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HÍREK

A HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek emlékére 
a régió településein koszorúzással és egyéb megemlékezéssel ké-
szültek.
Edelényben a Forradalmak terén október 23-án délelőtt koszorú-
zással kezdődött az ünnepi ceremónia. Ezt követően a művelődési 
központban tartották a városi ünnepséget, ahol 
Molnár Oszkár polgármester 
köszöntő szavait hallhatták, 
majd az edelényi Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Isko-
la diákjai adtak ünnepi műsort. 
Bánhorvátiban október 23-án, 
„60 éve történt...” címmel, em-
lékeztek a forradalomra a Ber-
kes János Művelődési Házban. 
Boldizsár János nyugalmazott 
középiskolai tanár, a forrada-
lom élő szemtanúja osztotta 
meg egykori emlékeit az érdek-
lődőkkel. Innen indult este hat-
kor a fáklyás felvonulás a kop-
jafához, illetve az I. világháborús 
emlékműhöz. 
Sajószentpéteren október 21-én 
rendeztek városi ünnepséget az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére a Rendezvé-
nyek Házában.
Ünnepi beszédet Demeter Zoltán, 
országgyűlési képviselő mon-
dott. A Sajószentpéteri Kossuth 
Lajos Általános Iskola Móra Fe-
renc Tag iskolájának diákjai mű-
sorral készültek. Az ünnepély 
után a megemlékezők koszorút 
helyeztek el a Kálvin téri Turul 
szobornál.

Várossá nyilvánításukat ünnepelték
Szendrő várossá nyilvánításának húszéves, valamint Edelény 
városi rangra emelésének harmincéves évfordulója alkalmából 
az Edelényi Kastélysziget és a Szendrői Várbarátok Egyesülete a 
XI. Várbarátok Napja keretében Forgách Ferenc-emlékkirándu-
lást szervezett október 23-án. 

Az ősi nemesi családból szár-
mazó Forgách Ferenc Xavér gróf 
L’Huillier Mária Teréziával kötött 
házassága után apósa és anyósa 
mellett tevékeny szerepet vállalt 
az edelényi kastély befejezésében 
és az uradalmi épületek felépíté-
sében. 
A megemlékezés Edelényben, a 
L’ Hu i l l ie r- C obu rg–k a s té lyb a n 
kezdődött. A résztvevők bepil-
lantást nyertek Forgách Ferenc 
életútjának főbb állomásaiba, 
majd tárlatlátogatáson vettek 
részt. 
A program a szendrői római ka-
tolikus templomban folytatódott, 
ahol a korabeli leírások alapján 
felelevenítették Forgách Ferenc 
temetésének mozzanatait.
A látogatók a vár „felfedezése” 
mellett megismerték a gróf ka-
tonai pályafutását. 
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc Bódva-völgyi ese-
ményei előtt tisztelegve a re-
formátus temetőben koszorút 
helyeztek el dr. Hatvani Viktor, 
az edelényi járási munkásta-
nács egykori elnökének sírjá-
nál. 

(Forrás: www.edelenyikastelysziget.hu)

TÁNCCAL ZÁRULT A 
SAJÓKAZAI PROJEKT

A sajókazai Radvánszky-kastélyban október 21-én az alsósok zenés, 

táncos foglalkozásával zárult az a programsorozat, amit a helyi önkor-

mányzat áprilisban indított a községben élő óvodásoknak, általános 

iskolásoknak és felnőtteknek. 

A rendezvény helyszínéül szolgáló létesítmény belső felújítása a Svájci 

Hozzájárulási Program részeként, a „Kazincbarcika és vonzáskörzete 

munkahelyteremtő fejlesztése” pályázat keretein belül 76 millió forin-

tos svájci támogatásból és 15 millió forint önrészből valósult meg. A 

rekonstrukció végeztével a projekt részeként a kistérség turisztikai 

szolgáltatásának és vonzerőkínálatának növelése céljából a létesít-

ményben kiállító-, konferencia- és tehetséggondozó központot ala-

kítottak ki. A program egyik szegmense volt a most záruló tizenhárom 

részes kastélytörténeti előadássorozatból; rendhagyó irodalomórák-

ból; kézműves, művészeti, táncos, zenei és drámapedagógiai foglal-

kozásokból álló képzés is.

MEGEMLÉKEZÉS

’56-OS BÜSZKESÉGPONT SAJÓIVÁNKÁN 
Kétezer-tizenhat a Magyar 
Szabadság Éve. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
60. évfordulóját Sajóivánka 
különleges módon ünnepelte 
október 23-án.
A település csatlakozott az 
1956-os emlékévhez, a Kö-
zép- és Kelet-európai Tör-
ténelem és Társadalom Ku-
tatásáért Közalapítvány két 
pályázatán – „Büszkeség-
pont” és „Sinkovits Imre” – si-
kert aratott „1956 emlékezete 
Sajóivánkán” című projekt-
jével. Ennek és az 1956-os 
Emlékbizottság támogatá-
sának köszönhetően meg-

valósult a település álma, egy 
különleges emlékmű, s hozzá 
kötődően az 60. évforduló-
hoz méltó emlékprogram. Az 
új „Büszkeségpont” tervező-
je, Eperjesi Szabolcs Sesz-
ták Ottó polgármesterrel, a 
képviselő-testület tagjaival 
és a település lakóival együtt 
egy olyan emlékművet hozott 
létre Sajóivánka egy kiemel-
kedő részén, mely jól látható 
a 26-os számú főúton köz-
lekedőknek is. Az emlékmű 
kivitelezésében – csakúgy, 
mint az ötletelésben, előké-
szítésben – a község lakói is 
aktív szerepet vállaltak.

Az avató ünnepségen első-
ként Seszták Ottó köszön-
tötte a megjelenteket, majd 
a Büszkeségpont megalko-
tásának lépéseit elevenítet-
te fel. Ezt követően Demeter 
Zoltán mondott ünnepi be-
szédet. A képviselő-testü-
let tagjai egy üzenetekkel teli 
időkapszulát helyeztek el az 
emlékmű talapzatába. Szán-
dékaik szerint ezt a kapszu-
lát utódaik ötven év múlva 
bontják majd fel. Az esemé-
nyen Eperjesi Szabolcs mu-
tatta be a Büszkeségpontot. 
A rövid ismertetőt követően 
a szobornál az emlékezés vi-

rágait helyezte el Sajóivánka 
Önkormányzata, a település 
testvérvárosának képviselői 
és a meghívottak. Az ’56-os 
emlékprogramon Kelemen 
Csaba színművész műsorát 
is meghallgathatták az ér-
deklődők.
A program zárásaként Dobos 
Norbert művésztanár alko-
tásaiból nyílt tárlat a köz-
ségházban, melyet Ursutzné 
Blága Krisztina, a Gyermekek 
Háza-Kézművesház vezető-
je ajánlott a nagyközönség 
figyelmébe. A rendezvényen 
közreműködött a Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Is-

kola tanárainak 
együttese, a 
„Septoforte”.
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Szitka Péter: 
„Nagy a felelőssége minden 
egyes meghatározónak, a 
mindenkori kormánynak, 
ellenzéknek, mindenkinek, 
aki valamilyen formában 
megemlékezéseken vesz 
részt ezekben a napokban. 
Nem mindegy, hogyan őriz-
zük meg, és adjuk tovább az 
’56-os hősökért égő lángot 
a következő generációknak.
Az ’56 - os tá rsa d a lo m 
ugyanolyan színes volt, 

mint ma, sokan voltak sok-
félék, de egy dolgot min-
denki egyformán szeretett 
volna: az elnyomás meg-
szűnését, a szabadságot. 
Nagy Imrének is voltak el-
képzelései a politikai pár-
tok színes világáról, a vé-
leményszabadságról, ami 
már ebbe az irányba muta-
tott. Ez az, amit a követke-
ző generációknak tovább 
kell adjunk, hiszen nekik 

már természetes a sza-
bad élet és mozgás, ami-
ért az ’56-os hősöknek 
meg kellett küzdeniük. 
Fontos, hogy elmondjuk, 
megtanítsuk, hogy egy-
kor ezért a szabadságért 
őseink vérüket, életüket 
adták. Köszönjük nekik, 
hogy ma itt lehetünk és 
szabadként, független-
ként ünnepelhetünk Ma-
gyarországon!”

A koszorúzás után az Egressy Béni Művelődési Központban folytatódott az ünnepség, ahol 
előbb Szitka Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket és emlékezett a 60 évvel 
ezelőtti eseményekre. 

Az emlékezés koszorúját helyezte el többek között a 
Kazincbarcikai Járási Hivatal, a Barcika Holding Vállalat-
csoport, a BorsodChem Zrt., a helyi pártok, a roma nem-
zetiségi önkormányzat, a városi intézmények és civil 
szervezetek képviselői.

SOSEM ALUDHAT KI AZ ’56-OS 
HŐSÖKÉRT ÉGŐ LÁNG
A Szanyi Péter szobrászművész által tíz évvel ezelőtt készí-
tett ’56-os emlékműnél kezdődött a kazincbarcikai ünnepi 
megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára október 22-én. A Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola fúvószenekarának indulójára gyülekeztek 
a koszorúzni készülők. Kazincbarcika Város Önkormányza-
tának és polgármesteri hivatalának képviselői - Szitka Péter 
polgármester, Klimon István alpolgármester és dr. Szuromi 
Krisztina jegyző - Demeter Zoltán országgyűlési képviselővel 
közösen koszorúzott.

A polgármesteri beszédet követően az 56-os Emlékbi-
zottság által támogatott, a forradalom hatvanadik évfor-
dulója alkalmából készült, Török Tamás: Sej, szellők című  
zenés úttörőrevüt Ivancsics Ilona és Színtársai hozták el a 
megemlékezésen résztvevőknek groteszk módon meg-
idézve a múltat, s bemutatva a mindent átható fenyege-
tettséget egy ötvenes években élő pedagógus házaspár 
abszurdba hajló élethelyzetein keresztül.
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Él az én lelkem. Kelle-
mes őszi idő van, de lát-

juk hogyan fogy el az élet a 
természetből. És mégsem 
aggódunk, mert tudjuk, hogy 
csak átmeneti állapot ez, s 
jön a tavasz, amely újra élő-
vé teszi azt ami most élette-
lenséget mutat. Így áll a ke-
resztény ember a sírok mellé. 
Nem aggódik akkor sem, ha 
szemben van a halállal. Hívő 
és hitetlen tanúságot tesz 
az élet örökkévalóságáról 
azzal, hogy ide jön a teme-
tőbe. Mert nem azt szeret-
jük, amit a föld elemésztett 
egy emberből... Nem ennyi 
az ember. A lelket, ha el akar-
nánk temetni, el kellene venni 
az Istentől, de ehhez túl kicsi 
az ember.

És dicsér Téged... Az 
élők lelke, a halálon innen 

és a halálon túl is dicséretet 
mond az Istennek. Mi ezen 

az oldalon sokszor nehezen 
adjuk meg a dicséretet, mert 
tele vagyunk megválaszolat-
lan kérdésekkel, csak tükör-
ben és homályosan látunk. A 
másik oldalon lévők szemé-
ről már lehullott a köd, s ők 
buzdítanak minket, ők, akik 
már tudják a válaszokat. S ha 
szólhatnának, mind együtt 
azt mondanák, hogy dicső-
ítsétek bátran az Istent.
 

És ítéleteid megsegíte-
nek engem. Isten ítélete 

nem elítélés, hanem meg-
mentés. Krisztus azért tanít 
minket az élet igéire, hogy 
legyen valami az életünkben 
ami miatt megmentő ítéle-
tet mondhat. A foganás és a 
halál pillanata között meg-
húzódó életet kell igazi tar-
talommal megtölteni, és ez a 
tartalom csak egyetlen dolog 
lehet. Az, amit nem tép ki a 
kezünkből a földi élet végén 

a nagy „rabló”, a halál. Ez a 
tartalom: Megtanulni Krisz-
tustól, hogy hogyan kell egy 
másik embert szeretni. Ez 
marad itt egyedül utánunk, 
s ezt vihetjük magunkkal 
Isten ítélőszéke elé. Minden 
más az enyészeté lesz. Le-
het, hogy csak sokára, de 
azé lesz. Élj úgy, hogy Isten 
ítéletével megmenthessen 
téged! Így megmenekülök a 
magányosságtól. Ha hagyod, 
hogy Isten megmentsen, ak-
kor megmenekülhetsz attól, 
ami a legnehezebb a halál-
ban, megmenekülhetsz a 
magányosságtól. Nem va-
gyunk egyedül, s a másik ol-
dalon lévők sincsenek egye-
dül. Vagy egy híd; Krisztus, 
aki azért halt meg és támadt 
fel, hogy élőknek és holtak-
nak egyenlőképpen Ura le-
gyen.

Dr. Janka Gábor
görögkatolikus parókus

A TEMETŐBEN

Él az én lelkem és dicsér téged, 
és ítéleteid megsegítenek engem
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PRECÍZIÓS HÍMZÉS KAZINCBARCIKÁN
„Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” címmel Kazincbar-
cika Város Önkormányzata három szomszédos helyhatósággal karöltve összehangolt 
fejlesztési projekteket valósít meg a Svájci Hozzájárulási Program 1,4 milliárd forintos 
támogatásával. Ennek részeként 2013 szeptemberében nyílt meg a „Vállalkozások 
munkahelyteremtést szolgáló támogatása a Kazincbarcikai kistérségben” pályá-
zati alap. Ennek teljes vissza nem térítendő támogatási összege mintegy 238 millió 
Ft, melyre immáron négy körben lehetett pályázni. Ez alkalommal az egyik nyertes 
pályázó, a DS Barcika Kft. tevékenységét mutatjuk be.  

A DS Barcika Kft. egy idén 
alapított vállalkozás, amely 
textíliák ipari hímzésére kí-
ván specializálódni. Az ipa-
ri alatt az értendő, hogy a 
hímzőgép egyszerre hat 
hímzőfejjel, 1000 öltés/perc 
maximális hímzési sebes-
séggel dolgozik, így főleg 
nagy mennyiségű munkák 
elvégzésére ideális. A ka-
zincbarcikai térségben ez 
idáig nem volt ilyen hímzé-
si kapacitás. A gép beszerzé-
sével a cég többféle iparág-
ban működő vállalkozásnak 
is magas minőségben tud 

hímezni céglogókat, motí-
vumokat. 
Együttműködési esélyük 
nyílt az egyik jelentős mun-
karuhagyártó céggel, a Sal-
zol Kft.-vel, innen jött az öt-
let majd pedig a lehetőség 
a svájci projekten keresztül 
egy gépbeszerzésre. A tá-
mogatott projekt keretében 
egy ember alkalmazására is 
lehetőségük nyílik.
A vállalkozás a szolgálta-
tással a környező közép- 
és nagyvállalatokat kívánja 
megszólítani. Célja ezeknek 
a vállalkozásoknak a fo-

lyamatos, nagy tételszámú 
megrendeléseinek a telje-
sítése, melyet legfőbbképp 
a helyi munkaruhagyártó 
céggel történő folyamatos 
együttműködéssel kívánja 
megvalósítani. 
A gép beszerzése óta eltelt 
idő alapján már elmondha-
tó, hogy a cég a termékbe-
vezetés státuszában már 
jelentős piaci hányadot tu-
dott elérni, ezzel áthidalva 
a kezdeti nehézségeket. A 
kft. folyamatos piaci növe-
kedésre számít, mellyel egy 
időben tovább kívánja bő-

víteni a vállalkozást, ezzel 
új munkahelyeket teremtve 
Kazincbarcikán.
A beruházás megvalósítá-
sának köszönhetően a vál-
lalkozás hímzett termékek 
sorozatgyártásával és egyedi 
hímzett logókkal ellátott ter-
mékek előállításával foglal-
kozik. Szűkebb régiónkban 
ezt eddig szitanyomással he-
lyettesítették, mely kevés-

bé időt álló, mindemellett a 
hímzett termékek elegán-
sabbak, marketing szem-
pontból előnyösebbek, mint 
a szitanyomottak. Épp ez 
adja a vállalkozás és a meg-
valósított eszközbeszerzés 
egyediségét is, nagyszéri-
ás-hímzést, gyártás köz-
beni logózást, senki nem 
tudott eddig a régióban ki-
vitelezni.

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával 
valósul meg. www.svajcihozzajarulas.hu, www.swiss-contribution.hu

A települések listájáért és további információkért látogassa
 meg weboldalunkat, vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

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

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy a novem-
ber 1-jei munkaszüneti nap miatt 
2016. november 1. – 2016. november 6. 
között az alábbiak szerint módosulnak a hulladék-
szállítási napok:

- a kazincbarcikai ügyfélszolgálathoz tartozó 
településeken egy nappal később ürítik a hulla-
dékgyűjtő edényeket;

- az ózdi ügyfélpontunkhoz tartozó településeken 
kedd helyett szombaton, azaz november 1-je 
helyett november 5-én történik a szállítás. Az 
adott hét többi napján a hulladékszállítás a 
szokásos rend szerint folyik.

A hétfői szállítás menetrend szerint történik.

FALFESTÉS

FÁTÓL AZ ERDŐT
A svájci program keretén belül november végéig zajlik az az épület-
dekorációs projekt, amely során összesen harminc nagy méretű fal-
festés valósul meg Kazincbarcikán. A falfestők lapzártánk idején a 
Május 1. út 25-27-29. sz. társasház parkolóra néző, oldalsó homlok-
zatán dolgoznak, ahová egy erdő képe kerül fel. A grafika, - amely 
Fehérvári Tekla építészmérnök-hallgató terve -, magában foglalja a 
homlokzat mellett található fát is.
A Május 1. úti falfestés után még az ősszel az Iskola út 1-3-5. sz. tár-
sasház körforgalomra néző homlokzatán, a Fő tér 20-21-22. sz. tár-
sasház Mátyás király útra néző oldalsó homlokzatán helyeznek el 
épületdekorációt, végül egy teljes falrekonstrukció után Egressy Béni 
arcképét is újrafestik az Egressy út 40. sz. lépcsőháznál.
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Bababörze
November 5-én, 9 –13 óráig

Don Bosco iskola
Info: 06-20/82-89-369

Pozsgainé Zsuzsanna

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

Belvárosi
PÉNZVÁLTÓ

VALUTA VÉTELE, ELADÁSA 
Kazincbarcikán a legalacsonyabb 

kezelési költséggel

2016/2017 SZÍNHÁZI ÉVAD 
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ

VÁSÁROLJA MEG MOST  
„THÁLIA” VAGY „MÚZSA” BÉRLETÉT!

2016. november

MR. ÉS MRS.
komédia

Szereplők: Verebes Linda, Pindroch Csaba

2017. január

MIRANDOLINA, TE DRÁGA
Kassai Thália Színház – zenés komédia

Főszereplők: Varga Lívia, Pólos Árpád, Bocsárszky Attila

2017. február

ST. MARTIN
önálló est, Valentin - napi koncert

2017. március

MAUDE ÉS HAROLD
Körúti Színház – vígjáték

Főszereplők: Esztergályos Cecília, Vándor Éva

2017. május

ELVIS, OLTÁR, MIAMI
Bánfalvy Stúdió – vígjátékszerű pénzhajsza

Főszereplők: Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, Vastag Tamás

Az előadások 19.00 órakor kezdődnek.
A bérletek ára: teljes árú 9000 Ft, diák és nyugdíjas 8500 Ft. 

Jegyár: 2400 Ft/előadás.
Részletfizetési lehetőség. Az első részlet a bérlet megvásárlásakor,  

a második részlet 2016. december 9-ig fizetendő. 
Tavalyi bérletes helyek meghosszabbítása: 2016. október 22-ig. 

Új bérletek vásárlása: 2016. október 12. és november 23. között.
Helye: Egressy Béni Művelődési Központ jegypénztára. 

Érdeklődni lehet: 06-48/510-220. További információ: www.barcikaart.hu
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VÉDELMI GYAKORLAT A BORSODCHEMBEN

Gyakorlatoztak a biztonságunkért 
Közös külső védelmi tervgyakorlatot tartott október 20-án 
az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai 
Kirendeltsége Kazincbarcikán és Berentén, illetve ezzel egy 
időben Sajószentpéteren. Az esemény célja az volt, hogy a 
szakemberek gyakorolják a külső védelmi tervben kataszt-
rófa esetére előírt feladatokat.

A gyakorlat során – ahogy 
azt mindig – egy balesetet 
imitáltak a BorsodChem-
ben. A fiktív veszélyhely-
zet szerint a gyár területén 
egy cseppfolyós klórt szál-
lító vasúti tartálykocsi le-
fejtő tömlője sérült meg, és 

az így kiszabadult klórfelhő 
előbb Sajószentpétert, majd 
a szélirány változása miatt 
Kazincbarcikát és Berentét 
veszélyeztette.
Az eset során azt próbál-
ták el a szakemberek, hogy 
mi a teendője a helyi védel-

mi bizottság tagjainak és 
az érintetteknek egy valós 
katasztrófa során. A védel-
mi gyakorlat egyik leglátvá-
nyosabb része ezúttal is az 
elzárkóztatási gyakorlat volt 
a berentei általános iskolá-
ban, ahol a feltételezés sze-
rint egy tanuló meg is sérült 
Szent-Királyi László, a Ka-
zincbarcikai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség vezetője 
a próba kapcsán elmondta: 
az október 20-ai esemény-
hez hasonlókat a törvény-
ben meghatározott rend-
szerességgel szükséges 
tartani. Kiemelte, a mosta-
ni ugyancsak egy részleges 
gyakorlat volt, azonban azt 
most is több szempont sze-
rint ellenőrizték.
–Fontos volt felmérni, hogy 
milyen hatékonyan tudjuk 
tájékoztatni a lakosságot, 
de nagyon lényeges volt az 
is, hogy kipróbáljuk a bizton-
ságtechnikai eszközöket, és 
lepróbáljuk azt is, hogy ho-
gyan tudnak együtt dolgozni 
a BorsodChem szakembe-

rei, a védelmi bizottságok és 
a katasztrófavédelem, vala-
mint egyéb hatóságok mun-
katársai – mondta a kiren-
deltség-vezető.
Vészhelyzet esetén a tele-
püléseken működő helyi te-
levíziók, önkormányzati és 
hírportálok, valamint a helyi 
rádiókon keresztül is tájé-
koztatná a helyi védelmi bi-
zottság az érintetteket.
Klement Tibor, a Borsod-
Chem Zrt. biztonságtech-
nikai igazgatója szerint na-
gyon fontos a lakosság 
tájékoztatása és felkészí-
tése, még annak ellenére 
is, hogy a gyárban minden 
dolgozó rendszeresen vesz 
részt hasonló próbákon.
– Olyan szituációkat gya-
korlunk, amikor azt felté-
telezzük, hogy a veszély-
helyzet már nem marad a 
kerítésen belül, és a külső 
lakosságot is veszélyezte-
ti. Mindenképpen szüksé-
ges, hogy ezek a gyakorla-
tok életszerűek legyenek, 
a lakosságot tájékoztassuk, 

hogy ők is tisztában legye-
nek azokkal a kockázatok-
kal, amit egy ilyen gyár kö-
zelsége jelent – mondta a 
biztonságtechnikai igazgató.
A csütörtöki védelmi gya-
korlatot Sajószentpéteren is 
megtartották. Geregúr Jó-
zsef, a város alpolgármeste-
re azt hangsúlyozta, a próba 
számukra is fontos, hiszen 
a veszélyes üzem települé-
sükhöz is nagyon közel van.
A klórfelhő okozta regge-
li vészhelyzet délután egy 
óra után múlt el. Ezt köve-
tően az élet mindegyik tele-
pülésen visszatért a normál 
kerékvágásba, vagyis a gya-
korlat sikeres volt.

MINDENSZENTEK

MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS
Fokozott ellenőrzéssel biztosítják november első hosszú hét-
végéjén a kazincbarcikai köztemető látogatóinak biztonságát 
a városi rendőrkapitányság munkatársai.

Mindenszentek és halottak 
napját követően pedig a köz-
lekedők biztonsága érdeké-
ben lesznek fokozott ellenőr-
zések a közutakon. 
Mivel ebben az időszak-
ban rengetegen keresik fel 

a kazincbarcikai közteme-
tőt, hogy elhunyt hozzátar-
tozóikra, szeretteikre em-
lékezzenek, ezért a korábbi 
évekhez hasonlóan hosz-
szabbított nyitvatartással 
segítik a látogatókat. A váro-

si rendőrkapitányság foko-
zottan ellenőriz a temetőben 
és környékén, hogy biztosít-
sa a nyugodt körülménye-
ket mindenszentekkor és 
halottak napján. A temetők 
környékén a polgárőrség 
mellett az Önkormányza-
ti Rendészet Kazincbarcika 
munkatársai is segítik a rend 
őreinek munkáját.

DR. CZENKE ANTAL HÁZIORVOSTÓL

BEKÖSZÖNTÖTT AZ ŐSZ
ORVOSI TANÁCSOK 

MINDENKINEK
Most, hogy vége van a nyárnak és hűvös szelek járnak 
jó lesz, ha felkészítjük a szervezetünket arra, hogy 
hamarosan meg kell küzdenie a megfázás, a nátha, 
köhögés okozta kellemetlenségekkel. Nem kell ör-
döngős dolgokra gondolni, néhány apró dologra kell 
odafigyelni, amivel túl lehet jutni a megfázás kelle-
metlen tünetein.
Napi 2-3 liter folyadék fogyasztása szükséges víz 
vagy valamilyen finom tea formájában, ami a köhö-
géstől meggyötört toroknak is jót tesz. Fel kell tölteni 
a szervezetet C-vitaminnal, erre a citrom alkalmas, 
csak ne forró teába csavarjuk. Öltözködjünk rétege-
sesen, így alkalmazkodhatunk a reggel még hideg, 
este már hideg, napközben még kellemes időjáráshoz. 
Mindennap szakítsunk időt a mozgásra, ha lehet, a 
friss levegőn sétáljunk. Kerüljük a nehéz, zsíros éte-
leket, legyen az étrend része a zöldség, gyümölcs.
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KIÁLLÍTÁS

EGY ÉV MUNKÁJA

Az Izsó Miklós Képzőmű-
vészeti Kör tagjainak al-
kotásaiból nyílt tárlat 
október 20-án a Mezey 
István Művészeti Központ 
kiállítótermében.
Kazincbarcikán hosszú 
ideje hagyomány, hogy 
az 1958 óta működő, fő-
leg amatőröket tömörítő 
csoport évente egyszer 
bemutatja műveit. A cso-
port az elmúlt közel hat 
évtized alatt Kazincbar-
cika művészeti és kultú-
rateremtő életének egyik 
kiemelkedő szereplőjé-

vé vált. A jelenlegi tárlatot 
húsz alkotó festményei és 

grafikái alkotják, melyek 
rendkívül változatosak és 
színesek.
A rendezvényen a La Cosa 
Nostra fiatal tehetségeinek 
előadása után Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármes-
tere köszöntötte a megje-
lenteket, aki köszöntőjében 
méltatta a csoport színvo-
nalas munkáját, s kiemelte: 
a kör a városé, a városlakó-
ké, Kazincbarcika életéhez 
tartozik, így méltán lehet rá 
mindenki büszke.

IDŐSEK OTTHONA

Generációk találkozása

A generációk közötti kom-
munikáció erősítése érde-
kében a Szalézi gimnázium 
tanulói október 25-én kö-
zös beszélgetésre látogat-
tak el az I. Sz. Idősek Ott-
hona lakóihoz. A gimnázium 
és a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ között 
évek óta jól működő kapcso-

lat adta az alapötletét az új 
kezdeményezésnek. A ta-
lálkozáson a fiatalok és az 
idősek kötetlenül társalog-
tak élettapasztalataikról, és 
a diákok a „rendhagyó tör-
ténelemórán” első kézből 
hallgatták meg a szépkorú-
ak történeteit a rég múlt idők 
hétköznapjairól.

SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM

ROHAM A NYÍLT NAPON 
Nyílt napot rendezett 
október 19-én a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium. 
Az egész napos programra 
közel ötszáz továbbtanulás 
iránt érdeklődő hatodik és 
nyolcadik osztályos tanuló 
volt kíváncsi. 
A rendezvény a Don Bosco 
Sportközpontban kezdő-
dött, ahol az intézményben 
működő különböző sport-
ágakat mutatták be a sza-
lézisek. A bemutatót meg-
előzően Petróczi Gábor 
igazgató és Ervanto Quad-
ros Lytton szalézi szerze-
tes, igazgatóhelyettes, lelki 
vezető tartott tájékozta-
tót az érdeklődőknek a 
2017/18-as tanévben in-
duló osztályokról, a beisko-
lázási rendszer változásai-
ról és a nyílt napról. 
– Újdonság, hogy a jövő 
évtől hétévfolyamos osz-

tállyal bővítjük palettánkat, 
ahol első évben az óraszám 
kétharmadában angolt fog-
nak tanulni a diákok  – mond-
ta az intézmény igazgatója.
A tájékoztatót és a látványos 
bemutatót követően a Sza-
lézi épületébe vonultak át az 
érdeklődők, akik két általuk 
választott tanórát – többek 
közt fizikát, biológiát, néme-

tet, franciát, angolt, vagy épp 
történelemórát – tekinthet-
tek meg.
A gimnázium életében min-
den évben kiemelt jelen-
tőségű a nyílt nap, ilyenkor 
nemcsak a szülőknek, de le-
endő diákjaiknak is megmu-
tathatják az intézményben 
folyó oktató munkát és kö-
zösségi életet.

KODÁLY MŰVÉSZETI ISKOLA

Házon belül versenyeztek
A megmérettetés és az önkiteljesedés fejlesztése a célja a 
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékhangver-
senyének, melyet október 19-én rendeztek meg először az 
idei tanévben. Az előadáson a 
gyerekek a pedagógiai prog-
ramban előírt nyilvános sze-
replésén túl a hozzátartozók 
is betekintést nyertek az in-
tézményben folyó munkáról, 
illetve csemetéjük előreha-
ladásáról. Néhány éve ezek 
a megmérettetések valóban 
csak hangszeres versenyek 
voltak, azonban összművészeti iskola lévén, az utóbbi évek-
ben igyekeztek nyitni a többi művészeti ág felé is, és lehetősé-
get adni a táncosoknak, drámajátékosoknak és képzősöknek 

is, hogy valamilyen formában 
ők is részesei legyenek a pro-
dukcióknak. Most a kíváncsi 
szülők és az iskola tanulói 
tizenöt műsorszámot lát-
hattak. A „Mit illik, hogy il-
lik?” illemtan–viselkedéstan 
előadást követően különbö-
ző korok, különböző dallamai 
csendültek fel.
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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, térítésmen-
tesen leközöljük.

HALLOWEEN

CSOKIT VAGY CSÍNYT!

EURÓPAI TEHETSÉGPONT LETT A TOMPA 
Tíz éve működik a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége, amely a tehet-
ségek helyi támogatására 
Kárpát-medencei tehetség-
segítő hálózatot működtet. 
A hazai hálózat tagjaként 
már csaknem 1500 Tehet-
ségpont működik hazánk-
ban. Az idén október 1-jén 
a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium adott otthont a 
Tehetségpontok őszi talál-
kozójának. 
A magyarországi Tehetség-
pontok képviselői szakmai 
előadások keretében, sze-
mélyesen vehették át a ta-
vasszal sikeresen lezajlott 

akkreditációt tanúsító elis-
merő okleveleket. Az ünne-
pélyes program kiemelkedő 
eseményeként sor került a 
Budapesti Európai Tehet-
ségközpont felhívása nyo-
mán létrejött első magyar 
Európai Tehetségpontok jel-
képes avatására is. 
Százharmincnégy Európai 
Tehetségpont képviselője 
vehette át tanúsítványát – 
köztük iskolánk is –, amely 
csatlakozást jelent az Eu-
rópai Tehetségsegítő Háló-
zathoz (ECHA). Nagy büsz-
keséggel tölt el bennünket, 
hogy a Tompa Mihály Re-
formátus Általános Iskola 

Akkreditált Kiváló Tehet-
ségpont immár mint Európai 
Tehetségpont Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében és 
Kazincbarcikán is elsőként 
került fel az Európai Tehet-
séghálózat térképére az ál-
talános iskolák közül. 
Az újabb, immár nemzetkö-
zi elismerés egyúttal meg-
erősítést is jelent az isko-
la számára, hogy érdemes 
továbbvinni és új elemek-
kel teljesebbé tenni a már 
megkezdett tehetséggon-
dozó munkát. 

Székelyné Amászta Enikő 
igazgatóhelyettes, 

tehetségkoordinátor

A kereskedelmi csatornák 
betörésének és az internet 
térhódításának köszön-
hetően hazánkban is egy-
re többen ismerték meg a 
főként Amerikában elter-
jedt halloweeni szokásokat: 
a töklámpás-készítést, az 
ijesztő jelmezes „házalást”, 
és a fiatalok között egyre 
népszerűbb mindenszen-
tek előtti bulit. Kazincbarci-
kán leginkább az oktatási és 
nevelési intézmények prog-
ramjait színesíti egy-egy 
tökfaragással töltött rend-
hagyó óra vagy egy hangu-
latos koraesti parti. Manap-
ság már azon sem lepődnek 
meg az emberek – főként a 
kertvárosi részen élők –, ha 
október 31-én este boszor-
kányok, vámpírok és egyéb 
mesebeli lények kopogtat-

nak az ajtón édességet kö-
vetelve.
Az ősi kelta ünnepből ere-
deztethető szokás szerint 
október 31-én a Samhainon, 
vagyis a nyár végén a hívők 
egyszerre hódolnak a napis-
ten és a holtak ura előtt. Hi-
tük szerint az elmúlt eszten-
dőben elhunyt bűnösök lelke 
ezen a napon tér vissza, és a 
megfelelő áldozat bemuta-
tásával átsegíthetjük őket a 
mennyországba.
A Halloween szimbólumá-
vá váló töklámpás, azaz 
Jack-lámpa története szerint 
a névadó egy részeges ko-
vács volt, aki még az ördögöt 
is megviccelte. Jack felzavar-
ta őt egy fára, majd keresz-
tet vésett annak a törzsébe, 
hogy ne tudjon onnan lejön-
ni, amíg meg nem ígéri, hogy 

nem kísérti többé. Amikor a 
kovács meghalt, a mennyor-
szágba nem engedték be, de 
a pokolban sem találhatott 
otthonra, mert az ördög is 
haragudott rá. Csak egy izzó 
fadarabot dobtak oda neki 
a pokol tüzéből, hogy lega-
lább ne sötétben kóboroljon 
az idők végezetéig. Jack ezt 
a tüzet rakta bele egy kivájt 
zöldségbe – retekbe vagy ré-
pába – és azóta bolyong lám-
pásával a mennyország és a 
pokol között. Az amerikaiak, 
mivel bőven rendelkeztek 
tökterméssel, erre váltották 
a lámpás búráját. Ezek rémes 
arcokat ábrázoló világító tö-
kök tartották távol az ártó 
lelkeket, űzték el a hideget, 
és ezzel világítottak a halot-
tak szellemeinek, hogy azok 
hazatalálhassanak.
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MEZEI FUTÁS

JÓL FUTOTTAK A POLLACKOSOK
A Miskolci Repülőtér területén rendezték a mezei futás megyei 
diákolimpiai döntőjét október 20-án. Az eseményen a Kazinc-
barcikai Pollack Mihály Általános Iskola minden korcsoportban 
képviseltette magát csapattal, és kiváló eredményeket értek 
el. Az 1-2. helyezett csapatok, és az egyéniben az első négy 
helyen végzett futók 2017-ben, Gödöllőn versenyezhetnek 
majd az országos döntőn.

II. KORCSOPORT
Fiú csapat – 1. helyezett, 
megyei bajnok: Sáreczki 
Szabolcs (Árpád), Keresztes 
László (Kazinczy), Berente 
Martin (Pollack), Ferkel Dáni-

el (Kazinczy), Szegedi Dániel 
(Pollack) Felkészítő: Görcsös 
Lászlóné

Leány csapat – 3. helyezett: 
Bede Luca (Pollack), Bede 

Fanni (Dózsa), Kántor Flóra 
(Árpád), Tóth Leila (Árpád), 
Boros Evelin (Pollack) Felké-
szítő: Simon László

Fiú egyéni – 3. helyezett: Sá-
reczki Szabolcs
Leány egyéni – 3. helyezett: 
Bede Fanni

III. KORCSOPORT
Fiú-csapat – 1. helyezett: 
Balázsi Levente (Kazinczy), 
Komlósi Bence (Kazinczy), 

Kiss Bence (Ka-
zinczy), Keresz-
tes Márk (Dózsa), 
Keresztes Alex (Dó-
zsa) Felkészítő: Barna 
Imre

Leány csapat – 3. helyezett: 
Szakács Réka (Árpád), Tóth 
Vivien (Pollack), Vasvári Alina 
(Árpád), Komlósi Panni (Ka-
zinczy), Bede Hanna (Dózsa) 
Felkészítő: Müllerné Mészá-
ros Judit

Fiú egyéni – 2. he-
lyezett: Keresztes 

Márk
Fiú egyéni – 3. he-

lyezett: Keresztes Alex

IV. KORCSOPORT
Fiú csapat – 1. helyezett: 
Orosz Donát (Ádám), Laka-
tos Krisztián (Kazinczy), Sza-
bó Dominik (Kazinczy), Gé-
czy Ákos (Kazinczy), Deák 
Ádám (Kazinczy) Felkészítő: 
Oláh Zsoltné

KBSC

HÁROM PONT DEBRECENBŐL
A bajnoki küzdelmek so-
rán négy élvonalbeli gárda 
fiókcsapatával is meg kell 
küzdenie a KBSC-nek. Ed-
dig két meccsből egy dön-
tetlenre futotta, az elmúlt 
hétvégén azonban megtört 
a jég, a kék-sárgák a DVSC 
második csapatától hozták 
el a három pontot. Mindez 
kitűnő előjel a hétvégi ES-
MTK elleni találkozó előtt, 
azonban az erzsébetvárosi-
akkal nem árt az óvatosság, 
hiszen a Putnok otthonából 
is győztesen távoztak né-
hány héttel ezelőtt.
– Debrecenben egy rendkí-
vül erős hazai csapat foga-
dott bennünket, szerintem 
ilyen összeállításban még 
nem álltak fel a bajnokság 
eddigi meccsein – válaszolta 
a Kolor 7 érdeklődésére Ko-
leszár György szakmai igaz-
gató. Küzdelmes meccs volt, 

amelyen mindenki odatette 
magát, végig fegyelmezet-
ten futballoztunk. Egy olyan 
délután volt, amikor minden 
összeállt, sokat jelentett a 
helyszínre érkező kazinc-
barcikai szurkolók bizta-
tása, akik végig hallatták 
a hangjukat, ez is kellett a 
győzelemhez.
A KBSC szombati vendé-
ge az eddig rapszodikusan 
szereplő ESMTK lesz. Az er-
zsébetiek játékában az ed-
digi találkozók során ben-
ne volt a bravúr, hiszen két 
fordulóval ezelőtt ponttal 
távoztak az éllovas Monor 
otthonából, ezt megelőzően 
pedig Putnokról tértek haza 
győzelemmel. Nagy „zakót” 
kaptak viszont Tiszaújvá-
rosban és Salgótarjánban, 
odahaza pedig az MTK fi-
ókcsapata intézte el simán 
őket.

– Nem szabad lebecsülni az 
ellenfelünket, komolyan ké-
szülünk, mint minden mér-
kőzésre. Többször elmond-
tam már, hogy a bajnokság 
nagyon kiegyenlített, két 
rossz meccsel több helyet 
vissza lehet esni a tabellán. 
Jó sorozatban vagyunk, ezt 
szeretnénk folytatni szom-
baton – árulta el a szakmai 
igazgató.

DVSC II. – KBSC 1-2 (1-1)

KBSC: Fülöp - Molnár, Fe-
kete, Belényesi, Szemere - 
Engel, Burics, Faggyas, Bene, 
Turcsik – Farkas
Szakmai igazgató: Koleszár 
György
Gólszerző: Farkas (2)
Cserék: Turcsik helyett 
Sigér, Faggyas helyett Ko-
vács, Farkas helyett Od-
robéna

VRCK

LEGYŐZTÉK A RIVÁLISOKAT
A Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika a HÉP-Kecskeméti 
RC vendége volt a férfi röplabdabajnokság alapszakaszának 
5. fordulójában október 25-én, és 3-0-s győzelmet aratott 
közvetlen riválisa otthonában. (www.vrck.hu)

HÉP-Kecskeméti RC – Vegyész Rc Kazincbarcika 
0-3 (-18, -17, -12)

Kecskemét: Török, Szabó, Horváth, Nagy, Mészáros, Erki. 
Csere: Csala (liberó), Balla, Pesti. Vezetőedző: Gyurkó Sándor

Vegyész: Toronyai, Januzovics, Banai, Árva, Borovicsanin, 
Juhász. Csere: Dudás (liberó). Vezetőedző: Toma Sándor.

Gyurkó Sándor: – Hatástalanok voltak a nyitásaink és a 
nyitásfogadásaink, így végig ellenfelünk irányította az ösz-
szecsapást, mi talán egyetlen blokkot sem hoztunk. Egye-
dül Nagy Péter harcosságával vagyok elégedett. Gratulálok 
ellenfelünknek, jobbak voltak nálunk.

Toma Sándor: – Amit elterveztünk, azt meg tudtuk valósí-
tani, ennek pedig nagyon örülök. Tavaly mi is kaptunk itt egy 
nagy pofont, szerintem abból tanultunk, ahogy a legutób-
bi, Kaposvár elleniből is. Egy hetet tudtunk készülni erre az 
összecsapásra, ez mindenkinek jót tett, és a sok közös, jó 
munkának meglett az eredménye.

DIÓSGYŐRI STADION 1939-2016

SZOMBATON BÚCSÚZIK A STADION
A DVTK első edzéseit a Ke-
rekdomb alatti legelőn kiala-
kított pályán tartotta, majd 
1911-től hosszú ideig a mos-
tani Vasgyári út (illetve az az-
zal párhuzamosan futó vil-
lamossínek), az Alsószinva 
utca és a Sétány utca, vala-
mint a Szinva patak által kö-
rülzárt pályán játszotta ha-
zai mérkőzéseit. Azonban 
1939-re a DVTK kinőtte ezt 

a sporttelepet, és a MÁVAG 
gyár támogatásával a stadi-
onnak ma is helyet adó terü-
leten húzták fel az új pályát. 
Ekkor épült fel a ma már régi 
jelzővel illetett tribün, azon-
ban egészen 1968-ig kel-
lett várni, hogy a gólyalábas 
szektorok felhúzásával igazi 
katlanná váljon a stadion. A 
sok nagy csatát látott bás-
tyák egy részét 2009 végén 

bontották el, hogy helyet ad-
janak a 2010-ben átadott új 
napos oldali, immár ülőhe-
lyes, és fedett lelátónak. Idő-
közben 2003-ban gyúltak ki 
először a villanyfények, illet-
ve 2006-ban a régi tribünt is 
felújították. Ez a stadion bú-
csúzik szombaton a DVTK - 
FTC mérkőzéssel. A találko-
zóra minden hazai jegy elkelt, 
telt ház várja a csapatokat.
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Október 29. (szombat) 14.30
KSK

 › KBSC-ESMTK  
NB III-AS BAJNOKI 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Október 30. (vasárnap) 11.00
KSK

 › KBSC-KURITYÁN 
NŐI LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

November 4. (péntek) 10.00 és 12.00
KSK

 › KBSC-BALMAZÚJVÁROS 
U-19-ES ÉS U-17-ES BAJNOKI 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Október 29. (szombat) 10.00  
Művelődési központ
(Edelény, Borsodi út 9.)

 › RAJZFILMÜNNEP 2016
Egész napos rajzfilmvetítés és egyéb 
programok

Október 29. (szombat) 13.00
Borsodi Tájház
(Edelény, Borsodi út 155.)

 › HÁZI LEKVÁROK VERSENYE

SAJÓSZENTPÉTER
Október 29. (szombat) 10.00
Művelődési és sportközpont
(Sajószentpéter, Bem József út 15.)

 › RAJZFILMÜNNEP 
összeállítás klasszikus magyar animációs 
mesefilmekből

Kiegészítő program:  
játszóház, rajzfilmtotó, rajzfilmhősöket 
bemutató képek kiszínezése
A belépés díjtalan

November 9. (szerda) 18.00
Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont
(Sajószentpéter, Sport út 32/1.)

 › Bérletes színházi sorozat  
1. előadás 
VASZARY–FÉNYES–SZENES: 
AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK

zenés bohózat két részben
A Budapesti Bulvárszínház előadása
Jegyek: 2000 Ft és 1800 Ft

PROGRAMAJÁNLÓ

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ

Október 28. (péntek) 16.00 
 › MODELLEZŐMŰHELY

Vezeti: Kalanovics Zoltán

November 11-ig
 › VISELETI DARABOK GÖMÖRBŐL

Kiállítás Neszádeliné Kállai Mária csipke- 
és viseletkészítő népi iparművész, a 
népművészet mestere munkáiból

November 18-áig 
 › NÉPI KÉZMŰVES BÉRLET

óvodai csoportoknak

November 2–4. (szerdától péntekig) 8.00-
16.00

 › ŐSZI NAPKÖZIS TÁBOR 
Előzetes jelentkezés alapján

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető:
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA 
ÉS KIÁLLÍTÁS

 › KABARCI-K TÁRLATA

November 18-ig
 › KIÁLLÍTÁS AZ IZSÓ MIKLÓS 
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR  
ÉVES MUNKÁIBÓL

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

EDELÉNY

November 4. (péntek) 17.00 
Községháza
(Kossuth Lajos utca 38.)

 › DR. ZACHER GÁBOR ELŐADÁSA

November 10. (csütörtök) 17.00
Községháza

 › KÖZMEGHALLGATÁS

SAJÓIVÁNKA
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Október 29. (szombat) 15.00
 › RAJZFILMÜNNEP - LUDAS MATYI 

animációs mese
A program díjtalan

EGRESSY BÉNI 
VÁROSI KÖNYVTÁR
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

KODÁLY ZOLTÁN 
ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA
Kazincbarcika, Lini István tér 3.

November 3. (csütörtök) 16.00

 › KORTÁRS GYERMEKVERSEK
irodalmi foglalkozás gyerekeknek

November 12. (szombat) 19.00

 › KODÁLY VIGALOM – 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Vendég: 
Számadó zenekar

KAZINCBARCIKAI 
KISGALÉRIA
Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.

IDŐSEK KLUBJA 
Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

Október 27. (csütörtök) 17.00
 › „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE”

kiállításmegnyitó 
az Ózdi SC Deák Ferenc  
Szakképző Iskolája és  
Művészeti Szakgimnáziuma  
diákjainak alkotásaiból

November 3. (csütörtök) 9.30  
 › ŐSZI SÉTA A VÁROSBAN 

Kiállítás megtekintése a  
Mezey István Művészeti  
Központban

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

A szakkörökre, műhelyekre a jelentkezés folyamatos! 
Részvételi díj: 5 000 Ft/félév

kazincbarcikai

Egy turnus  8 alkalmas, névre szóló 
úszásoktatás-bérlettel vehető 
igénybe, melynek ára 7200 Ft.

ÚSZÁSOKTATÁS
INDUL FELNŐTTEKNEK 

november 7-én (hétfőn)  
KEZDŐ SZINTEN 

Cselei Béláné gyógyúszás-oktatóval  
(06-20/564-4131).

A foglalkozásokat hétfőn és szerdán 19 órától tartják.

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

SZITKA BÉLA 
EMLÉKTORNA

Start: 2017. január 
Versenykiírás  

hamarosan



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

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

ALU- ÉS HORGANYZOTT CSATORNÁK
Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítésoszlop, 
palák, gipszkarton, profilok, 
csavarok. Creaton, Terrán, 

Tondach cserepek.

FABRIKETT KAPHATÓ!
SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

www.barcikaprima.hu

A BARCIKA PRÍMA KFT. MUNKAVÁLLALÓKAT 
KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

• konyhai mészáros (gyakorlattal)
A fényképes önéletrajzot az alábbi e-mail-címre 
kérjük eljuttatni: igazgato@barcikaprima.hu

Jelentkezés folyamatosan.

Tisztelt Olvasó!
Kérjük, hogy cikkeinkkel, rovatainkkal 

vagy a terjesztéssel kapcsolatos észrevételeit 
ossza meg velünk! 

Levélcím: 
3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 32.–34. 

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

a Kolor7 szerkesztősége

Németh Optika

Kazincbarcika, Építők útja 46.

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS

Rendel: dr. Kurkó Levente
szemész adjunktus

Kedd, szerda: 16.00–18.00

*Komplett szemüvegkészítés esetén

Bejelentkezés:
48/320-290,
70/389-2270

www.mazsoko.hu
Cím: Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11.

Nyitvatartás: 

hétfő–péntek  
6.00–17.00, 

szombat  
6.00–12.00

DOXI ROXI CUKORKA 100 g 100 Ft 1000 Ft/kg

MIESZKO PRALINÉ TÍZFÉLE ÍZBEN 1 kg 2200 Ft 2200 Ft/kg

CSOKI MIKULÁSOK NAGY VÁLASZTÉKBAN
MERCI TÁBLÁS CSOKIK 112 g 500 Ft 4464 Ft/kg

ADRIEN TEXTIL ÖBLÍTŐ 1 l 195 Ft 195 Ft/l

SÜTEMÉNYEK, LINZEREK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN
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