
zat eredményeit is kihirdet-
ték, melynek témája az isko-
la, az iskolai élet volt.

FELAJÁNLÁS

Élményt ajándékoztak
Az Idővár Nyugdíjasklub – csatlakozva a 
Szikra Alapítvány „Légy te is élmény-fe-
jánló!” programjához – az adventi időszak-
ban több kézműves foglalkozással készül a 
kazincbarcikai fiatalok szórakoztatására. A 
program lényege, hogy pénz nélkül, közös 
alkotással szerezzenek örömet.
Első alkalommal november 25-én a Kincsem 
napközibe látogattak el a klubtagok, ahol 
textil fenyődíszt és mécsestartót készítet-
tek az odajáró fiatalokkal.
Az idővárasok december 3-án, Herbolyán 
télapóváró játszóházat tartottak a család-
segítő szolgálat Illyés Gyula úti épületében, 
ahol a gyerekekkel többek között hóembert, 

Mikulás-váró kilincstáblát és fenyődíszeket 
alkottak. A foglalkozás végére a Mikulás is 
megérkezett a lurkókhoz.
Másnap a klub összegyűjtött adományait 
adták át a Herbolyán élő rászoruló csalá-
doknak.
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Autó- és épületablak-fóliázás, -sötétítés
3D KARBONFÓLIÁZÁS

 LÁMPAPOLÍROZÁS
LAKKOZÁS UV-VÉDELEMMEL

Kazincbarcika
Tel.: 06-70/948-8795

www.folia.barcika.hu
facebook/design plusz bt.

Két ember között a legrövidebb út a mosoly!

MOSOLYÁHOZ VAKÍTÓAN FEHÉR FOGAKAT 
VARÁZSOLUNK A SMILEPOINTBAN KAZINCBARCIKÁN!

Professzionális eszközök, igényes, 
barátságos, szakszerű ellátás!

RAGYOGÓAN FEHÉR FOGAKKAL 
A MOSOLY AZ ÖNBIZALOM FORRÁSA!

SMILEPOINT 
SZÁJHIGIÉNIAKÖZPONT 

KAZINCBARCIKA

TÁJÉKOZTATÁS, BEJELENTKEZÉS: 06-30/542-0466

Varjú László,
a Demokratikus Koalíció alelnöke 

lakossági fórumot tart Kazincbarcikán! 
2015. december 11-én 17.00 órai kezdettel 

minden érdeklődőt várunk az Egressy Béni térre, a Jóbarát vendéglőhöz!
DK B.-A.-Z. megyei 4. vk. vezetősége
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TÍZ SIKERSZTORI A BARCIKA HOLDING ÉLETÉBŐL

Teljes erőbedobással dolgoznak egy még szebb Kazincbarcikáért
VÁROSÜZEMELTETÉS
Elkészült a Barcika Park 
Kft. következő évi üzleti 
tervének mellékleteként a 
városüzemeltetés részletes 
költségvetése, amely 
kiterjed a vállalat által 
végzett több mint húsz 
tevékenységi kört.

A társaság által javasolt 
2016. évi keretösszeg 
nagyon részletes, fajlagos 
mutatókon alapuló valós 
számítások alapján került 

kidolgozásra. A költségkeret 
kialakításánál a számítások 
mellett figyelembe vették 
az elmúlt két év városüze-
meltetési tapasztalatait, 
valamint az önkormányzati 
és képviselői igényeket. 

Mindezeken túl számoltak 
azoknak a feladatoknak a 
költségeivel is, amelyeket 
ebben az évben forrás 
hiányában nem tudtak 
elvégezni.

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK
A START munkaprogram 
hét projektjéből négyben 
vett részt idén a Barcika 
Park Kft., melyek közül a 
„Mezőgazdasági földút”, 
a „Belvíz” és a „Helyi 
sajátosság” programok 
befejeződtek, a 
„Mezőgazdasági munka” 
program pedig tovább 
folytatódik egészen 2016. 
február végéig.

Jelenleg a 2015. évi 
hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatási 
programok keretén belül 
kilenc szerződésük van 
érvényben a Munkaügyi 
Központtal, melyek 2016. 
február végéig tartanak. 
Ezeknek a programoknak 
köszönhetően összesen 
485 fő foglalkoztatása 
zajlik napi 8 órában.

2016. márciusi indulással a 
START munkaprogramon 
belül az eddigi négy 

projekt ismételten kezdetét 
veszi, melyben 285 fő 
foglalkoztatását tervezik. 
Ezek mellett a Munkaügyi 
Központ által kiírt egyéb 
értékteremtő programokra, 
összesen hat projektre 
pályáztak ebben az évben.

A 2016. február 29-én lejáró 
programokból kikerülő, és 
a márciusban induló START 
programokba be nem kerülő 
200 fő közül 98 fő esetében 

hagyományos közfoglal-
koztatással számolnak. 
Ennek a foglalkoztatásnak 
előnye, hogy kevésbé kötött 
az elvégzendő feladat, így 
a város területén bármikor 
bevethetőek az alkal-
mazottak köztisztasági, 
hóeltakarítási, valamint 
egyéb munkákra. A további 
102 fő foglalkoztatását az 
értékteremtő közfoglalkoz-
tatási programok keretében 
szeretnék folytatni.

ÉPÜL A „HOSSZÚ LÉPCSŐ” A GYERMEKEK ÚTJÁN
Szalainé Homola Andrea ügyvezető igazgató 

és Molnár Péter operatív igazgatóhelyettes munka közben

0 200 400 600

2016 485

2015 362

2014 366

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVI ÁTLAGOS LÉTSZÁMA

A BARCIKA ART KFT. LÉTESÍTMÉNYEINEK 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA
Egressy Béni Művelődési Központ
(3770 Kazincbarcika, Fő tér 5.)

2015. 12. 21. – 2015. 12. 31. ZÁRVA

2016. 01. 04. – 2016. 01. 14. 9.00-17.00

Mezey István Művészeti Központ  
(3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.)

2015. 12. 24. – 2015. 12. 27. ZÁRVA

2015. 12. 28. – 2015. 12. 30. 9.00–18.00

2015. 12. 31. – 2016. 01. 03. ZÁRVA

Gyermekek Háza-Kézművesház  
(3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.)

2015. 12. 21. – 2016. 01. 03.  ZÁRVA

Tourinform Kazincbarcika  
(3700 Kazincbarcika, Egressy út 35.)

2015. 12. 21. – 2016. 01. 03.  ZÁRVA

Kazincbarcikai Sportközpont  
(3700 Kazincbarcika, Akácfa út 2.)

2015. 12. 24. – 2015. 12. 27. ZÁRVA

2015. 12. 28. – 2015. 12. 30. 6.30–22.00

2015. 12. 31. – 2016. 01. 03. ZÁRVA

Kazincbarcikai Sportközpont 
tornacsarnoka  
(3700 Kazincbarcika, Lini István tér 4. )

2015. 12. 20. ZÁRVA

2015. 12. 21. – 2015. 12. 23. 14.00–22.00

2015. 12. 24. – 2015. 12. 27. ZÁRVA

2015. 12. 28. – 2015. 12. 30. 14.00–22.00

2015. 12. 31. – 2016. 01. 03. ZÁRVA

Kazincbarcika-Berente  
Fedett Uszoda  
(3700 Kazincbarcika, Hadak útja 1.)

2015. 12. 24. – 2015. 12. 25. ZÁRVA

2015. 12. 26. 8.00–20.00

2015. 12. 27. 14.00–21.00

2015. 12. 28. 6.00–18.00

2015. 12. 29. 8.00–20.00

2015. 12. 30.  6.00–18.00

2015. 12. 31.  8.00–14.00

2016. 01. 01.  ZÁRVA
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MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Január 8áig 
 › BETLEHEMI KIÁLLÍTÁS

MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ

Január 8áig
 › KARÁCSONYI 
SZALVÉTAKIÁLLÍTÁS

GYERMEKEK HÁZA-
KÉZMŰVESHÁZ

December 4., 11. (péntek) 16.00 óra
 › MODELLEZŐSZAKKÖR

Vezeti: Kalanovics Zoltán

December 5. (szombat) 15.00 óra
 › MIKULÁSVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ

December 6. (vasárnap) 10.00 óra
 › MIKULÁSVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ

asztali, ablak- és ajtódíszek készítése
Részvételi díj: 350 Ft/fő

December 7. (hétfő) 15.30 óra
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

December 7., 9. (hétfő, szerda) 15.30 óra
 › RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

December 8. (kedd) 15.00 óra
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS 
-KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

December 9. (szerda) 16.00 óra
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Simkó Fanni

December 21éig 10.00 és 14.00 óra
 › KÉZMŰVES BÉRLET

iskolai 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.

KISGALÉRIA 
Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.

December 5. (szombat) 16.00 óra
Tornacsarnok

 › XVI. MIKULÁS-KUPA 
MUAY THAI GÁLA

Jegyár: 1500 Ft
Információ: 
Szepesi Attila 
0630/4353093

December 6. (vasárnap) 10.00 óra
Tornacsarnok

 › ORSZÁGOS IFJÚSÁGI 
RÖPLABDABAJNOKSÁG 

December 6. (vasárnap) 17.30 óra
Tornacsarnok 

 › VRCK-DÁG  
NB I-ES  
RÖPLABDAMÉRKŐZÉS

December 6. (vasárnap) 9.00 óra
KSK klubterem

 › KAZINCBARCIKAI VSC-DEBRECEN  
NB II-ES SAKKMÉRKŐZÉS 

December 8. (kedd) 13.30 óra
Munkacsarnok

 › BOZSIK INTÉZMÉNYI TORNA 
ISKOLÁS LABDARÚGÁS

December 9. (szerda) 18.00 óra
Tornacsarnok 

 › VRCK-DÁG MAGYAR KUPA 
RÖPLABDAMÉRKŐZÉS

December 10. (csütörtök) 13.30 óra
Munkacsarnok

 › BOZSIK INTÉZMÉNYI TORNA 
ISKOLÁS LABDARÚGÁS

December 10. (csütörtök) 9.30 óra
 › KARÁCSONYI DÍSZEK

Kézműves foglalkozás

Január 4éig
 › KAMERA 2015

a KAMERA Fotókör és a MÁS-KÉP Diákfotó 
Alkotócsoport kiállítása

December 7. (hétfő) 16.00 óra
 › KUCKÓ KLUB GYEREKEKNEK

December 8. (kedd) 11.00 óra
 › KARÁCSONY AZ IRODALOMBAN 

könyvklub nyugdíjasoknak

December 8. (kedd) 14.00 óra
 › KARÁCSONYRA HANGOLVA 

író-olvasó találkozó  
Telegdi Ágnessel

December 9. (szerda) 10.00 óra
 › KIPPKOPP KARÁCSONYA 

meseposztó óvodásoknak 

December 10. (csütörtök) 10.00 óra
 › I. A TIZENKÉT HÓNAP 

karácsonyimesék-sorozat óvodásoknak 

December 11. (péntek) 10.00 óra
 › II. DIÓTÖRŐ 

karácsonyimesék-sorozat óvodásoknak

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Jegyár: 900 Ft , és vendégünk  
egy csésze espressokávéra!

Jegyek korlátozott számban a  
Mezey István Művészeti Központban kaphatók. 

További információ kérhető a 48/310-116-os telefonszámon.

A MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ BEMUTATJA

2015. december 9. (szerda) 
18 óra

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Nyitva tartás: h.-cs.: 10.00- 18.00, p.-szo.: 10.00- 20.00, v.: 10.00- 18.00

EGY CSÉSZE K ÁVÉ…

az Animus Csengettyű 

EgyüttesselTájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy diákolimpia megrendezése miatt 
2015. december 14-én (hétfőn), 13.00-tól 16.00-ig  

közönségúszásra nincs lehetőség.
Megértésüket köszönjük!

kazincbarcika-berente

Fotó: www.vrck.hu
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2016. JANUÁR 16-TÓL  
MINDEN HÉTVÉGÉN
Bővebb információk:  
www.barcikaart.hu/sport
Érdeklődni lehet:  
sportszervezes@barcikaart.hu  
vagy 06-20/271-4121

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

SAKK

Hazai pontok
A férfi sakk NB II-es Barcza csoportjának 
5. fordulójában a kazincbarcikaiak le-
győzték a nyíregyházi csapatot. Jelenleg 
a tabella 9. helyén állnak 26,5 ponttal.

Kazincbarcika VSC – Nyíregyházi SISE  
6,5 – 5,5

Nyert: Dovzsik, Maliar, Kiss, ifj. Burinda
Remizett: Handó, Borsos, Károlyfalvi, 
Molnár, Kubik
Veszített: Markó, id. Csatlós, Fazekas

VRCK

Itthon is győztek
A férfi röplabda NB I  11. fordulójának november 28-ai játéknap-
ján a Vegyész RC Kazincbarcika hazai pályán 3-1-re legyőzte 
a Sümegi RE csapatát.

Vegyész RC Kazincbarcika – Sümegi RE  31 (14, 17, 22, 19)

Vegyész: Toronyai, Bokor, 
Kozsla, Szabó D., Árva, Ju-
hász. Csere: Dudás (liberó), 
Bene (liberó), Lehóczky, 
Surányi.

Vezetőedző: Toma Sándor.

Sümeg: Kaposi, Varga, Lesz-
nyik, Dolgos, Németh, Soós. 
Csere: Madár (liberó), Nagy, 
Kotin, Bolvári.

Vezetőedző: Németh Ödön.
Toma Sándor, a VRCK vezetőedzője: Az első két szettben szé-
pen játszottunk, aztán – talán a cserék miatt – kicsit megtört 
a lendületünk. A lényeg, hogy ha lassan is, de sikerült vissza-
zökkennünk, és begyűjtöttük a három pontot.

Németh Ödön, a Sümeg RE vezetőedzője: Az első szettet 
leszámítva színvonalas, jó mérkőzést láthattunk. A második 
szettől ráadásul egyenrangú ellenfelei voltunk a hazaiaknak. 
Olyan meghatározó játékosai vannak a Vegyésznek, mint 
Szabó Dávid és Juhász Péter, így a rutin végül az ő javukra 
döntött. Gratulálok az én játékosaimnak és természetesen a 
Vegyésznek is a győzelemhez.

KKSE

Miskolc ellen sikerült
A kazincbarcikaiaknak a férfi röplabda NB 
II Észak-keleti csoportjának november 
28-ai fordulóján sikerült begyűjteni a két 
bajnoki pontot a rendkívül jó nevekből 
álló, és az eddigi mérkőzéseken kiválóan 
teljesítő miskolci csapat ellen. 

Kazincbarcikai KSE – Rádió M Miskolc  2421 (139)

TEKE

Harmadik helyen
A kazincbarcikai gárda a férfi teke NB I Keleti 
csoportjának 10. fordulójában megverte 
az egri csapatot, így jelenleg a tabella 
harmadik helyén áll 15 ponttal.

Vilati Eger SE – Kazincbarcikai VTSE 
2–6 (3393– 3412)

Nagy Attila szakosztályvezető: 
A mérkőzés nagyon szoros volt, végül 
is Orosz István 601 fás eredményével 
győzelemhez segítette a csapatot. Az első 
helyezettől már csak egy pontra vagyunk, 
s az esélyeket javítja az elkövetkezendő öt 
hazai pályán  zajló mérkőzés.



December 6. (vasárnap) 
II. ADVENTI KORZÓ

Kazincbarcika, Fő tér

14.00 – 20.00
 Mikulásvonat
 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 13. (vasárnap) 
III. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

17.00 FEHÉRVÁRI GÁBOR ALFRÉD 
17.55 Harmadik adventi gyertya meggyújtása 

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

December 20. (vasárnap) 
IV. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

16.00 Mesekuckó – A PÓDIUM SZÍNHÁZ előadásában,  
a Lizi karácsonya című, ingyenes zenés mesejá-
tékkal kedveskedünk a gyerkeknek 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: 350 Ft/fő.

Adventtől Újévig
Programsorozat a Barcika Art Kft.-vel

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
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