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VADNAI ADVENT 
ADOMÁNYOKKAL
Közös mézeskalácssütésre és -díszítésre invitálták a gyerekeket, csa-
ládokat vártak december11-én a Göőz Pál Művelődési Ház munkatársai. 
A játszóházban a sütés mellett karácsonyi díszeket, ajándékokat is ké-
szíthettek a kézművesség kedvelői, együtt díszítették fel a művelődési 
ház karácsonyfáját is. A megunt, kinőtt gyermek-, illetve felnőtt ruhákat 
szintén idehozhatták az adakozni vágyók. Rendhagyó karácsonyvárás az 
övék, hiszen míg más községek műsorokkal, programokkal teszik szebbé 
az adventi időszakot, addig a település lakói adományok gyűjtésébe kezd-

tek. A művelődési házba apró játékokat, 
könyveket, ajándéktárgyakat is kértek. 
A beérkezett adományokból zsibvásárt  
tartottak, így mindenki kedvére válogat-
hatott az ajándékokból.

Civilek és 
iskolások 
műsorral 
kedveskedtek 
Sajókazán

Sajókazán a Radvánszky Béla Kultúrház és Könyvtár munkatársai a te-
lepülés ovisaival díszítették együtt a falu karácsonyfáját. Ezt megelőző-
en kézműves vásárt tartottak, melyen a Sajómenti Civilek Egyesülete 
is részt vett, valamint a roma önkormányzat tagjai az egyház képvise-
lőivel együtt bábelőadást tartottak. A Meridián együttes jó hangulatot 
teremtett az ünnepi várakozáshoz, de az iskolások is kivették részüket 
a készülődésből, hiszen karácsonyi műsorral szórakoztatták az egybe-
gyűlteket.
A Dr. Ambedkar gimnázium karácsonyi programja is sok kíváncsi látoga-
tót vonzott, az oda járó fiatalok lelkesen készültek a műsorra. A katoli-
kus templomban december 20-án 16 órától Újvári Marika előadóművész 
koncertjét láthatja a közönség, majd a Fő téren verseket, dalokat, ünnepi 
köszöntőket hallhatnak az odalátogatók. 

HÍREK RÖVIDEN

ÉGNEK A DÉDESI 
GYERTYÁK IS
Karácsonyi énekkel várták az első adventi gyertya közös meggyújtására 
a dédestapolcsányiakat. A ceremónia után Leblanc Győző énekes, majd 
az ózdi Olvasó néptánckara adott műsort. A második gyertya meggyúj-
tásakor a történelmi egyházak képviselői igeolvasásra várták a részt-
vevőket, majd a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárainak és növendékeinek karácsonyi dalai hangzottak fel. A 
Dvorák-Patka Színház előadásában a Békakirályt láthatta a nagyérde-
mű. Délután sütemény-, és teavásárra invitálták a faluba látogatókat. 
Az ünnepre várva játéknappal, gofri-
vásárral, az iskolások pedig kará-
csonyi ünnepséggel tették szebbé 
az adventi napokat. Harmadik ad-
ventvasárnap a csengettyűs koncert 
mellett pálinka- és pogácsakészítők 
versengtek egymással. A nézőkö-
zönséget Szikra László stand-up-
előadó, a Csomasz művészeti iskola 
diákjai és az Avas Néptáncegyüttes 
műsora varázsolta el.  A kicsik is ki-
vették részüket az adventi készülő-
désből: a dédestapolcsányi Hétszínvi-
rág Óvoda óvodásai adtak karácsonyi 
műsort, amit játszóház követett. 
December 20-án a településen élők 
együtt gyújtják majd meg a koszorú 
utolsó gyertyáját, ekkor a nekézsenyi 
fiatalok Keresztelő Srácok elnevezésű 
programja látható majd.

JÁTÉKOS  
TANULÁS 
AZ 
EDELÉNYI 
KASTÉLY- 
SZIGETEN
Az adventi időszakban az edelényi kastélyszigeten rendkívüli tárlat-
vezetésekre várták a látogatókat, ahol a télhez kapcsolódóan játékos 
feladatokat oldottak meg, és vetélkedőkön vettek részt. A gyerekek a 
múzeumpedagógiai órán játékosan tanultak a téli népszokásokról, a ba-
rokk korról pedig a zene és a tánc segítségével szereztek ismereteket 
korabeli jelmezekbe bújva. A játszóházban többek között játékos felada-
tok megoldására, valamint dekopázstechnikával készült ajándéktárgyak 
készítésére is nyílt lehetőség. A rendezvények ideje alatt muzsikával 
hangolódtak az ünnepre az edelényiek. 
Az utolsó gyertyagyújtásra zenés ünnepi műsorral készültek a kastély 
dolgozói, emellett lelki útravalóul szolgált a látogatóknak a Szent Mik-
lós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjainak műsora. 

BERENTÉN KÖZÖSEN 
ÜNNEPELNEK

Vidám hangulatú családi eseményt rendeztek a Pom-Pom Fa-

mília közreműködésével a berentei művelődési központban. A 

műsort követően minden berentei gyermek csomagot kapott a 

Mikulástól. A település lakói közösen gyújtották meg az adven-

ti gyertyákat. A szervezők, a településgondnokság, a műszaki 

ellátó szervezet, a Szent Borbála Idősek Otthona dolgozói, az 

otthonban élők, az általános iskolások, a Berentei Tündérkert 

Óvoda dolgozói és a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal dol-

gozói forralt borral, meleg teával, pogácsával és mézeskaláccsal 

várták és vendégelték meg a résztvevőket.

Halas  
ünnep lesz

Jó látni  
az arcukat

Bejgli 
minden 

mennyiségben

Már ősszel 
várom

Roráte-
misékre 
megyünk

 Várom a 
  kedvenc  
pillanataimat

A karácsonyi készülődés során 
kiválasztjuk a fát, ami ebben az 
évben kék ezüstfenyő lesz. Mivel 
már mindenki felnőtt nálunk, és 
a gyerekek is tisztában vannak 
vele, hogy az ajándékot nem a 
Jézuska hozza, a készületekben 
ők is aktívan részt vesznek. Az 
ajándékvásárlás is kezdetét veszi 
már ilyenkor. A konyhában a fele-
ségem a főnök, így az ünnepi asz-
talról nem hiányozhat a halászlé. 
Idén a második fogás is hal lesz.

Dr� Toldi Tóth Gábor
kazincbarcikai 

 rendőrkapitány 

A karácsony lelki felüdülést 
hoz, hiszen a szeretet ünnepét 
jelenti. Elsősorban azért várom, 
mert ilyenkor összegyűlik a 
család apraja-nagyja, és együtt 
ünneplünk. A lehetőségekhez 
mérten próbálom minél hamarabb 
beszerezni az ajándékokat. 
Odafigyelek a családtagjaimra, 
egy-két elejtett szavukból sikerül 
kiszűrnöm, mire is vágynak. 
Jó látni az arcukon az örömöt, 
amikor kibontják az ajándékaikat. 
Minden évben próbálok 
előrukkolni valami újjal, de nem 
maradnak el a jól megszokott, 
hagyományos sütemények sem.

Topor Judit (24)

Már gyermekként is szívesen 
készítettünk egymásnak 
ajándékokat karácsonyra 
termésekből, kukoricacsuhéból. 
A hetekig tartó folyamatot 
már advent előtt elkezdem 
kisebb nagyobb ajándékok, 
dekorációk készítésével. Az 
ünnep előtt a férjemmel együtt 
végezzük el a takarítást és 
a bevásárlást. Régi szokás 
nálam, hogy a saját készítésű 
ajándékok mellett mákos és 
diós bejglivel kedveskedek a 
családomnak, a régi kedves 
ismerőseimnek, a barátaimnak, 
és a szomszédjaimnak.

Kemény Jánosné, Terike néni (80)

Én már ősszel karácsonyi 
lázban égek. Minden évben 
nagyon várom az ünnepet, 
hogy közösen leüljön a család 
egy ebédre vagy vacsorára. 
Mivel én is gyerek vagyok, 
az ajándékbontogatásnál 
mindig nagy izgalom fog el. A 
karácsonyi készülődésem abban 
nyilvánul meg, hogy a szobámat 
különféle hangulatos fényekkel, 
karácsonyi dekorációval 
díszítem.

Török Dóra (14)

Énekelek, így sok helyre 
járunk fellépni a barátaimmal. 
Már ilyenkor, az első 
gyertyagyújtástól elkezdem 
ünnepi hangulatba öltöztetni 
a lelkem. Roráte-misékre is 
járunk a családommal, amik 
abban különböznek a többitől, 
hogy hajnalban kezdődnek. Ez 
izgalmas is, mert az utcákon 
ebben az időben még senki 
se jár, a templomban viszont 
tömött sorokat találni. Otthon 
is díszítjük már a lakást, és 
bár máskor is így történik, 
az ünnep közeledtével sokat 
beszélgetünk, éneklünk az 
otthon melegében.

Kálmán Kornélia (18)

A fellépésekkel már a hónap 
elején hangulatba hozom 
magam. Ilyenkor otthon is 
elkezdjük díszíteni a lakást, 
és már az ünnepi menüt is 
tervezzük. A sütireceptek is ki 
vannak már ilyenkor készítve, 
közte a mézeskalácsé és a 
bejglié. Nálam a család mindig is 
középpontban van, de ilyenkor 
főleg így érzem. A kedvenc 
pillanatom az, amikor díszítjük a 
fát, sül a finom ünnepi menü, és a 
sütemények finom illata beteríti 
a lakást. Imádom a fenyőfa és a 
gyertyák illatát, és szeretem, hogy 
ilyenkor meghittség lengi át az 
otthonunkat.

Fejes Laura (17)

ÖN HOGYAN KÉSZÜL A KARÁCSONYRA?
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Tokai Edit, a Kazincbarcikai 
Teljes Életért Egyesület elnöke 
mondja: tíz éve együtt örülünk 
és sírunk, ahogyan az élet 
hozza. Tudom, Kazincbarcikán 
jól ismerik a kis közösséget, 
de mondom neki, próbáljuk 
meg összefoglalni, mi is áll a 
tevékenységük hátterében.
Az egyik tagjukra 
hivatkozik: „azok 
számára, akik még 
az út elején vannak, 
mi megmutatjuk, 
hogy meg lehet, 
sőt meg kell gyó-
gyulni.” Azután 
arról beszélgetünk, 
mekkora a kétségbeesés, 
bizonytalanság, megoldás-
keresés, temérdek kérdésre 
adandó válasz, és mélységes 
döbbenet, szomorúság és ki-
látástalanság jellemzi ezeket 
az első időszakokat. S akkor 
milyen fontos lehet egy biz-
tonságot sugárzó közösség, 
ahol kapaszkodót, hitet talál a 
gyógyuláshoz az illető. 
Mit jelent a tagoknak az 
egyesület? „ Nyílt őszinte 
beszélgetéseket, szeretetet, 
törődést, tartozást egy közös-
séghez, örömöt és jókedvet.” 
Egy teljesebb élet lehetőségét 

– mondja az elnök asszony, 
idézve a csapat működésének 
az egyik legfontosabb mottó-
ját: ”… az életben nincsenek 
garanciák, csak lehetőségek 
vannak. A gyógyulásod legfőbb 
feltétele te vagy!”
Tokai Edit úgy fogalmaz: „az 
asszonyaim”.  Akik elhozzák a 

süteményeiket, megmutatják 
az unokák fényképét, aki 
jönnek- gyakran hozzátar-
tozóikkal együtt- kirándulni, 
túrázni, előadásokat hallgatni. 
Akik kacagnak, ha egy férfi 
viccmesterekedik, és akik 
segítik egymást szembesülni 
és harcolni a betegséggel, 
amely nem csupán a testet, 
de a lelket is megviseli. 
Egyszer Debrecenben jártak, 
a Munkácsy-trilógiát nézték 
meg, úgy együtt.  Ahogyan 
szemügyre vették az óriási 
műveket, az egyik asszony 
félrehúzta Tokai Editet, s azt 
mondta: Tudod, én soha nem 
lettem volna képes egyedül 
eljutni ide. Nekem ez csoda! 
Munkácsy festményei a leg-
kedvesebbek számomra…, és 
sírva fakadt. 
Az elnök, most már moso-
lyogva meséli: ”… és együtt 
csorgattuk a könnyünket. 
Nagyon sok rehabilitációs, 
életminőséget javító prog-
ramot szervezünk, hiszen a 
közös élmények, az együtt 

eltöltött emlékezetes napok 
erősítik a reményt, s küzde-
lemre sarkallnak, erőt adnak 
a mindennapokban.”
Bejárták szinte egész 
Magyarországot Hollókőtől 
Ópusztaszerig, még a kassai 
Thália színházban is voltak. 
Feltöltődhettek Alsóörsön 

a Rák Ellen az 
Emberért, a Hol-
napért Társadalmi 
Alapítvány támo-
gatásával, illetve 
Bakonyszücsön 
a Daganatos 
Betegek Lelki 
Rehabil itációs 

Otthonában. De együtt ün-
nepelik meg a névnapokat, a 
születésnapokat, s meghitt 
a karácsonyi összejövetelük. 
„Ahol mindig valami pici 
ajándékkal lepjük meg tag-
jainkat” - mondja Tokai Edit. 
Gyakran végeznek önkéntes 
munkát, az önkéntesek napján 
ágyhoz kötött, műtéten átesett 
betegeket látogatnak meg. 
„Nagy hangsúlyt fektetünk 
arra is, hogy tudatosítsuk 
tagjainkban, mennyire fontos a 
betegségükkel kapcsolatban, 
hogy ne elszenvedői, hanem 
tudatos alakítói legyenek 
állapotuknak”- nyomatékosítja 
az elnök asszony. 
 Nem csupán kazincbarcikai 
betegeknek nyújtanak 
segítséget, Szuhakállótól 
Sajószentpéteren át kikerül 
tagjuk még Tardonáról, de 
Egerből és Miskolcról is. Több 
mint hetven taggal működ-
nek, de eléri a kétszázat is 
a pártoló tagjaik száma. Ezt 
a „kis” csapatot szervezi, 
irányítja a hármas „vezetés”: 

Ami összetart: a jókedv és a szeretet

Tokai Edit
Sajószentpéteren született
Gyerekkorát Múcsonyban töltötte, édesanyja most is ott él
1980-tól a kazincbarcikai kórház sebészetén, intenzív 
osztályán dolgozott
1990-től az onkológiai szakgondozás munkatársa
2008-tól a Rákbetegek Országos Szövetsége elnöksé-
gének tagja
Tamás fia 1986-ban, Ákos 1987-ben született, az előbbi 
matematikus, az utóbbi mérnök foglalkozású
Ákos nevű unokája két és fél hónapos

Az egyesülethez kötődő 
elismerések, sikerek:

Civil- díj
Év embere díj
Elismerő oklevelek
Siker útján pályázat –  
első helyezés
Európa Donna Nap 
szervezése Kazincbarcikán
Bemutatkozás a  
veszprémi és nemzetközi  
konferencián

PORTRÉ

„ Ami leginkább összetartja 
ezt a nagyszerű közösséget, 
az a kölcsönös segítségnyúj-
tás, a folyamatos biztatás, bá-
torítás, nem utolsó sorban a 
jókedv és a SZERETET.”

Csősz Béláné, Fazekas Katalin 
és Tokai Edit.
„ Részt veszünk ismeretter-
jesztő előadások szervezésé-
ben, ahol a téma a megelőzés 
fontossága, vagy felhívjuk a 
figyelmet a szűrővizsgálatok 
fontosságára. Találkozásainkon 
táplálkozási, életmódbeli és 
orvosi tanácsokkal látják el 
a résztvevőket a meghívott 
szakemberek, de gyakran 
csak arra vágynak tagjaink, 
hogy legyünk együtt, és 
beszélgessünk.”
Sokáig társalogtunk még a 
feladatokról, a tennivalókról, 
egy fél újságot kitenne mind-
ezek felsorolása. Ám helyette 

egy kis szösszenet, ami jól 
illusztrálja az egyesületi létet, 
az egyesületi munkát. Értet-
lenkedem ugyanis, nem tudom 
mi az a szívpárna. Az alakját 
elképzelem, a funkciójával nem 
vagyok tisztában. Elmondja: 
mell- vagy nyirokműtétek 
után nagyon praktikus, mert 
nem terhelődik a váll és a kar 
izomzata. Ilyen párnákat hozok 
Budapestről – teszi hozzá. „ 
Még fogalmam sincs, hogyan 
szállítom le, mert vonattal 
megyek, meglátogatom a ki-
sunokámat is. De hát szívpárna 
nélkül nincs karácsony. Majd 
megoldom.” S ez utóbbin a 
lényeg. A megoldáson, mindig.

Mi is fészkel a lelkükben? Legfőképpen is a remény. Olykor a kétségbeesés, az együtt-
érzés, a közös cselekvés öröme és a humor. A nevetés talán a legfontosabb része a 
találkozásaiknak. Egy példa: nemrégiben Budapesten az Uránia filmszínházban jártak, 
ahol a Remény szalagja pályázat eredményhirdetése zajlott. Jeligés volt a versengés, 
tehát senki nem ismerhette, kik küldték be a nevezéseket. S egymás után háromszor is 
szólították a kazincbarcikaiakat. Vicces volt, mert nem tudtak arról, hogy klubon kívüli, a 
városból való jelentkező is van közöttük, akit szintén gratulációhoz invitáltak. S aki azóta 
már hozzájuk tartozik.

NAPSUGART IZSÓ MIKLÓS-KÖR

LAPZÁRTÁNK UTÁN ÉRKEZETT ADVENTI KORZÓ

FELLOBANT A HARMADIK 
GYERTYA LÁNGJA 

Ezüstvasárnap délelőttjén 
a Gyermekek Háza-Kéz-
művesház munkatársai 
az adventi időszak máso-
dik játszóházával várták 
az érdeklődőket. A téma a 
gyertya köré épült: az ér-
deklődők többféle techni-
kával különböző mintájú, 
formájú és színű gyertyá-
kat készíthettek az összes 
műhelyben.
Délután a Fő térre invitál-
ták a szervezők a város la-
kóit. A színpadra elsőként 

a Zumba Borsod Twins lé-
pett, akik ünnepi hangulatú 
zumba órájukkal tüzelték fel 
a hangulatot. Őket a Rising 
Starból jól ismert Fehérvári 
Gábor Alfréd követett. A fia-
tal zenész kicsivel több, mint 
félórás műsorát hatalmas si-
ker övezte, majd Klimon Ist-
ván alpolgármesterrel közö-
sen meggyújtották az óriási 
adventi koszorú harmadik 
gyertyáját. Végül az Experi-
Dance Produkció ének-zeni 
tanszakának Angyalok Kara 

varázsolt klasszikus kará-
csonyi hangulatot Kazinc-
barcika szívében.

Változatos alkotások
A Kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei-
nek műsorával, majd Ha-
zag Mihály köszöntőjével 
vette kezdetét az Izsó 
Miklós Képzőművésze-
ti Kör kiállításának meg-
nyitója. A nyugalmazott 
népművelő beszédében 
méltatta a szakkör tevé-
kenységét, valamint tag-
jainak munkásságát. 
Az Izsó Miklós Képzőmű-
vészeti Kör 1958-ban alakult Kazincbarcikán, és az elmúlt 
közel hat évtized alatt a város művészeti és kultúraterem-
tő életének egyik kiemelkedő szereplőjévé vált. Bacsó Ist-
ván elnök érdeklődésünkre elmondta, a társaság rendkí-
vül színes, mind életkort, mind pedig használt technikákat 
illetően. A tárlatról szólva kiemelte, azon a kör tagjai rend-
kívül változatos alkotásokat mutattak be.
A kiállítás 2016. január 7-éig tekinthető meg a Mezey Ist-
ván Művészeti Központ kiállítótermében.

SPORTPÁLYÁT JÓTÉKONYSÁGI 
ÁRVERÉSBŐL

Csaknem félmillió forint 
gyűlt össze a NapsugART 
jótékonysági árveré-
sén, melyet a Napsu-
gár Tagóvoda szü-
lői gárdája hívott 
életre. A befolyt 
összegből ütés-
csillapító sport-
pályát építenek 
majd. 
A Napsugár Tagóvo-
da Kismadár csoport-
jának műsorával kezdő-
dött az esemény december 
10-én az Egressy klubter-
mében. A rendezvényen 
Timkóné Tímár Erzsébet, a 
tagóvoda vezetője köszön-
tötte az érdeklődőket majd 
beszédében elmondta: az 

ötlet a szülőktől szárma-
zik, akik az óvodapeda-
gógusokkal együtt he-
tek óta készültek a nem 
mindennapi eseményre. 

A kezdeményezés egye-
lőre egyszeri, de ha mód 

lesz rá, akkor hagyo-
mányt teremtenek 

majd belőle. Az ár-
verésen több mint 
hatvan textilter-
mék, festmény, fa 
és fém dísztárgy, 
tűzzománc és népi 

kézműves alkotás 
került kalapács alá. 

Akik nem licitáltak, 
azok támogatói jegyek 

vásárlásával segíthették a 
cél elérését. A programon 
nem minden felajánlás ta-
lált gazdára, így azokat a 
jövőben egy virtuális ár-
verésre bocsátják majd a 
facebookon.

Idén is tárgyjutalom-
mal díjazták a kiemel-
kedő teljesítményt nyúj-
tó diák-tanár párosokat 
a közoktatás napi ünnep-
ségen december 15-én.  
Az Egressy Béni Művelődési 
Központban tartott rendez-
vénnyel Kazincbarcika vá-
rosvezetése – mint minden 
évben – a közoktatásban 
dolgozók áldozatos mun-
káját köszöni meg. Az ese-
ményen előbb Szitka Péter 
polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, aki kiemelte: 
a közoktatás napi díjátadó 
a karácsonyi időszak egyik 
kiemelkedő hagyományos 
ünnepe, melyet Untenerné 
Márton Ágnes hívott élet-
re. Hozzátette: egy városve-
zető számára a legnagyobb 
öröm látni évről évre, hogy 
városában mennyi tehet-
séges diák és pedagógus él. 

Az ünnepségen helyi óvo-
dások, iskolások műsorai 
szórakoztatták a közönsé-
get. A műsorokat követően 
a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó óvodások, általános 
és középiskolások, vala-
mint pedagógusaik ve-
hettek át tárgyjutalmakat. 
Átadták a Kazincbarcika 
Város Önkormányzata ál-
tal alapított „Év tehetséges 
diákja”- és „Év felkészítő 
pedagógusa” elismerést is, 
melyet idén Dósa Dávid, a 
Kazinczy Ferenc Tagisko-
la 8-a osztályos diákja és   
Király Istvánné, a tagisko-
la pedagógusa érdemelt ki. 
Az elismeréseket Szit-
ka Péter polgármester-
től és Klimon István al-
polgármestertől vették át. 
Az eseményről a január 15-
ei lapszámunkban részlete-
sen beszámolunk.

Gálaműsor és kitüntetések 
a közoktatás napján
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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

Ingyenes
jogi 

tanácsadás

Helye:

MSZP városi iroda
Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.

2015. december 1-jén 
(kedden) 16.00 órától

Kihagyhatatlan év végi akció!
December 28-án 50–70% kedvezmény minden 

vállfás ruhadarabra, cipőre és kiegészítőre. 
Bálás ruháink 190 Ft/kg áron.

Az akció idején meghosszított nyitva tartással 8–18 óráig 
várjuk kedves vásárlóinkat mindkét üzletünkben.

Tóth Árpád u. 4.   •   Egressy Béni u.

MINDENNAP 
MINDEN
PERCBEN

Ablakkal üzennek az utókornak
2015. december 7-én az esti 
szentmise keretében áldot-
ta meg Ábrahám Béla tar-
tományfőnök atya a Szent 
Család-templom új ólomüveg 
ablakait és egyben a megújult 
gyóntatóhelyiséget is. Az üveg-
ablakokat Soós Csilla felvidéki 
művész készítette, aki a több 
száz éves hagyományokat for-
málta át modern tartalom-
mal. A gyóntatóhelyiség két új 
székkel és egy kisebb polccal, 
fiókkal is kibővült, mindezek 
a Rózsafüzér Társaság segít-

ségével állnak a kedves hívek 
rendelkezésére. A gyóntató-
helyiség megújulását a kazinc-
barcikai Szent József Szalézi 
Rendház kezdeményezte és 
finanszírozta.
A művésznő alkotása két ólom-
üveg ablak, melyek témájukat 
tekintve kapcsolódnak egy-
máshoz. Az egyik képen Don 
Bosco látható, amint egyik kezét 
egy ifjú vállára helyezi, s a másik 
kezével a magasba mutat. A 
felmutatott kéznek szimbo-
likus jelentése van; egyrészt 

utat mutat az ifjúnak az ég 
felé, másrészt minket, hívő-
ket, nézőket is hív. Minket is 
útbaigazít Don Bosco, mint 
ahogy azokat a gyermekeket, 
akik a másik képen láthatók. 
Így köti össze a két képet a 
valósággal a képek készítője. 
S így válik Don Bosco üzenete 
– „Ne találj kibúvót hibáid alól, 
inkább javulj meg!” – egy-
szerre történetté és üzenetté 
a mai ember számára. Az al-
kotó Don Bosco egyik fontos 
feladatát kívánta a képpel 
hangsúlyozni, a gyóntatóét, 
aki segít megtisztulni ben-
nünket bűneinktől, s ezzel a 
megtisztulással Isten előtt 
nyitjuk meg szíveinket az igaz 
úton. Az ő személyes oda-
figyelése és lelki vezetése 
Isten irgalmasságát tükrözi. 
Áldott, békés karácsonyt!

Farkas Barbara
a Szalézi Szent Ferenc 

Gimnázium pedagógusa 

VENDÉGJEGYZET

Szenteste, az Isten 
szeretetének 
érkezése

Az adventi naptárunk ablakait nyitogatva 
haladunk a betlehemi jászol felé… Végre közele-

dik az Este, az éjszaka, mely senkit nem hagy közömbösen. Az 
előkészületek lassan befejeződnek, de még mindig van valami 
tennivaló egy-egy üzletben vagy az otthonainkban. Sokan ke-
ményen ellenálltunk mindeddig, de talán az ünnep hangulata 
vagy érzelmeink idén is elragadnak, hogy mégis vegyünk né-
hány fölösleges ajándékot. Aztán talán vagyunk néhányan, akik 
gondolunk az „Ünnepeltre” is a sok bejgli, karácsonyfadísz, do-
boz, ajándék között, és tudjuk, hogy a szívünket is elő készíteni 
kell azzal, hogy a gyűlöletet, ellenségeskedést, szétszórtságot, 
képmutatást, a minden mindegy megszokást szeretnénk letenni, 
bocsánatot kérni, megbánni, megbocsátani…, és végül is befo-
gadni Isten egyszerű szeretetét a gyermek Jézus mosolyában.
Az advent évenként visszatérő ünneplésével az Egyház aktuali-
zálta azt a messiásvárást, melyben a hívők részt vesznek a Meg-
váltó első eljövetele hosszú előkészítésének megemlékezésében 
(Jézus születésének várása), és megújítják magukban a vágyat 
Jézus második eljövetele iránt. Az Úrral való találkozásra készül-
tünk. Várjuk Jézus születését a karácsonyi egyszerűségben, de 
várjuk a vele való találkozást az Úr második eljövetelében, az idők 
végén. Az egyházi év szentírási olvasmányai, és különösen az 
evangéliumok, megmutatták és megtanították számunkra, hogy 
mit kell tennie egy keresztény embernek ahhoz, hogy megfelelő 
módon felkészüljön a Krisztussal való találkozásra.
Az advent érdekes magatartása a virrasztó várakozás, a hajnali 
szentmisék, a virrasztás keresztényi gyakorlata figyelmezettek, 
helyezzük magunkat az Úr jelenlétébe, hogy a vele való találkozás 
felkészülten találjon bennünket. Az advent megtanította nekünk, 
hogy az embernek szüksége van a nagyobb, de a mindennapi 
megtérésre is. A kisebb vagy nagyobb bocsánatkérésekre. Talán 
néhányunknak mindaz már oly gyerekesnek tűnik, hogy ilyenkor 
ki kell békülnünk, a legjobb oldalunkat kell mutatnunk. Mert így 
szoktuk… De az az este, a „Szent” este mégis más. Az az este 
szinte mágikus. Lelkünkben érezzük, hogy karácsonyeste az ég 
a földre száll. Azon az éjjelen az emberek önzése nem fogadja 
be a Szent Családot, Máriának és Józsefnek el kell fogadniuk 
a barlangistálló szegény, hideg és zord körülményeit. Az Isten 
nagysága emberszerető kicsinységgé változik.
Isten eljött hozzánk, hogy elhozza az Ő igazi ajándékát, végtelen 
szeretetét, és törékeny gyermekként emberré lett. A születés 
történetében Isten keresi az embert, de mi, a betlehemiek, szét-
szórtságunk miatt nem vesszük Őt észre. Nem az a magatartás 
fogadja a születő „új királyt”, a világ megváltóját, mellyel a római 
hatalmasságok, a nép várja a császár gyermekének születését. 
Ott mindenki várakozik, és felfogja az eseményeket; a betlehemi 
barlang eseményeit viszont csak az képes felfogni, akinek szíve 
tiszta, vagy legalábbis mint mi, talán nosztalgikusan, de mégis 
őszintén odafordulunk egymáshoz, és szívünkbe visszafogad-
juk, befogadjuk a másikat.

Karácsonykor térj be a templomba, Isten házába, és térdelj a 
gyermek Jézus elé! Ő nem felelősségre von, hanem felté-

telek nélkül szeret téged. Bízd rá örömeidet és aggodalmaidat! 
Bízd rá magad teljesen!
Áldott karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak!

» Vitális Gábor SDB plébános

ADAKOZÓK

Karitász-karácsony káposztával
A kazincbarcikai Katolikus Karitász  -a hagyományokhoz hasonlóan - idén is megrendezte a 
vásárát, melyre már előzőleg rengeteg ruhaneműt, sporteszközt és egyéb holmit gyűjtöttek 
össze a segítőkész embereknek köszönhetően. A szervezetre jellemzően több karitatív 
akció volt és van még a tarsolyukban, mellyel számos család karácsonyát aranyozzák majd 
be. A Karitász vezetőjét, Begov Ferencnét kérdeztük, hogyan telik a csapat decembere.

– Az adventi korzón folya-
matosan várjuk az adakozó-
kat és adományaikat. Sze-
rencsére talán kicsit többen 
is keresnek minket ilyenkor, 
mint évközben. A Fő téren, 
az Egressy Béni Művelődési 
Központba várjuk a felaján-
lásokat.
– Hol találkozhatunk még a 
csoporttal decemberben?
– Az utolsó adventi vasárna-
pon is várjuk az adományo-
kat a Szeretetkuckónkban. 
Ami pedig az én szívemnek 
kedves esemény lesz még, 
az a december 23-ai töltött-
káposzta-vacsora, melyre 17 
órakor kerül sor a hajlékta-
lanszállón. Ezt az akciót már 
húsz éve minden alkalom-
mal megrendezzük így kará-

csony előtt. Ilyenkor meleg 
ételt viszünk a rászorulók-
nak: 80-90 főre elkészített 
töltött káposztával, valamint 
házi süteményekkel és sza-
loncukorral lepjük meg őket.
– Hogyan készül ön az ün-
nepekre? 
– Már a hajléktalanok karácso-
nya után is lelki boldogság jár 

át, ám a családom körében 
eltöltött ünneplést nem cse-
rélném el semmire. Izgalom-
mal készülünk az ünnepekre 
otthon is. Nem maradhat el 
nálunk sem az ízletes töltött 
káposzta és más finomságok 
sem. Tudom, hogy jó bejglit 
sütök, mert mindig hamar el 
szokott fogyni. 
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Hűvösvölgyi Ildikó
Az utóbbi időben sok munka 
volt a premierrel, és renge-
teget játszom. Kíváncsian 
várom, hogy hogyan fogom 
megszervezni a családi 
programokat. Az asszonyon 
ugyanis sok múlik, meg 
persze az emberen is, aki 
nálunk a „főzőember”. Min-
den évben a férjem készíti el 
a többfogásos vacsorát, de 
persze segítek neki. Halat, 
káposztalevest és mákos 

gubát szoktunk készíteni. 
Nálunk a karácsony igazi 
tradíciókra épülő családi 
ünnep, amit az anyóso-
méktól hoztunk. Sajnos ők 
sem, valamint a szüleim 
sem élnek már, de mindig 
ott vannak velünk, főleg 
ezeken az áldott napokon. 
Nálunk az a szokás, hogy 
a sógornőmék és a mi 
családunk mindig együtt 
karácsonyozik. Ilyenkor 

az számít, hogy együtt 
vagyunk és szeretetteljes 
hangulatban telik az este. 
Egy baj van csak, hogy a ki-
sebbik lányom – aki színész 
lett - most a „Szépség és a 
szörnyeteggel” turnézik, így 
24-én már vissza kell repül-
nie. Mindezek ellenére azt 
hiszem, hogy amit tőlünk 
kapnak a lányaink, azt majd 
ők a saját családjukban 
tovább fogják adni. 

HÍRESSÉGEK KARÁCSONYA
Decemberben különböző karácsonyi rendezvényeken számtalan neves művészt, hírességet fogadott 
Kazincbarcika városa. A karácsonyról, az újesztendőről kérdeztünk néhányat közülük. 

Ivancsics Ilona
Van egy étel, amit a fiam 
születése óta kötelező elké-
szíteni: ez a fahéjas pulyka. 
Ami minden évben biztos, 
hogy ott lesz az asztalon. 
Emellett természetesen az 
is hátra van, hogy valamilyen 
olyan ajándékot keressünk 
egymásnak, ami igazi örömet 
jelent, ami nem is biztos, hogy 
tárgyi ajándékban nyilvánul 
meg. Azt gondolom - ahogy 
halad előre az idő - sokkal 
fontosabb és maradandóbb 

az, hogy valami lelki táplálék 
legyen a meglepetés. Érde-
kes, ahogy visszagondolok 
a karácsonyokra, az volt a 
legemlékezetesebb, amikor 
a fiammal elővettünk egy 
könyvet, és egy gyönyörű 
részt felolvastunk a sze-
retetről.  Milyen érdekes, 
hogy ott álltunk a család 
előtt, és izgultunk - én is, 
a Bence fiam is -, de mégis 
ez maradt meg bennem, 
a legjobban. Tudom, hogy 

akkor a szeretteink kaptak 
valami olyat, ami örökre 
megmarad az emlékükben. 
Egy tárgyi dolog esetleg 5 
percig jó (természetesen 
erre is szükség van), de azt 
hiszem, ez sokkal fontosabb, 
főleg most, a mai világban, 
mikor olyan szeretetlen az 
életünk és a világunk. Egy 
kicsit nagyobb szükség 
lenne rá, hogy figyeljünk 
egymásra, hogy picit ész-
revegyük a mulandóságot, 

észrevegyük azt, hogy 
egyik pillanatról a másik-
ra élünk. Rohanunk, mert 
állandóan rohanunk, 
és nem is halljuk meg 
egymást! 

Kirchknopf Gergő - Ocho Macho
Az adventi időszakban 
nem a pihenésé a főszerep, 
sőt azon túl, hogy koncer-
tezünk, próbatermezünk is, 
s emellett a nyári ötleteket 
fejezzük be. Januárban stú-
diózás lesz, és készülnek 
az új dalok. A karácsony is 
arról szól, hogy megyünk 
mindenfelé, és játszunk, 
a január az, ami inkább 
pihenősebb, de a stúdióban 
erősen fogunk dolgozni. 
Az idei év egy kicsit más 
azzal, hogy az Ocho Macho 
évzáró koncertje 26-án 

Szombathelyen lesz. Ez egy 
különleges nap a zenekar 
életében, hiszen karácsonyi 
bulit még nem csináltunk. 
Emellett amit tudok, azt 
nyilván otthon töltöm, és 
együtt leszünk a csalá-
dommal. Amióta megvan a 
pici lányunk, eldöntöttük, 
h o gy  c s a k 
h á r m a s b a n 
l e s z ü n k , 
é s  n e m 
megyünk sehová. 
Otthon töltjük az 
ünnepeket hárman. A 

meghittség és 
a szeretet az a 
legfontosabb.

Dér Heni
Nagyon kevés időm van a 
karácsonyra hangolódni, bár 
amikor akad egy lopott pilla-
natom, vagy fél délelőttöm, 
igyekszem az agyamban 
végigfuttatni az ajándék-
ötleteimet mindenkinek. 
Nyilván ezeket be is szer-
zem - igyekszem mindent 
idejében, jóval a dömpinget 
megelőzve –, hogy a kará-
csony előtti napokban már 
csak csomagolni kelljen. 
Az ünnepek előtti és közti 
időszakot végigdolgozom, 

valamint a szilveszter is ben-
zinkutas koccintással zajlik. 
A karácsonyi ünnepek alatt 
azonban nem dolgozom, 
mert ez az ünnep szent, és 
az a családé. Kiskorom óta 
élünk a hagyományoknak: 
a közös ünneplés, a kará-
csonyfa mellett az ajándék-
bontogatás, a meghitt csa-
ládi vacsora. Ez az egyetlen 
olyan ünnep, amikor együtt 
tud lenni a család. 
Én nagyon rendes kislány 
voltam, nagyon tudtam 

örülni mindennek, a legap-
róbb ajándéknak is. Egyik 
évben a legnagyobb álmom 
egy meséskönyv volt, amit 
mikor megkaptam, nagyon 
boldog voltam. A legemlé-
kezetesebb ajándékot már 
felnőtt koromban kaptam, 
amikor az ex vőlegényem 
megkérte a kezem. Annak 
ellenére, hogy azóta már 
nincsen gyűrű, emlékezetes 
marad, mert egy kis pluszt 
adott az ünnepeknek…szép 
volt.

Vincze Lilla
Ezek az áldott napok arra 
jók, hogy az ember számot 
vessen az életével ,  az 
útjával, hogy hol is tart, 
i l letve hozzátartozik az 
együtt érzés, és az együtt 
gondolkodás is. 
N e m  n agyo n  p i h e n ü n k 
meg, s ez nem is baj, mert 
a zenélés olyan érzés, mint 
amikor az ember ünnepel. 
Lé l e k fe l e m e l ő ,  é s  ú gy 

gondolom, nagyon közelít 
az ünnepnek az érzéséhez. 
Most nagyon sokat muzsi-
kálunk, nemcsak a templo-
mokban, hanem a Napoleon 
Boulevard-ral is, hiszen lesz 
egy nagy karácsonyi kon-
certje Kockacukor címmel. 
A pihenés valószínűleg már 
átcsúszik januárra, ekkor 
lesz egy kis feltöltődés 
az életünkben. Év elején 

aztán elkezdünk ébredezni, 
készülünk a 2016-os évre, 
hiszen jövőre lesz 30 éves a 
zenekar. Én magam, amikor 
csak tehetem, elmegyek 
olyan előadásokra, amin 
feltöltődök. A Benczúr utcai 
klubestünk - karácsonyi 
estünk - december 18-án 
erről fog szólni, ahol egyéb-
ként több új dal is elhangzik 
majd a zenekartól. 

KÖZÖSEN KÉSZÍTETTÉK A DÍSZEKET
ÜGYES KEZEK
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ARCKÉP

A TORTAKÉSZÍTŐ

VERSEK AZ ANGYALOKRÓL

ÉDES NYUGDÍJAS ÉVEK

A karácsonyváró időszak, a ka-
rácsony csodája, gyermeket és 
felnőttet egyaránt izgalomban 
tart. Ezt a varázslatos hangula-
tot idézi meg verseiben Kinter 
Jenő, aki  több mint fél évszá-
zada él és tevékenykedik Ka-
zincbarcikán. Sok hányattatás 
után 1964-ben telepedett le a 
városban. Nyug-
díjba vonulásáig 
a Volán alkal-
mazásában állt. 
Műszaki tevé-
kenysége elle-
nére mintegy 1500 
vers született tol-
lából, mely az em-
beri érzelmek sok-
színűségét taglalja. 
A költészet szerete-
tét még gimnazista 
korából hozta magá-
val. Harmadéves volt 
mindössze, mikor 

megnyerte szülőfalujában - az 
azóta városi rangra emelkedett 
Berettyóújfalun -  az Arany Já-
nos Gimnázium vers-és no-
vellapályázatát. Leginkább 
Petőfi Sándor, Arany János és 
Vörösmarty Mihály hatottak 
költészetére. Verseiben a ter-
mészet, a 

barátság, a család a fő téma s 
a hölgyek csodálata, de költe-
ményeiben az egyes szakmák 
dicsőítése is szerepet kap. Szí-
vesen veti papírra gondolata-
it egyes településekről, Zsáka 
községről például barátja, a falu 
neves szülötte, a néhány év-
vel ezelőtt elhunyt Madarász 
Gyula festőművész kérésére írt 
poémát, de született alkotása 
Kazincbarcika 60 éves évfor-
dulójára is. A történelem viha-
rai közepette sem lankadt al-
kotói kedve, bár 1949 és 1957 
között íródott versei sajnos 
megsemmisültek.
Baráti szálak fűzték Páskán-
di Géza erdélyi származású 
magyar költőhöz. Az ő bú-
csúztatójára írt művét meg 
is zenésítették. Legkedve-
sebb alkotása a Nők dicsé-
rete című munkája, mely 
nőnapi rendezvényre ké-

szült. Másfélezer költemé-
nyéből maga állította össze 
és köttette be 1000 darabot 
számláló négy verseskö-
tetét. Kiváló irodalmi, 
közéleti és szerve-
zeti tevékenysé-
géért az Amatőr 
Költők és Írók 
S z öve t s é -
ge Arany 
D i p l o m á t 
a d o m á -
nyozott 
számára.

Karácsony hete van

Karácsony hete van, most szól az ének,

Nyitva mindenütt a templom ajtók, 

Karácsonyfákon az égő füzérek,

Szaloncukor, ajándékok roskadón.

De sok helyen üres az asztal, a fák,

Alig van rajta kevés valami.

Szürke az arc, beesett a szem, a ház,

Csendes ott minden, szót nem hallani.

Remény összehúzódva, félve lépked,

Lendület félúton áll, meginog.

Lelkiismeret meglapul, nem kérked

Megtettél mindent a mai napon?

Ha valaki képtelen rá segíted,

Törekedj, a sírót is felvidítsd! 

A karácsonyt leginkább szűk családi körben, feleségével, 
gyermekeivel és unokáival meghitt hangulatban ünneplő 
Kinter Jenő szerint mindenkor, így karácsonykor is a legfon-
tosabb, hogy a szeretetet az ember át tudja adni. Hiszen ha a 
gyermeket szeretettel, kedvességgel nevelik, visszaadja azt.

Horváth Kálmánné Marika 
hosszú évtizedekig óvónő-
ként dolgozott Kazincbar-
cikán. Gyermekei, unokái 
és rokonsága legnagyobb 
örömére több tíz éve készít 
szebbnél szebb tortákat, de 
igazán nyugdíjba vonulása 

óta tud több időt szentelni 
hobbijának. Az elmúlt évek-
ben a legkülönfélébb és 
legbonyolultabb csodákat 
is megalkotta már, s utoljára 
a közelmúltban a Barcika 
Art Kft. által meghirdetett 
Betlehemi jászol – alkotó-

pályázaton mérettette meg 
tudását. Mikor a mindenna-
pos nyüzsgésből kikerült, 
úgy érezte hiányzik valami 
az életéből, s ezt az űrt a 
süteménykészítés öröme 
töltötte be – mesélte el. 
Azt is elárulta: leginkább 

este és éjszaka szeret 
„alkotni” és kísérletezni az 
édes mintákkal, valamint 
a rendhagyó formákkal, 
mert ilyenkor körülveszi 
a csend és nyugalom, ami 
elengedhetetlen a kreatív 
munkához. Ha valaki meg-

tekinti Marika édes műveit, 
azonnal szembetűnik, hogy 
az alkotás harmóniában 
áll alkotóval, mely mindig 
hatalmas szeretettel ké-
szül el, s nem csak szemet 
gyönyörködtetően szépek, 
hanem nagyon finomak is. 

JÓTÉKONYSÁG

Ez már a hetedik találkozás a Mikulással, akitől ajándékokat kapnak intézmények által kiválasztott gyerekek.  
A háttérben az est szervezője, s az ajándékok adományozója, Riespler Pál önkormányzati képviselő. Mi másról 

kezdenénk a beszélgetést, mint az első rendezvényről, hiszen mára nyilvánvaló, a csomag mellé élményt is kap-
nak a lurkók. Az első kérdés az előzményekről szólt.

-  Ha arra gondol, 
volt- e előtörténete  
az első ajándé-
ko z á s n a k ,  a z t 
mondom: termé-
szetesen. Például 
egy sonkavásárlás.
- Sonka? Miért 
éppen sonka?
- Álltam az áruház 
pénztáránál, hús-
vétra készültünk, s 
akkor megláttam 
egy hajléktalant. 
Arra gondoltam, 
n a  e n n e k  a z 
embernek jut-e 
sonka húsvétra…? 
És visszamentem, 
vettem még több, mint 20 kiló 
sonkát. Felhívtam a hajlékta-
lanszálló akkori igazgatóját, 
hogy elfogadnának-e ilyen 
adományt? Azt válaszolták: 
igen, köszönik szépen... És 
hagyomány lett a dologból. 
Valahogyan így indult ez a Mi-
kulás-akció is. A hétből mind-
egyikre szívesen emlékszem 
vissza, az elsőt a művelődési 
ház kistermében tartottuk 
délelőtt, a százegyes létszám 
a kezdet kezdetétől ennyi 
volt. Akkor még nem jöttek 
szülők, később nyitottuk ki 
a hozzátartozók számára az 
eseményt. A csomag tartal-
ma, minősége, a tizenhárom 
tétel benne, semmit nem 
változott.
- Úgy tudom, másféle 
támogatása is zajlott ebben 
az időben a Mikuláson és a 
hajléktalan-akción túl.
- Igen, egy fiatalember tanu-
lását támogattam, Gór Nagy 
Mária Színitanodájába járt.
- Térjünk vissza az első 
találkozásra a Mikulással. 
Kik jelentik a segítséget a 

szervezésben, a csomagok 
összeállításban? 
- A kollégáim a csomagok 
elkészítésében, és közre-
működnek még a művelődési 
ház munkatársai a színpad 
díszítésében, a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai, pedagógusai pedig a 
színes műsor közreadásában. 
Ahogyan érzékelem, mindenki 
nagyon szívesen vesz részt 
az esemény létrehozásában. 
Azután van egy rokon kislány, 
azért említem meg, mert 
eredetileg száz gyerekkel 
kalkuláltam, ő lett a százegye-
dik. De közben eltelt hét év, 
s már a segítségem. Ő volt a 
krampusz.
- Hogyan fogadta a környezet, 
a szűkebb és a tágabb kör-
nyezete ezt a jótékonysági 
akciót?
- Az elsőnél én nem szóltam 
senkinek. Az ember nem 
veri nagydobra az ilyesmit. 
Nem is beszéltem a sajtó 
előtt. Azután a másodiknál 
már vendégünk volt a sajtó, 
de interjút nem adtam, a 

színpadra sem mentem fel, 
a háttérben maradtam… A 
negyedik Mikulás est után 
mondta az ott lévő egyik 
intézményvezető, hogy ne 
nehezítsem meg a média 
dolgát, hiszen ez egy nemes 
kezdeményezés. Egyébként 
meglepően nagyon jól fo-
gadták az adományozást az 
ismerősök és a számomra 
ismeretlen emberek egya-
ránt. 
- Miért csinálja? Biztos nem 
vagyok egyedül, aki megkér-
dezi ezt.
- Van, amire nincs egzakt 
válasz. Ez egy folyamat. Az 
ember felismeri azt , hogy 
jobban szeret adni, mint kapni 
- ez egy jó dolog. A második 
lépés, amikor már átnyújtod 
az ajándékot, és nem bánod 
meg, jó érzés kíséri, szóval ez 
is egy jó dolog. Ebben a körben 
például vannak olyan gyere-
kek, akiknek szülei a munkám 
során, velem szemben - fi-
noman szólva - nem voltak 
korrektek. De úgy alakítottam, 
hogy nem én választom ki az 

ajándékozottakat, hanem az 
intézmények. És jó is, hogy ők 
is bekerültek ebbe a körbe. 
Örülök neki.
- Ha kívánhatna valamit a 
karácsonyi angyaltól, mi 
lenne az?
- A válaszom elé egy kis ma-
gyarázat. Sokszor kell olyan 
döntést hoznom, amikor 
kiderül: nekem olyan kettős, 
hármas szerepem van. Csak 
gondolja végig: amikor a 
munkámból adódóan eljárást 
kezdeményezek a közös 
költséget nem fizetőkkel 
szemben, és végső lépés-
ként kezdeményeznem kell 
az ingatlan árvereztetését. 
Döntök egyes emberek 
sorsáról, családjáról.  Közös 
képviselőként intézkedem, 
amikor több százezer vagy 
milliós összeggel tartoznak 
egyes családok a társas-
háznak. A nem fizetők miatt 
a társasházak akár tönkre is 
mehetnek. Van egy nagyobb 
közösség tehát, amelynek az 
érdekeit védenem kell. Ezért 
sikerként élem meg, hogy a 

képviselőtestület 
elfogadta javasla-
tomat: az „adós-
ságkezelési támo-
gatásba” bekerült 
a közös költség, a 
panelprogram és 
a továbbfinanszí-
rozott vízdíj tétele 
is. Négy cikluson 
keresztül voltam 
az Egressy út és 
a hozzá kapcso-
lódó területek 
ö n ko r m á ny z a t i 
képviselője, most 
az ötödikben már 
másik városrész-
ben indultam, és 

választottak meg. Nagyon 
sokan megállítanak még a 
volt választókerületemből, 
s nem mondhatom, hogy de 
kérem, én a másikban vagyok. 
Bizalommal lépnek hozzám. 
Szóval a kívánságom: nem 
szeretnék minimálbérből élni. 
És ezt kívánom mindenkinek, 
aki ebből él, hogy teremtőd-
jön olyan helyzet körülötte: 
ne kelljen minimálbérből 
fenntartania magát, illetve 
családját.
- Még egy kérdés a Miku-
lásokkal történt találko-
zásokhoz: volt úgy, hogy 
meghatódott?
- Minden alkalommal.
-  Folytatódik- e az adomá-
nyozás?
- Igen, most december 
15-én a közoktatás napján 
óvodásoknak adtam át 
tárgy jutalmat, szilveszter-
kor pedig a hajléktalanoknak 
viszek virslit, tormát, kalá-
csot. Jövőre pedig - újfent 
adományként - sonkát, to-
jást kapnak tőlem húsvétkor 
a hajléktalanok. 

AZ EMBER FELISMERI,  
JOBBAN SZERET ADNI 
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HIRDETÉS, JÓKÍVÁNSÁGOK

Januárjától új szolgáltatása keretében speciális, napközbeni ellátást 
biztosít demens embereknek a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 
Központ I. sz. Idősek Klubja. A gondozás komplex tevékenység formájá-
ban történik igazodva az egyén képességeihez, igényeihez, szükségle-
teihez, valamint a demencia fokához. A szolgáltatás igénybevételének 
feltétele a demenciakórképet megállapító szakvélemény megléte.

További információ: 
Pásztor Józsefné intézményi egységvezető, 

Takácsné Lőkös Éva intézményi egységvezető-helyettes
Cím: KSzSzK I. sz. Idősek Klubja Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

Tel.: 06-48/512-464
E-mail: 1.klub@parisat.hu

DEMENS SZEMÉLYEK 
NAPPALI ELLÁTÁSA INDUL 

KAZINCBARCIKÁN Tájékoztatjuk Önöket, hogy az  
év végi ünnepekre való tekintettel a 

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban 

- december 28-án és 29-én, (hétfőn, kedden) az 
ügyfélfogadás szünetel; az anyakönyvvezetés 
telefonos ügyfélszolgálat mellett, a hivatal bejáratán 
kifüggesztett rend szerint történik;

- december 30-án és 31-én, (szerdán, csütörtökön) 
korlátozott ügyfélfogadás lesz ügyelettartás mellett.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

TÁJÉKOZTATÓ ÜNNEPI 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDRŐL

A Fő tér 35. sz. alól a szomszédos  

Fő tér 36. sz. alá költözött  
a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Hatósági 

és Jogi Osztályának Szociális Csoportja. 
A szociális csoport egyéb elérhetőségei – 

telefonszám: 06-48/514-767,  
e-mail cím: szoc@kazincbarcika.hu – és az 

ügyfélfogadási idő – hétfő 08.00-12.00, 13.00-16.00, 
csütörtök 08.00-12.00, 13.00-18.00,  

péntek 08.00-12.00 – változatlanok maradtak.

ÚJ HELYEN A  
SZOCIÁLIS CSOPORT

Elkészült Kazincbarcika Város 
Településfejlesztési Koncepciójának tervezete, 

melyet társadalmi egyeztetésre bocsát  
Kazincbarcika Város Önkormányzata. 

A tervezet megtalálható Kazincbarcika város honlapján a 
Településrendezés, partnerségi egyeztetés menüpont alatt 

(www.kazincbarcika.hu/hu/varosunk_telepulesrendezes.php).

Az észrevételeket 2016. január 3-áig lehet megtenni a 
lautner.emoke@kazincbarcika.hu elektronikus levélcímen, 

vagy a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címén (3700 
Kazincbarcika, Fő tér 4.) a városi főépítésznek címezve. 

Társadalmi egyeztetésen a 
településfejlesztési koncepció

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván a város lakóinak a 

Kazincbarcikai Szociális  
Szolgáltató Központ!

A Kazincbarcikai „Teljes Életért” Egyesület 
megköszöni támogatóinak, pártoló 

tagjainak, hogy felajánlásaikkal  
2015-ben is segítették tagjaink 
rehabilitációját és gyógyulását!

Szeretetteljes, áldott karácsonyt és 
egészségben gazdag, boldog új évet 

kívánunk!

A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog új esztendőt  
kíván tagjainak, támogatóinak!

Tomkóné Kiss Mária Elnök

Tisztelt Partnereink! Kedves Szülők!
Megköszönve egész éves segítségüket, 

támogatásukat , kívánunk  
kellemes karácsonyi ünnepeket  
és békés, boldog új esztendőt!

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
gyermekei és munkatársai

Kedves Szülők!
A Kazincbarcikai Pollack Mihály 

Általános Iskola és tagiskolái nevében 
ezúton szeretném megköszönni egész éves 

kitartó, lelkes, áldozatos munkájukat, 
mellyel intézményünket és gyermekeinket 

támogatták. Köszönjük a sok-sok  
biztató, bátorító, elismerő szót!

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és örömökben, eredményekben 

gazdag, nagyon boldog új évet kívánok 
valamennyi pedagógus kollégám nevében: 

Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes 
intézményvezető

Az Újkazinci Baráti Kör tagsága  
minden partnerének, támogatójának  

és barátjának áldott karácsonyt  
és boldog új évet kíván. 

2016-ban is várjuk rendezvényeinkre  
és klubnapjainkra.

Köszönettel kívánunk önnek és kedves 
kollégáinak is szeretetteljes ünnepeket és 
szerencsés, sikeres boldog új esztendőt!

Üdvözlettel:  
Kálmán Vilmosné Kati, az Újkazinci 

Baráti Kör tagságának nevében

Meghitt, boldog, békés karácsonyt 
kívánnak a Szalézi Szent Ferenc 

Gimnázium tanárai, diákjai és dolgozói 
városunk és környéke minden lakójának!

Köszönjük városunk lakóinak, 
közösségeinek támogatását, részvételét 

különböző programjainkon.  
A további együttműködés reményében 

kívánunk valamennyiüknek  
békés karácsonyt és 2016-ra:

„Adjon Isten füvet, fát,  
tele pincét, kamarát,  
sok örömet a házban,  

boldogságot hazánkban,…! 
ebben az új évben!” 

az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub

Megköszönjük mindazoknak  
a jótevőinknek a segítségét, akik 
adománygyűjtési akcióink során 

támogatták szervezetünket. Szentestén 
gondoljunk azok örömére is, akiknek 

ünnepét közösen szebbé tehettük.
Isten áldotta, békés karácsonyt és  

boldog új esztendőt kíván a  
Kazincbarcikai Katolikus Karitász

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket, 
valamint sikerekben gazdag boldog 
újévet kíván Éles Icu Kovács Istvánnak  

és a Borsodi Bányászok mind a  
12 alapszervezet vezetőjének.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kívánnak a Don Bosco 

Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola 
és Kollégium dolgozói és diákjai.

Kellemes karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kíván az  

ÓSZC Surányi Endre Szakképző  
Iskolája és Kollégiuma közössége!

Kazincbarcika város minden kedves 
lakójának áldott, meghitt, békés 

karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt kíván  

a Városszépítő Egyesület!

Istentől megáldott karácsonyt és 
örömökben, eredményekben gazdag új 

évet kíván minden kedves partnerének az 
Irinyi János Református Szakközépiskola 

és Diákotthon közössége.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

ILYENKOR SE MARADJON EGYEDÜL!

NEKÜNK KACAT, 
MÁSNAK SEGÍTSÉG

Az adventi és a karácsonyi időszakban a magány mindig előtérbe kerül, hiszen mindenki a 
szeretetről, a családról és a nagy családi és baráti látogatásokról beszél. A feldíszített város, 
a média, a rendezvények mind-mind felerősítik az ünnepi hangulatot, ezért ilyenkor, aki az 
év többi napján is magányos, még inkább annak érzi magát. A kazincbarcikai kórház pszichi-
átriai osztályának munkatársaitól kértünk tanácsokat, hogy mit tehetünk az elhatalmasodó 
rossz érzés ellen.

A legjobb megoldás az lenne, 
ha az emberek nem hagynák, 
hogy fokozódjanak a nega-
tív érzéseik. A magány nem 
egy pillanat alatt alakul ki, és 
tévedés, hogy csak egyedül-
álló ember lehet magányos. 
Idejekorán lehet tenni ellene, 
ha nem dugjuk homokba a 
fejünket, és nem hagyjuk el-
hatalmasodni magunkban az 
érzést. 
A szakemberek azt javasolják, 
hogy az adventi időszakra és 
a karácsonyra is készítsünk 
tervet. Ha ezt megtesszük, 
akkor kisebb az esélye, hogy 
elveszettnek érezzük magun-
kat. Nem gondoljuk, hogy a 
világ vagy a sors játszik ve-

lünk, ideodarángatva minket. 
Érezzük, hogy a kontroll nálunk 
van. Több megoldás is létezik, 
hogy ne legyünk egyedül. 
Rengeteg egyházi és civilszer-
vezet működik Kazincbarcikán 
és a környékén is. Érdemes 
csatlakozni egy olyan társa-
sághoz, amelyről tudjuk, hogy 
hasonló gondolkodású embe-
rekből áll, így az összejövete-
leken meg tudjuk osztani ve-
lük gondolatainkat. Az adventi 
időszakban rengeteget ado-
mányoznak, segítenek ezek 
a közösségek, így aki hozzá-
juk társul, megtapasztalja az 
adakozás és a segítségnyúj-
tás élményét, ami egy igazán 
felemelő érzés.

Másik megoldásként keres-
hetünk egy hasonló cipőben 
járó barátot, akivel együtt ki-
mozdulva, más környezetben, 
új ingerekkel, más emberekkel 
találkozhatunk. Ilyenkor szin-
tén kialakulhatnak kapcsola-
tok, adódhatnak lehetőségek.
A szeretet ünnepének kö-
zeledtével egyre nyitottab-
bá válunk, jobban figyelünk 
egymásra. Ne féljünk ezt ki-
használni, nyugodtan kopog-
tassunk be a szomszédhoz 
egy tányér süteménnyel! Az 
ajtókat kinyitják, csak a ko-
pogtatás az, amire nehéz 
rászánni magunkat.
Figyeljünk egymásra ne csak 
az ünnepi időszakban, hanem 

az év többi napján is! Ha tudjuk, 
hogy él a lépcsőházunkban, a 
szomszédunkban vagy a kör-
nyéken egyedül élő, idős, be-
teg, vagy csak magányos em-
ber, akkor nem kerül pénzbe, 
ha időnként rányitjuk az ajtót, 
megkérdezzük, hogy mi van 
vele. Egy-egy jó szó, az oda-
figyelés mindenkinek jólesik, 
a magára hagyatott illetőnek 
pedig sokszor ennyi is beara-
nyozza a napját.
Ha valaki pedig úgy érzi, hogy 
nagyobb gondja van, elmehet 
a szakrendelésekre, pszicho-

lógushoz vagy pszichiáterhez, 
nem kell megvárni a legrosz-
szabbat. Fel kell vállalni, ha se-
gítségre szorulunk, és ezt nem 
árt, ha a szakembertől kérjük. 
Létezik a nap huszonnégy 
órájában működő telefonos 
lelkisegély-szolgálat is: a 116-
123-as számot bármikor le-
het hívni vezetékes és mo-
biltelefonról egyaránt. A vonal 
túloldalán lévő segítők ebben 
az időszakban különösen fi-
gyelnek a labilisabb érzelmi 
világú emberekre, támogatást 
tudnak nekik nyújtani.

Él egy hölgy városunkban, 
aki szívügyének tekinti a 
segítségnyújtást. Ő Szabó 
Pálné Jolika, a Munkácsy 
térrel szembeni méteráru 
üzlet tulajdonosa. Módsze-
re roppant egyszerű, ám 
megszívlelendő. Műanyag 
kupakokat gyűjt beteg 
gyermekeknek.  Sok éve 
már, hogy olvasott egy 
felhívást, melyben egy be-
teg gyermeknek hirdettek 
kupakgyűjtési akciót. Azon-
nal hozzálátott a gyűjtés 
megszervezéséhez. Az 
akkor összegyűlt mintegy 
nyolc-tíz zsák kupakot 
saját költségén szállította 
el Miskolcra. Majd jött a 
következő segítségkérés a 
médián keresztül. Ezúttal az 
RTL Klub Házon kívül című 
műsorában mutattak be 
egy családot, amely szintén 
beteg gyermekeinek kért 
segítséget. Újabb gyűjtés 

következett. A boltban jól 
látható helyen megjelent 
a felhívás, ismerősök és 
ismeretlenek egyaránt 
bekapcsolódtak az akcióba. 
Huszonnyolc zsák kupakot 
sikerült összegyűjteni. 
Ezzel egy ígéretes, hosszú 
távú kapcsolat vette kez-
detét a családdal, hiszen a 

kedves hölgy folyamatosan 
figyelemmel kíséri sorsuk 
alakulását.  Fontos számára 
a család támogatása, ennek 
érdekében újabb dolgok ke-
rültek fel gyűjtési listájára. 
Mindaz, ami egy háztartás-
ban megtalálható, de szá-
munkra felesleges hulladé-
kot jelent, a rászorulóknak 
nagy segítség. Aki teheti, 
nézzen be hozzá és vigye 
el üzletébe a már kiürült 
flakonokat és kupakokat! 
Szívesen veszi a kézkrémes 
dobozokból, májkrémes do-
bozokból, üres dezodoros 
flakonokból, légfrissítő és 
habspray dobozokból, alu-
míniumdobozokból és ku-
pakokból álló adományokat. 
A minap például a KÜBLER 
alkalmazottai vittek szintén 
gyűjtésre szánt műanyag 
cérnacsévéket. Kérjük, se-
gítsék Jolika munkáját, egy 
gyermek jóléte múlhat rajta!

December 24-e és január 2-a között 
minden nap jelentkezik a Helyzetkép a KVTV-n. 

NÉZZE VELÜNK ÚJRA AZ UTÓBBI KÉT HÓNAP 
KONCERTJEIT, ZENÉS PROGRAMJAIT!

december 24.:  
Karácsonyi Presszó (ism.);  

Egy csésze kávé…: Animus Csengettyűk koncertje

december 25.:  
Karácsonyi Presszó (ism.);  

Muzsikáló Templom - Rákász Gergely előadása

december 26.:  
Karácsonyi Presszó (ism.);  

Muzsikáló Templom – Vince Lilla előadása

december 27.:  
Ocho Macho

december 28.:  
Dér Heni, Fehérvári Gábor Alfréd, Expreidance

december 29.:  
Megismerni az ismeretlent 4.: Schág Éva előadása (ism.)

december 30.:  
Egy csésze kávé… : A Capriccio Duo koncertje (ism.)

december 31.:  
Házhoz megy a zenede (ism.)

január 2.:  
Egy csésze kávé… : Cseh Tamás emlékest a Vodku fiaival (ism.)

Presszót legközelebb 2016. január 12-én, Híradót  
január 14-én láthatnak. Tartsanak velünk jövőre is!

A KVTV stábja kellemes karácsonyi ünnepeket  
és boldog újévet kíván mindenkinek!

AJÁNLÓ
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DEKORÁCIÓ A HÁZRA IS 
Ezen a napon nagyon korán keltem, mert nagyon izgatott voltam. 

Már kész volt a reggelim, ki volt téve az asztalra. Gyorsan asztalhoz 
ültem, és mint a szél, gyorsan megettem a reggelimet.
Rohantam anyához, hogy mikor díszítjük a fát. Édesanyám csak azt 
felelte:
– Majd akkor, ha kitakarítottunk, és leszedtük a díszeket a szekrény 
tetejéről.
Már szaladtam a porszívóért, de anya megállított.
– Várj egy kicsit Petra! Várd meg amíg mindenki megreggelizik!
Mikor mindenki befejezte, akkor felállítottuk a műfenyőt, és fel is 
díszítettük. A fára tettünk gömböket, csillagszórót, angyalokat, és 
persze a legfontosabbat, a fa tetejére a csillagot. Mire végeztünk, 

már elérkezett az ebédidő. Jól teleettem magam, és utána a házat is 
dekorálni kezdtem. Mikor végeztem a díszítgetéssel, eszembe jutott, 
hogy még nem csomagoltam be az ajándékokat. Gyorsan előhalásztam 
a szekrény aljából, és mindenféle karácsonyi csomagolópapírral 
becsomagoltam, és visszatettem a helyére.
Elérkezett az este. Már az előszobában is érezni lehetett, hogy 
a papám főz estére. Titokban betettem a többi ajándék közé a 
meglepiket, és megráztam a csengőt. Mindenki kijött, és kibontotta 
az ajándékát. Én egy nagy lovas könyvet kaptam, egy 3D-s kirakót, 
egy földgömböt, négy könyvet és két naptárat.
Ez a karácsony nekem a legkedvesebb. Mindenkinek nagyon boldog 
ünnepeket kívánok!

LELASSUL A VILÁG Nálunk a karácsonyi készülődés advent első vasárnapján kezdődik. Ekkora már túl vagyunk a nagytakarításon is. Meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún, kidekoráljuk a házat, nekilátunk az ajándékok beszerzésének. A fenyőfa a kertből kerül a szobába.Elérkezik a szenteste napja. Már reggel elkezdünk sütni főzni. A mézeskalács készítésében én is részt veszek. Szívesen díszítem őket. Ez az egyik kedvenc süteményem. Miközben készülnek a finom ételek, anyával felöltöztetjük a fenyőfát. Sok szép dísz kerül rá, a szaloncukrot a fa alá tesszük. Az asztalra tesszük az ünnepi terítőt, szépen elrendezzük rajta a terítéket, s az ünnepi vacsoránál elfogyasztjuk a sok finomságot.Karácsony estéjén lelassul a világ. Van egymásra időnk, felidézzük a szép emlékeinket. Beszélgetünk azokról a szeretteinkről, akik már nem lehetnek velünk. Este nagy izgalommal várjuk a Jézuskát. Amíg megérkezik, félrevonulunk, ilyenkor előszedjük a kedvenc játékainkat, és jól elszórakozunk velük. Végre eljön az ajándékok kicsomagolásának az ideje, amit már hetek óta nagyon izgatottan vártunk. Mindenki kibontja a sajátját. Késő estére, kellemesen elfáradva, eljön a lefekvés órája.Nagyon szeretem a karácsonyt, számomra ez a legkedvesebb ünnep. Együtt van a család, senki nem megy sehová. Minden évben új élményekkel leszek gazdagabb, és már alig várom a következőt.

VERSET ÍRTAM 
A karácsony a legszebb nap az évben. Azért is, mert 

együtt van a család, na de persze az ajándékok sem 

maradhatnak ki! Az én karácsonyom úgy kezdődött, hogy:

– Nóra, rendet raktál a szobádban? – hallatszott ki az anya 

hangja a konyhából.

– Igen, már a szép új ruhám is felvettem!

– Alex, és te?

– Nem még! – kiabálta huncut hangon.

Anya csinálta közben a családi vacsorát. De közben apa sem 

lustálkodott. Felállította a karácsonyfát. Alex díszítette szép 

angyalokkal, csengőkkel. Miközben díszítették, anya készen 

lett a vacsorával: halászlé, töltött pulyka és a mézeskalács. 

Az ajándékokat akkor rakták a fa alá, amikor elaludtunk.

– Hogy én ezt honnan tudom? – Onnan, hogy meglestem. 

A kulcslyukon. Láttam hosszúkásat, kicsit, nagyot, de a 

legnagyobb volt a legérdekesebb. Mikor ők elmentek, akkor 

jöttem én. Én verset írtam mindenkinek, de most térjünk 

vissza a vacsorára. Mindenkinek ízlett anya főztje. Mikor 

megettük, ezt mondta apa:

– Na most alvás!

Az ajándékosztás!

– Ja, azt már elmondtam!

Mikor visszamentem ágyamba, álomba szenderültem.

Reggel mindenki örült az ajándékának. Apa apának való 

verset kapott, és anya is neki való verset kapott. Alex 

autópályát, én pedig egy zongorát kaptam. A legnagyobb 

ajándék egy kutyus volt.

Nagyon örültünk Mollynak, a kutyusnak. Ajándékosztás 

után ezt kiabáltam:

- Az én KARÁCSONYOM A LEGSZEBB!

GYEREKSZÁJ

Csemeték a szeretet ünnepéről

A LILA MŰFENYŐ 
A karácsony minden évben ugyanolyan.

 Minden rokonhoz elmegyünk, és egy kicsit ott is ünneplünk. Én azt szeretem a 

legjobban, amikor hozzánk érkeznek vendégek. Általában úgy rejtik a fa alá az 

ajándékokat, hogy kiküldenek minket a szobából, csilingelnek egyet, és vajon hogy 

került a fa alá az ajándék? Hát persze, hogy minden évben ez van! De én most újítani 

akartam. A mindig levágott tetejű fenyőn, aminek a csúcsa azért van levágva, hogy 

ne lyukassza át a plafont, az arany és ezüst gömbök helyett én sokkal másabbat 

találtam ki. Elkezdtem rá lila díszeket rakni. Az ötletem nem mindenkinek tetszett, 

ezért anya azt mondta:
– Kislányom, ehhez a fához inkább a hagyományos arany, ezüst díszek illenek! 

De ha szeretnéd, veszünk a te szobádba egy kis műfenyőt, és arra azt raksz, amit 

csak akarsz.
– Jó. De attól még felrakhatom a díszeket?

– Persze szívem, de az égőket bízzuk apára!

– Rendben! De milyen ételt főzzünk anya?

– Amit csak szeretnél.
– Akkor rád bízom.
– Jól van, drágám.
Így is lett.
      Azon a karácsonyon volt a legjobb hangulatom, a legfinomabb étel, és még 

mindig az én kis lila díszes műfenyőm volt a legszebb.

A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és tagiskoláinak 4. és 6. osztályosait kértük meg, hogy írjanak egy fogalmazást 
„Az én karácsonyom” címmel. Ezekből az írásokból választottuk ki a legérdekesebb és legszebb írásokat.

Apukám nekiment a falnak 
Ugyanúgy eljött a karácsony, mint minden 
évben, most is.
A mostani karácsonyt máshogy szerettük volna, 
mint az eddigieket, mert ezelőtt mindig étte-
remből rendeltük az ételeket, mindig műfenyőnk 
volt, és mindig boltokban csomagoltattuk az 
ajándékokat. Most ezeknek pont az ellenkezőjét 
akartuk.
Reggel, amikor felkeltünk, mindenki gyorsan 
munkához is látott. Apukám a karácsonyfával 
foglalkozott, anyukám főzött, én pedig csoma-
goltam az ajándékokat. Eleinte minden jól ment, 
leszámítva azt, hogy apukám nekiment a falnak, 
méghozzá fával a kezében.
– Úr isten, mi történt, mit csináltál?- kérdezte 
anyukám.
– Ó semmit, csak véletlenül letörtem a fa tetejét.
Én mindenkit megnyugtattam, hogy nem lesz 
semmi baj, csak el kell menni gyorsan egy új 
fát venni. Így is lett, apukám lement az új fáért.
– Mit szeretne? – kérdezte az eladó.
– Egy fenyőt.
– Ó, hát bocsásson meg, de már nincs élő fánk, 
csak egy rózsaszín műfenyőnk.
Apukám nagy nehezen hazahozta a fát. Eközben 
anyukám annyira izgult, hogy elfeledkezett a 
csirkéről. Odaégett a csirke is. Én megint meg-
nyugtattam, hogy nincs semmi baj, elmegyünk 
egy étterembe, és veszünk egy hatalmas csirkét.
Így is lett, anyukám elment, és hozott egy csir-
két. Már csak az ajándékok csomagolása lett 
volna hátra, amikor hirtelen csengettek. Ajjaj! 
Megjöttek a vendégek! Arra már nem volt idő, 
hogy becsomagoljam az ajándékokat. Nem volt 
más választás, minthogy apukám nagyon gyorsan 
beüljön a kocsiba, és elvigye becsomagoltatni az 
ajándékokat.
Szóval mint minden évben: műfánk volt, éttermi 
csirkénk és boltban csomagolt ajándékunk. De így 
is a mi karácsonyunk volt a legszebb a világon.

A TERVEM NEM SIKERÜLT

Végre elékezett a karácsony, ami számomra a legszebb ünnep, hiszen 

együtt van a család. Ilyenkor nagy a készülődés, mindenki kiveszi a 

részét a munkából. Anyukám bevásárol, és finom ételeket készít. Apukám 

a fát állítja, én meg ott segítek, ahol szükség van rám. Az idén az volt a 

dolgom, hogy játsszak az öcsémmel. Elérkezett az este, a család közösen 

feldíszítette a fenyőfát. Nagyon szépre sikerült, ezüst és lila díszekbe 

öltöztettük, a tetejére csillagot tettem. Később, mikor elfáradtunk, aludni 

mentünk, de én megfogadtam, hogy most kiderítem, hogyan kerül a fa 

alá az a sok ajándék? Sajnos nem sikerült a tervem, elaludtam és reggel, 

mire felébredtem, az ajándék a fa alatt volt. Amin a nevem volt, gyorsan 

kibontottam, a Jézuska minden kívánságomat teljesítette, nagyon boldog 

voltam. A testvérem is kapott ajándékot, ő is örült neki. Rögtön ki is próbáltuk 

az új játékokat. Aminek a legjobban örültem, az egy táska volt. Délután 

meglátogattuk nagyit, ott is ajándék várt a fa alatt, egy könyvet kaptam. Én is 

készültem ajándékkal, amit átadtam a szüleimnek és a nagyinak. Saját készítésű 

tobozfenyőfa volt. Tetszett nekik nagyon. Kis idő múlva hazaindultunk, mert 

elfáradtunk, gyorsan ágyba bújtunk.

Mielőtt elaludtam, arra gondoltam, milyen jó volt hozzám a Jézuska, és boldog 

voltam, mert azokkal lehettem, akiket a világon a legjobban szeretek.
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MEGÚJULT A HUMÁNERŐFORRÁS-TERÜLET
A BARCIKA HOLDINGBAN

Sokan azt gondolhatják, hogy egy HR menedzser kizárólag a munkaerő-áramlással foglalkozik. Cik-
künkből kiderül, hogy valójában mennyire összetett feladatkörről van szó. 2015-ben számos, a Hol-
dingban korábban nem alkalmazott elemmel gazdagodott a humánerőforrás-menedzsment. A Holding 
humánerőforrás-menedzserén kívül a szakterület feladatainak ellátásában jelentős részt vállalnak a 
Barcika Kontroll Kft. munkatársai is.

2015. évi változások, 
eredmények

A legnagyobb kihívást a kezdetekkor a bérfejlesz-
tés jelentette. A teljes vállalatcsoportot érintő, egy-
séges elvek mentén megvalósított bérfejlesztésre 
nem volt példa az elmúlt években. A Holding vala-
mennyi tagvállalatára egységes, homogén munka-
körcsaládok kialakítására került sor a munkavállalói 

bérek cégcsoportszintű átvilágítását követően, 
amely a differenciált, de azonos szemléletű bér-
fejlesztés alapját képezte.

A toborzás-kiválasztás területén, betöltendő stá-
tusztól függően, a Holding professzionális dön-
téstámogató kiválasztási módszerrel is dolgozik, 
amely során tesztek, illetve kérdőívek kitöltésére 
kerül sor a pályázók részéről.
Bevezetésre került az asszimiláció, mint folyamat, 
amelynek keretében, ha egy új munkavállaló kerül a 
vállalatcsoporthoz, nagy hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy minél hamarabb átlássa a szervezetet, az el-
végzendő és kapcsolódó feladatokat, beilleszked-
jen a munkavállalói környezetbe, illetve a feladatain 
túl a vállalati kultúrát is mielőbb megismerje.

A Holding valamennyi tagvállalatának szerveze-
te kisebb-nagyobb átalakításon ment keresztül 
2015-ben. Ugyan az értékteremtő folyamatalapú 
átvilágítás és az ennek megfelelő végleges fo-

lyamat és szervezeti struktúra felállítása a kö-
vetkező évek feladata, az alapok lerakása mégis 
megtörtént.

A Holding munkatársait tisztelettel kezeli, fontos-
nak tartja, hogy a munkatársak megbecsültnek 
érezzék magukat. Az együvé tartozás jegyében 
rendezték meg az első Barcika Holding Dolgozói 
Napot, amellyel egy időben kialakításra került a 
jubileumi jutalmazás rendszere is. A Holding dí-

jazta azon elkötelezett munkavállalóit, akik húsz 
vagy több éve dolgoznak Kazincbarcika város és a 
Barcika Holding vállalatcsoport és jogelődjei szol-
gálatában.

A Barcika Holding vállalatcsoport 2015. évben ki-
dolgozta és bevezette munkavállalói körben az 
ún. mozgóbérrendszert, amely keretén belül ne-
gyedévenként értékelik és ismerik el az érintettek 
teljesítményét. A mozgóbérrendszer lehetőséget 
ad arra, hogy a mindennapi feladatokon túlmutató 
többletmunkát is jutalmazni tudják. Ezzel párhuza-
mosan került kidolgozásra és bevezetésre a veze-
tői premizálási rendszer. E két, újonnan bevezetett 
teljesítményértékelés kimagasló motivációs erővel 
bír, melynek eredményei több területen már ez év-
ben is megmutatkoztak.

A Holding fontosnak tartja a megváltozott munka-
képességű munkavállalók integrálását a szerveze-
tekbe. Ennek elősegítésére felvették a kapcsolatot 

a helyi szakmai irodával, melynek közvetítésével 
már több pályázónak tudtak munkalehetőséget 
biztosítani.

A munkavállalók védelmében, illetve a szervezeti 
megújulás követése érdekében 2015-ben szük-
ségessé vált tagvállalatonként a Munkavédelmi 
Szabályzatok átvizsgálása, aktualizálása.

2015. év eredménye továbbá a vezetői szerződé-
sek egységesítése, illetve az egységes munkaköri 
leírások kidolgozása.

Tervezett HR-fejlesztések
A jövő évi tervek között ismételten szerepel a diffe-
renciált bérfejlesztés megvalósítása. Nagy hang-
súlyt helyeznek arra, hogy évről évre javuljon kol-
légáik anyagi megbecsültsége is. 

A következő évben szándékoznak elindítani egy 
vezetőfejlesztési tréningsorozatot, melynek célja, 
hogy az érintett vezetői kört támogassák a még 
hatékonyabb munkavégzésben.

A Holding tagvállalatai közül jelenleg a Barcika Prí-
ma Kft. működik szakképző helyként. 2016. évben 
a Barcika Holding célja, hogy tagvállalati szinten 
bővüljön a képző helyszínek száma, a képzésbe 
bevont szakmák palettája.

A Barcika Holding hitvallása, hogy a hosszútávon 
fenntartható hatékonyság, sikeresség záloga a 
munkatársakban rejlik, így fontos, hogy a munka-
vállalók részére folyamatosan biztosítva legyen a 
minőségi munkavégzéshez szükséges, naprakész 
ismeretek megszerzésének lehetősége. Tapaszta-
lataik szerint átfogó tehetséggondozásra és ter-
vezésre van szükség a megfelelő szakemberek 
folyamatos biztosítása érdekében. Erre nagyszerű 
kezdeményezésnek tekinthető egy ún. dolgozói te-
hetségprogram. A vállalatok terveivel szinkronban 
kialakított karriertervek átfogó, egymásra épü-
lő szakmai személyes fejlődési íveket rajzolhat-
nak meg, melyekből mind a vállalatcsoport, mind 
a munkavállalók csak profitálhatnak.

TÍZ SIKERSZTORI A BARCIKA HOLDING ÉLETÉBŐL

Lakatos Andrea humánerőforrás-menedzser 
és Csipkés Béláné munkaügyi vezető

A holding nap jubileumi díjazottjai

Határtalanul a szalézisekkel
„A legértékesebb, amit tehet az ember: tegyen jót, legyen mindig vidám,….” 

(Bosco Szent János)

Tantestületünk 28 tagja no-
vember 12-14-én – Bosco 
Szent János szellemében – 
három élménnyel teli napot 
töltött Kárpátalján a „Határ-
talanul!”program keretében. 
A program célja a határon túli 
magyar iskolák és az anya-
országi oktatási intézmé-
nyek közötti kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése. A 
sikeres pályázatok segítsé-
gével eddig magyarorszá-
gi iskolák tanulói vehettek 
részt osztálykiránduláso-
kon, ahol megismerték a ha-
táron túli iskolák életét, az 
ottani tanulókkal személye-
sen találkozhattak. 
A pályázat most lehetőséget 
biztosított tantestületünk-
nek, hogy mi is személyes 
tapasztalatokat szerezzünk, 
megismerjük az ott folyó 
oktató-nevelő munkát, ado-
mányunkkal támogassuk az 
ottani iskolákat.   
Kirándulásunk során Nagy-
beregen meglátogattuk a 

magyar állam által felépített 
és fenntartott Reformá-
tus Líceumot, a Nagyberegi 
Magyar Középiskolát, majd 
az állami fenntartású Be-
regszászi 6. számú Általá-
nos Iskolát, amely 2016-tól 
Horváth Anna beregszászi 
grafikusművész nevét veszi 
majd föl.
Tantestületünket megha-
totta, és egyben tisztelet-
tel és csodálattal töltött el 
bennünket az az elhivatott-
ság, odaadás, szakmasze-
retet, amit az ottani kollé-
gákkal eltöltött kis idő alatt 
tapasztaltunk. Az iskolák 
légköréből árad a mély ma-
gyarságtudat, a nyelv sze-
retete, a hagyományok 
ápolásának tanórába való 
beépítése, mint például a 
fafaragás és a szövés. De 
megkönnyezve hallgattuk 
végig a tanulók búcsúmű-
sorát, ahol énekükkel és 
versükkel fejezték ki az igazi 
hovatartozásukat, hogy mit 

jelent nekik Kárpátalja és a 
magyarság.
Megfogalmazódott ben-
nünk, hogy szeretnénk 
rendszeresen találkozni az 
ottani kollégákkal, meghívni 
őket, s egy hosszabb távra 
szóló kapcsolatot kiépíte-
ni és lehetőségeink szerint 
támogatni iskolájukat, az 
ottani tanulók iskolai mun-
káját további adományokkal 
segíteni. Látogatásunk vé-
gén pedig átadtuk tantes-
tületünk 200 ezer forintnyi 
készpénzadományát, ame-
lyet a meglátogatott isko-
lák saját belátásuk szerint, 
szabadon használhatnak fel 
a nevelő-oktató munkájuk-
hoz szükséges dolgok be-
szerzésére. Úgy láttuk, jó 
helyre került adományunk.

Schmiedné Rácz Tünde 
tanár

Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium 

Karácsony ünnepe, Jézus 
Krisztus születésének nap-
ja mindig december 25-ére 
esik, függetlenül attól, hogy 
a hétnek melyik napja van 
egy adott évben akkor. 
Az előtte való négy vasár-
nap neve adventi vasár-
nap, amelyeket számozás-
sal jelzünk, így van advent 
első, második, harmadik 
és negyedik vasárnapja, és 
ezek naptári megjelenése 

is december 25-éhez iga-
zodik. 
Legkorábban november 27-
én lehet advent első vasár-
napja, legkésőbben decem-
ber 3-án. 
Az adventi vasárnap elneve-
zés a latin adventus Domini = 
az Úr eljövetele elnevezésből 
rövidült.
Az egyházak advent első va-
sárnapjától számítják a kará-
csonyi ünnepkört.

ÍGY A DECEMBER 
– KRISZTUS-VÁRÓ 
HÓNAP!
Adventkor minden 
esztendőben külö-
nös szeretet-
tel és hálával 
emlékezünk 
az Úr első 
eljövetelére, 
amit a betle-
hemi istállóban 
történt ember-

ré születése emlékére 
ülünk, és emlékezünk 
ígéretére, amelyben má-

sodik eljövetelét ígérte. 
Hitünk szerint ez a 

második eljö-
vetel már 
nem alá-
zatos for-
m á b a n 
t ö r t é n i k 

m e g ,  h a -
nem a világ 

uraként, aki az Atyával és a 
Szentlélekkel ítél a világ fe-
lett, újjáteremti a világot, és 
ítél elevenek és holtukból fel-
támadottak felett. 
A keresztyén ember egész 
élete erre a második advent-
re irányul, amire a karácsony 
előtti advent csupán emlé-
keztető.

Kolumbán Zoltán
nyugalmazott református 

lelkipásztor

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.

”LEGYEN AZ ÜNNEP 
MÉG SZEBB”

(adventtől- vízkeresztig)
Hagyományos karácsonyi városszépítő versenyt hirdet 
a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma és a Kazincbarcikai 
Városszépítő Egyesület.

Kategóriák:
- legszebben díszített erkély,
- legszebben díszített lépcsőház,
- legszebben díszített családi ház,
- legszebben díszített üzlet,
- legszebben díszített intézmény.

A díjazásra javasolt dekorációkat névvel, pontos címmel a  
jozsef.fancsik@gmail.com, vagy a dienesmaria@gmail.com 
címre szíveskedjenek eljuttatni!

Köszönjük!
 Dienes Mária  Fancsik József
 KEF elnök  KVSZE elnök

Illusztráció

ADVENT - KARÁCSONY
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PILLANATOK AZ ESZTENDŐBŐL
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H.–P.: 9–17, SZO.: 9–12.  KAZINCBARCIKA, EGRESSY ÚT 39. 
(A K&H BANKKAL SZEMBEN)  •  TELEFON: 06-20/318-3438

Belvárosi
PÉNZVÁLTÓ

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk mindenkinek!

December 24. (csütörtök) .....ZÁRVA
December 25. (péntek) .........ZÁRVA
December 26. (szombat) .......ZÁRVA
December 27. (vasárnap) ......ZÁRVA
December 28. (hétfő) ..... 9.00–17.00
December 29. (kedd) ..... 9.00–17.00

December 30. (szerda) ... 9.00–17.00
December 31. (csütörtök) .....ZÁRVA
Január 1. (péntek) .................ZÁRVA
Január 2. (szombat) ...............ZÁRVA
Január 3. (vasárnap) ..............ZÁRVA

Kazincbarcika, Egressy út 26. (a Vas-Edény üzlet mellett)

A TRÉFA KUCKÓ mellett, 
szeretettel várja vásárlóit ismét, 

a megújult SESAME ajándéküzlet!

ÚJ!ÚJ!

Tévé • kávé • beszélgetések • dalok • dekorációk

jótanácsok • finomságok • szórakozás  

Műsorvezetők:

Makkai Orsolya és Szitka Péter

Karácsonyi különkiadás
december 18–án, 17 órától 

Sztárok, hírességek a Szentestén

Gitárzene a stúdióból
Deniz 
velünk Tetoválás élőben

A szépségről: Stíber Gabriella 
a Miss Alpok Adria megyei győztese

Telefonjátékok-fődíj: welness hétvége 

Egy morzsányi mesével mutatkozott be először 2012-ben a 
Nagy Mesenapon a Morzsa Színház Kazincbarcikán. A nevét 
arról kapta, hogy az aprócska színház elfért egy régi papír-
bőröndben, amiből aztán életre kelt a csoda, tudhattuk meg 
Kálmán Judittól, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák igazga-
tóhelyettesétől, a bábtársulat „direktorától”.

BÁBMŰVÉSZET

EGY BŐRÖNDNYI SZÍNHÁZ

– Miért éppen bábszínház?
– Úgy gondolom, hogy az 
óvónők kincsestárában a 
legelső polcon a bábok ül-
nek, a velük való játék örö-
met jelent, komplex hatása 
miatt nagyon alkalmas mód-
szer a gyermeki személyiség 
fejlesztésére. A bábjáték va-
rázslatos eszköz- színes vilá-
ga örömérzetet, vidámságot 
kelt a gyermeki lélekben és a 
miénkben is. 

- Miképpen kelt életre ez a 
társulat?
A megalakuláshoz nem kel-
lett sok: színes óvodai ren-
dezvények, néhány jó meg-
valósításra váró ötlet, és egy 
csipetnyi „mindenre elszánt” 

KARÁCSONYI RECEPT

Áfonyával és dióval 
töltött pulykamell

óvó néni (Bakos Era, 
Török Angéla, Bűdi 
Era, Gagna Mari-
ca, Mályi Olgika és 
Ibó) akiknek talán a 
mottója lehetne Má-
rai Sándor gondola-
ta: „A művészet él-
mény, mely felveri 
az életörömöt...” 

- Hol látható a produkció?
– A Morzsa Színház első de-
bütálása egy fontos célt szol-
gált: egy beteg kis óvódásunk 
gyógyításának a segítésére 
rendeztünk jótékonysági bá-
belőadást, melyre meghívtuk 
a városunk óvodásait. Műso-
runk a Nyakigláb, Csupaháj és 
Málészáj c. magyar népmese 

volt (asztali óriás bábjáték). 
Felléptünk az első kazincbar-
cikai Adventi korzón a Holle 
anyó mesejátékkal. Környe-
ző falvakba hívnak bennün-
ket falunapra, Mikulás-es-
tekre.Tavaly gyermeknapon 

a Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák irodalom munkakö-
zösségével egy rendezvényt 
szerveztünk az aprónépek-
nek, ahol életre keltek a Pad-
lásmesék az Egressy nagy-
színpadán, majd barkácsolós 
játszóház várta a nagyobba-
kat. Nem oly rég volt egy fel-
lépésünk a felvidéken, egy 
iskolai ünnepségen.

HIRDETÉS

Az ünnepi étkezéseknek nem kell, feltétlenül a plusz kilókról 
szólniuk. A hagyományos és közkedvelt karácsonyi hozzá-
valókból egészséges és finom ételeket is készíthetünk. Az 
egyik legjobb példa erre az áfonyával és dióval töltött puly-
kamellfilé szezámmagos olívaolajban pirosra sütve, rozma-
ringos kemencés zöldségekkel

Hozzávalók: 1 puly-
kamellfilé, ízlés 
szerint dió 
és aszalt 
v ö r ö s 
áfonya, 
ol ívao-
laj, sze-
zámmag, 
c u k k i n i , 
p a d l i z s á n , 
fehérrépa, sár-
garépa, só, színes bors, 
rozmaring

Elkészítése:
A pulykamellfilét megtölt-
jük vörös áfonyával, dióval, 
majd kevés szezámmaggal, 

o l í v a o l a -
jon pirosra sütjük. Közben 
a megtisztított, felszeletelt 
zöldségeket egy csipet sóval, 
friss színes borssal és roz-
maringgal ízesítve kemencé-
ben ropogósra sütjük.

REJTVÉNY

REJTVÉNY
Az alábbi skandináv rejtvény a Barcika Art Kft. decemberi 
adventi korzóihoz kapcsolódik. Ha kész a megfejtéssel, írja 
meg nekünk! 

A helyes megoldásokkal egy „Édes-kettes” 
ajándékutalványt nyerhet a Hotel BorsodChem 
jóvoltából, mely tartalmaz egy  
egyórás romantikus 
pezsgőfürdőzést és egy 
gyertyafényes vacsorát.

Beküldési határidő: január 15. 
E-mail: kolorhet@gmail.com
Cím: 3700 Kazincbarcika,  
Pollack Mihály út 32-34.
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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

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!

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 teljes körű 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

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

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

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. 
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

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

Energiatakarékos, új sütőtál és pizzasütő eladó. 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

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

MERINO-gyapjúgarnitúra (matrac, takaró, párna) 50 
ezer Ft-ért eladó. Érd.: 06-30/305-7315

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

Strand mellett garázs kiadó. Érd.: 06-30/322-0672

Tűzifa AKCIÓ! Tölgy erdőgazdaságból, 6 ömlesztet m3, 
konyhakészen, 345×215×83 raktérben szállítva. Ár: 
60 000 Ft. Érd.: 06-30/964-9571

Kazincbarcikán 80 m2-es kertes ház 2016. január-
tól albérletbe kiadó rendezett környezetet szerető, 
dolgos házaspár részére. Gyermek nem akadály. 
Érd.: 06-70/315-4313

Hajdúszoboszlón Európa legnagyobb fürdőkomple-
xuma, az Árpád uszoda szomszédságában, az Aqua-
parkok mellett 1 szobás 13 éjszakás üdülési jog  
ELADÓ. Érd.: 06-70/775-5309

75 m2-es, első emeleti 3 vagy 2+2 szobás panella-
kást keresünk januári készpénzfizetéssel. Érd.: 
06-20/976-4070

Régi magyar és külföldi fém- és papírpénzeket gyűjtök. 
Ehhez keresek eladókat, cserepartnereket. Érd.: 
06 -70/376-7435

Eladó 1000 négyzetméteres kert bekerítve, gondozott 
gyümölcsös, szőlő, hétvégi ház, villany, 5 db gázkon-
vektorral, 1 bojlerrel, keveset használt. Érdeklődni: 
+36-20/517-1409

Eladó 140 kg-os hízó 500 Ft-os kilónkénti áron. Érdek-
lődni: 06-46/456-999-es telefonszámon.

Eladó nagyon finom I. osztályú dióbél 1500 Ft6kg áron. 
Érd.: 20/329-9528

Garázs kiadó Kazincbarcikán a Hadak úton, a 26-os 
főút mellett. Érd.: 06-30/303-2578 

A Tükörcserepek 2. kötete elővételben már meg-
rendelhető! A könyv nyomdai költsége: 5250 Ft/db 
Az erre a célra nyitott OTP takarékszámla szám: 
11773346-02500489. Pénznem HUF.

Betegség miatt eladó új elektromos kerékpár garan-
ciával. Érdeklődni 8-tól 18 óráig: 06-48/886-415

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
TISZTELT PARTNERÜNK!

Értesítjük Önöket, hogy az ünnepek miatt az alábbiak 
szerint módosul a szállítási rend.

2015. december 25-én szünetel a szállítás, kivéve:
 - Bélapátfalva 
 - Hangony 
 - Ózd 
 - Putnok 
 - Serényfalva 
 településeken.

2015. december 25. (péntek) helyett  
2015. december 26-án (szombaton)  

történik a szállítás a következő településeken:
 - Arnót 
 - Debréte 
 - Edelény adott területei 
 - Hernádkak 
 - Kazincbarcika adott területei 
 - Kondó 
 - Nyékládháza 
 - Parasznya 
 - Radostyán 
 - Rakaca 
 - Rakacaszend 
 - Sajókápolna 
 - Sajólászlófalva 
 - Szendrőlád 
 - Szuhogy 
 - Viszló

2016. JANUÁR 1-JÉN A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS SZÜNETEL.

2016. január 2-án (szombaton)  
a pénteki szállítási rend szerint történik  

a hulladék elszállítása az érintett településekről.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot és Partnereinket, hogy hulladékgyűjtő edé-
nyeiket a módosításnak megfelelően a megszokott helyre és a fent jelzett 
időben kihelyezni szíveskedjenek!

KELLEMES KARÁCSONYI  
ÜNNEPEKET ÉS  

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN  
A ZV ZÖLD VÖLGY  
KÖZSZOLGÁLTATÓ  
NONPROFIT KFT.

Elsőként Siető Katalin (ké-
pünkön) kötötte meg a támo-
gatási szerződést, aki a Zso-
Na ajándékműhelyt fejleszti 
egy  lézervágó-gravírozó be-
rendezéssel. A gép segítsé-
gével költséghatékonyan 
tudnak nagy mennyiség-
ben előállítani termékeket 
különböző alapanyagokból. 
Emellett a berendezéssel 
különböző méretű sík alap-
anyagra is tudnak dolgozni, 
melynek hosszúsága nem 
maximált, ennek köszönhe-
tően akár két méter hosszú 
plexi- vagy fatáblákat is meg 
tudnak munkálni. (Pl. fa üzle-
ti installáció, világító reklám-
tábla). A gép beépített forga-
tómechanikával van ellátva, 
ennek köszönhetően forgás-
testek – például különböző 
italosüvegek, poharak, vagy 
golyóstollak, üvegtömbök - 
megmunkálására is alkalmas.
www.egyediajandekok.eu

Tóth Marianna tavaly óta 
egyéni vállalkozás formájában 
működteti a Pizza Bázis Büfét, 
amely már egy évtizede jelen 
van a város üzleti életében. Az 
általa kitalált ízvilág megha-
tározó, és sokaknak ismerős 
a térségben. A támogatás se-
gítségével egy olyan modern 

Fejlesztenek a vállalkozások
HIRDETÉS

November 17-én került sor a Svájci Hozzájárulási Program ál-
tal támogatott vállalkozásfejlesztési alap 3. pályázati körének 
eredményhirdetésére, amely alapján 8 vállalkozás pályázata 
bizonyult eredményesnek, ők a támogatás segítségével va-
lósíthatják meg fejlesztéseiket.
Az elmúlt egy hónapban a nyertes vállalkozások benyújtották 
a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumaikat, 
így még karácsony előtt sor került ezek aláírására.

és fiatalos melegkonyhás ét-
keztetést alakít ki, amely ala-
poz a hagyományos ízekre és 
e mellett bevezeti a városban 
a saláta- és halételeket gyor-
séttermi jelleggel, ahol min-
den korosztály megtalálja a 
számára ideális választékot. 
Fő szempont az egészségtu-
datos táplálkozási szokások 
elterjedésének elősegítése. 
Kifejezetten preferálja a fia-
talok és családok igényeinek 
kiszolgálását. A projekt ke-
retében 2 éven keresztül 1 fő 
teljes állású alkalmazott fog-
lalkoztatását vállalja Kazinc-
barcikán.
www.pizzabazis.hu

Az IKO Bt. fejlesztésének célja 
egy mini egészségügyi cent-
rum létrehozása a kazinc-
barcikai kistérségben, mely 
széles körű, speciális gyógy-
tornakezelést tud nyújtani az 
itt élő mozgásszervi problé-
mával küzdő betegeknek. 
A szolgáltatás nyújtására a 
társaság olyan egyedi szak-
tudással rendelkező gyógy-
tornászt alkalmaz, aki több 
speciális területen (angioló-
gia, idegsebészet, traumato-
lógia, neurológia, szájsebé-
szet) szerzett tapasztalatot, 
és modern, nemzetközi szin-

ten is elfogadott szakképesí-
téssel rendelkezik. A speciális 
gyógytornakezelés kiegészí-
téseként olyan gyógyásza-
ti eszközparkot létesít, mely 
egyszerre növeli a kezelések 
hatékonyságát, és jelentősen 
csökkenti a gyógyulásra 
szánt időt. Olyan egészség-
ügyi szolgáltatás bevezetése 
a vállalkozás fő célja, mely a 
mozgásos funkcionális ké-
pességek szinten tartására, 
továbbá annak helyreállításá-
ra törekszik, beleértve a be-
tegségek megelőzését, illet-
ve hatékony, komplex módon 
történő gyógyítását a rehabi-
litáció során.

Csipkés Béla egyéni vállal-
kozó a Dorianne papírkol-
lekciókat kívánja bővíte-
ni, szolgáltatási palettáját 
fejleszteni. Vállalkozását a 
termékek grafikai tervezé-
séhez szükséges hardve-
rek és szoftverek, valamint 
a kivitelezéshez szükséges 
kézi működtetésű berende-
zések beszerzésével kívánja 
fejleszteni a Svájci Alap tá-
mogatásával. Fő termékei 
az egyedi tervezésű esküvői 
meghívók, vendégkönyvek, 
ültetőkártyák. Termékpalet-
táját bővíteni akarja egyedi 
tervezésű csomagolóanya-
gokkal, ajándéktasakokkal. A 
vállalkozás a grafikai tervezé-
sen túlmenően a mintadara-
bokat is elkészíti.
www.dorianne.hu

A Veres 98 Bt. a térségben 
egyedi és minőségi kategó-
riát képviselő tevékenységet 
végez az exkluzív díszdobo-
zok, plakettek, éremtartók 
gyártása során. Ezen terüle-
ten Hollandiában megrende-
zett versenyen Európa-díj-
ban részesült. Tevékenységei 

közé tartozik még a könyv-
kötészet, látszerészeti vitri-
nek készítése, egyedi pólók 
feliratozása is. Megrendelői 
között számos hazai exklu-
zív terméket gyártó és for-
galmazó cég található. Ezen 
vállalkozások igénylik a mi-
nőségi csomagolóanyagokat 
és a megbízható szállítási fel-
tételek betartását. A támo-
gatott fejlesztése révén a pá-
lyázó egy célzott technológiai 
beruházást kíván megvaló-
sítani, amihez 2 fő munkaerő 
foglalkoztatása párosul.
http://veres98bt.hu

A Protip Kft. a megkezdett 
turisztikai fejlesztése része-
ként egy ifjúsági tábor és 
kemping kialakítását tűzte 
ki célul a Vadna-tó partján. 
A sporttáboroztatás kere-
tein belül érkező táborlakók 
és kempingezők elszálláso-
lására 5 db közművesített 
mobilházat telepítenek, va-
lamint 18 darab sátor- és la-
kóautóhelyet alakítanak ki. A 
beruházás a meglévő szál-
láshelyek számát 20 fővel, a 
kemping befogadóképessé-
gét 50-70 fővel bővíti. Az ifjú-
sági kemping jól illeszthető 
a Kolorcity-koncepció eddig 
támogatott turisztikai prog-
ramjaihoz. Létjogosultságát 
alátámasztja, hogy Kazinc-
barcika vonzáskörzetében 
nem található működő ifjú-
sági tábor, illetve kemping. 
A fejlesztés révén 2 éven 
keresztül 2 fő alkalmazását 
valósítja meg Vadnán a vál-
lalkozás.
http://vadnapark.uw.hu/

A Prototech Kft. másod-
szor pályázott sikeresen a 
vállalkozásfejlesztési támo-
gatásra. Jelenlegi projektje 
a korábbi, „Additív gyártás-

technológia telepítése Ka-
zincbarcikán” c. projektjére 
épül, és a háromdimenziós 
(3D) tárgyak előállítását cél-
zó speciális nyomtatási tech-
nológiára alapozva vákuum 
alatti, illetve alacsony nyo-
mású öntészettel a műanyag 
gyanták öntéséhez szüksé-
ges új technológia telepíté-
sét célozza. Ezzel kis szériás 
műanyag termékek gyártá-
sát is meg tudja valósítani, 
mint például átlátszó, gu-
miszerű, kopásálló alkat-
részekét. Emellett a cég új, 
kísérleti jellegű szolgáltatá-
si üzletágának kiépítésével 
vasbeton szerkezetek ron-
csolásmentes vizsgálatát, a 
számítógépes röntgentomo-
gráfia segítségével (CT-, ill. 
MRI-berendezésekkel) vég-
zett anyagvizsgálati módszer 
fokozottabb hasznosítását 
kívánja megvalósítani az épí-
tőipar területén. A cég 2 éven 
keresztül 1 teljes állású és egy 
félállású alkalmazott foglal-
koztatását vállalja a kazinc-
barcikai telephelyen.
www.prototech.hu

A Nitech 2004 Kft. több mint 
tíz éve forgalmazza a vegy-
iparban, petrolkémiai ipar-
ban használatos karimás 
csőkötések kötőelemeit, a 
szegcsavarokat. A cég maga 
kívánja gyártani a szegcsa-
varokat, a projekt kereté-
ben a gyártáshoz szükséges 
eszközöket szerzi be a vállal-
kozásfejlesztési alap támo-
gatásával. A saját termelés 
következében a cég lehető-
ségei túlmutatnak a Borsod-
Chem és Kazincbarcika ha-
tárain. A vállalkozás 2 éven 
keresztül 3 fő alkalmazását 
biztosítja a kazincbarcikai te-
lephelyen.
www.nitech2004.eu

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával 
valósul meg. www.svajcihozzajarulas.hu, www.swiss-contribution.hu
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ez most éppen a játék ideje. 
Tornacipőt vett, és irány a Fő 
téri pálya, ahol már döngették 
a labdát a fiúk. 
- Mit keresel itt, te nagy-
fejű? - förmedt rá az egyik 
hosszú lábú, elméretezett 
ötödikes.

- Én csak … – válaszolta volna 
Kabarci, ám a labda átrepült 
a kerítésen, ki az út felé. A 
nyurga rögtön utánainalt, a 
bőrgolyó átpattant a járdán.
- Kabóca, vigyázz, autó! Kabi..! 
Kabi..! - kiabálták a többiek, akik 
csak azt látták, hogy Kabarci 

elrugaszkodik a földtől, át a 
dróttérelválasztó fölött, és még 
röptében megfogja Kabóca 
vállát. Fékcsikorgás, a vezető 
ordít, a magas fiú visszaslattyog 
a pályára pattogtatva a labdát. 
Azt mondja zavarában:
- Na, mi lesz? Focizunk, vagy 
hülyülünk?
Kabarcit nem vették be 
a játékba, idegenkedve 
bámultak rá, mekkorát tud 
ugrani. Talán kicsit tartottak 
is tőle. Akkor érkezett meg a 
kóbor kutya a pálya szélére. 
Megijedt a labdától, ami felé 
röpült, és azonnal támadásba 
lendült. A csapat egy része fel 
a drótkerítésre, másik része 
meg egymásnak ütközve 
próbált elmenekülni. 
- Kutya, kiskutya, ne csi-
náld! - mondta Kabarci. És a 
lógófülű felé lépett. - Látod, 
senki se bánt - folytatta 
dallamos, lágy hangon. A fiúk 
elképedve pislogtak, figyelve 
a bátor mozdulatokat.  Az eb 
farkát behúzva elsomfordált.
- Ne vegyük be?- kérdezte az 
egyik negyedikes.
- Ezt a golyót?- kérdezte 
Kabóca, aki még mindig 

nem tudta elfelejteni, hogy 
megmentették az életét.
Fura módon, volt a csapatban 
egy lány is. Odakullogott az 
ácsorgó Kabarci mellé:
- Leülünk?- s, választ sem 
várva, letottyant az oszlopok 
melletti fűcsomókra.  
- Tudsz még ilyen kunszto-
kat?
- Mi az a kunszt?
- Nem tudom… Nagyapám 
szokta kérdezni, ha valami 
furcsát csinálok- mondta a 
lány. - Szóval tudsz?
- Tudok.
- Miket? 
- Tudok órát építeni például. 
Láthatod egy képen, a Má-
tyás király úton. Aztán tu-
dok beszélgetni, simogatni, 
gömböccé vagy kifli alakúvá 
válni, de átcsusszanok, ha 
kell egy kis nyíláson is. Ha 
kell…
- Mikor kell például átcsusz-
szannod?- kérdezte a lány.
- Ha fontos.
- Mikor fontos?
- Például, ha titokban egy fe-
nyőfát kell vinnem valamelyik 
öreg néninek, olyannak, aki 
már nem tud a piacra menni. 

Vagy, ha még képes is erre, de 
jönni, fenyőfával?! Azt nem. 
- Ja persze, a karácsony 
miatt csinálod – tette hozzá 
a lány. - Olyan vagy te, mint 
egy angyal?
- Nem, dehogyis – mondta 
Kabarci. – Az angyalok sokkal 
többet tudnak. A mi csalá-
dunk inkább az emberekhez 
áll közelebb. Szeretünk 
segíteni. Ha jó vagy valakihez, 
más is ilyen lesz hozzád.
Ebben a pillanatban megállt a 
játék. Kabóca haragos arccal 
elindult a beszélgető lány és 
Kabarci felé.
- Na, mi van, két szerelmes 
pár?! Jöttök focizni vagy 
sem? Mit kell itt balhézni?! 
- színlelte a mérgét. Felug-
rottak, pár lépés után Kabóca 
törte meg a csendet:
- Azért… Kösz! - fordult 
Kabarci felé, de ezt már 
barátságos hangon mondta.
Az angyalok, akiket a lány 
hozott szóba, mindebből 
semmit nem vettek észre, 
mert úgy el voltak foglalva 
a kívánságok teljesítésével. 
Ami ilyenkor, karácsony előtt  
nem is csoda.

December 20. (vasárnap) 
IV. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

16.00 Mesekuckó – A PÓDIUM SZÍNHÁZ előadásában,  
a Lizi karácsonya című, ingyenes zenés mesejátékkal 
kedveskedünk a gyerkeknek az Egressy Béni Művelődési 
Központ színháztermében

17.00 In aeternum gospel énekegyüttes
17.25 A SINOSZ jelnyelvi flashmob csapata kíván boldog karácsonyt
17.30 Negyedik adventi gyertya meggyújtása  

17.35 HOMONNAY ZSOLT& POLYÁK LILLA

KARÁCSONYVÁRÓ  
JÁTSZÓHÁZ  

a Gyermekek Háza – Kézművesházban 
Mezey István Művészeti Központ, Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

December 20. (vasárnap) 10.00 
Hagyományos és modern fenyődíszek 
készítése
A belépőjegy ára: 350 Ft/fő.

Adventtől Újévig
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2016. január 16-tól  
minden hétvégén a 

Kazincbarcikai Sportközpont 
Tornacsarnokában.

DECEMBER 1-JÉTŐL VÁRJUK CSAPATOK 
JELENTKEZÉSÉT AMATŐR FÉRFI, ÖREGFIÚK, 

IFJÚSÁGI, NŐI ÉS ISKOLÁS KATEGÓRIÁKBAN.

A részletes versenykiírás és a nevezési lap a  
www.barcikaart.hu/sport oldalon érhető el.

Bővebb felvilágosítás kérhető a 
sportszervezes@barcikaart.hu  

e-mail címen, vagy a  
06-20/271-4121 telefonszámon.

VII. SZITKA BÉLA  
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ  

EMLÉKTORNA

Magyar Kupa negyeddöntő, első mérkőzés:
Szolnoki Főiskola RK SI – Vegyész RC-Kazincbarcika 
0–3 (-10, -26, -14)

Szolnoki Főiskola RK SI: Gulyás, Tóth G., Fülöp, Varga, Germus-
ka, Gönczi. Csere: Farkas R. (liberó), Bodonyi, Szabó A., Dian. 
Edző: Gulyás Ferenc.
Vegyész RC: Toronyai, Szabó D., Banai, Juhász, Kovács Z., Árva. 
Csere: Dudás (liberó), Bene (liberó), Lehóczky, Bokor, Kozsla, 
Surányi, Budai. Edző: Toma Sándor.

VRCK

KÉT NAP, KÉT GYŐZELEM
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

Gulyás Ferenc: – Az első 
szettben lehetett látni, hogy 
mennyivel jobb a Barcika. 
Örültem volna, ha a második 
szettet hozzuk, ekkor ját-
szottunk, ezt vártam volna 
el az egész mérkőzés során. 
Ebben az időszakban meg-
mutattuk, hogy mit tudunk.

Toma Sándor: – Hét nap alatt 
három meccsünk volt, ilyen 
menetben előfordul azért 
dekoncentráció. Lélektani 
pillanatokban azonban he-
lyén volt a kéz és a szív. Örü-
lök annak, hogy mindig akadt 
egy-egy ember, aki segíteni 
tudott a társaknak.

Férfi röplabda NB I.: Vegyész RC-Kazincbarcika – Dág KSE
3–2 (18, 18, -20, -17, 10)

Vegyész RC: Toronyai, Szabó D., Juhász, Banai, Kovács, Árva. 
Csere: Dudás (liberó), Bene (liberó), Lehóczky, Surányi, Budai. 
Vezetőedző: Toma Sándor.
Dág KSE: Oszuska G., Szauter P., Jánossy, Krupánszki, Horváth, 
Takács. Csere: Koch (liberó). Edző: Szauter Ferenc.

Toma Sándor: – A harmadik 
szettben fejben kicsit leen-
gedtünk, ami miatt a nyi-
tásunk és a fogadásunk is 
gyengébb volt. Lassan rá-
zódtunk vissza a meccsbe, 
így egy nyögvenyelős siker 
lett belőle.

Szauter Ferenc: – Lazán ját-
szottunk, nem volt rajtunk 
teher, ami meglátszott a já-
tékunkon is. Így is dicséret il-
leti a játékosaimat, mert jól 
játszottak. Gratulálok az ez-
úttal több hibával játszó Ka-
zincbarcikának.
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MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Január 7-éig 
 › AZ IZSÓ MIKLÓS 
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR  
ÉVES KIÁLLÍTÁSA

Január 8-áig 
 › BETLEHEMI KIÁLLÍTÁS

MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ

Január 8-áig
 › KARÁCSONYI 
SZALVÉTAKIÁLLÍTÁS

GYERMEKEK HÁZA-
KÉZMŰVESHÁZ

December 18., január 8. (péntek) 16.00 óra
 › MODELLEZŐSZAKKÖR

Vezeti: Kalanovics Zoltán

December 18-áig 10.00 és 14.00 óra
 › KÉZMŰVES BÉRLET

iskolai csoportoknak* 

December 20. (vasárnap) 10.00 óra
 › KARÁCSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ

hagyományos és modern fenyődíszek, 
karácsonyi dekorációk készítése
Részvételi díj: 350 Ft/fő

Január 4. (hétfő) 15.30 óra
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

Január 4., 6. (hétfő, szerda) 15.30 óra
 › RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

Január 5. (kedd) 15.00 óra
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS 
-KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

Január 5. (kedd) 16.00 óra
 › KAZINCBARCIKAI GOBELIN 
ÖLTÖGETŐK KÖRE

Vezeti: Kissné Király Piroska

Január 6. (szerda) 16.00 óra
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Simkó Fanni

IDŐSEK KLUBJA 
Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

KISGALÉRIA 
Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.

December 30. (szerda)  
10.00 óra

 › ÓÉVBÚCSÚZTATÓ

Január 4-éig
 › KAMERA 2015

a KAMERA Fotókör és a MÁS-KÉP Diákfotó 
Alkotócsoport kiállítása

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

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

FELLÉPŐK:

KÁVÉSZÜNET EGYÜTTES 
POPOVICS GYÖRGY (ének)

NÉMETH FERENC (gitár)
KOMÁROMI KRISTÓF (dob)

BELEGRAI GÁBOR (basszusgitár)
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

2016. január 20. (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…

a magyar kultúra  

napja alkalmából 

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

December 19. (szombat) 17.30 óra
Tornacsarnok 

 › VRCK-PÉCS NB I-ES 
RÖPLABDAMÉRKŐZÉS

Január 13. (szerda) 14.00 óra
Tornacsarnok

 › ÓVODÁS TEREMATLÉTIKA-
VERSENY 

Január 16. (szombat)  
9.00 óra
Tornacsarnok

 › VII.  
SZITKA BÉLA 
KISPÁLYÁS 
LABDARÚGÓ 
EMLÉKTORNA
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