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Mire jó a világháló?

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség március 22-e és 
29-e között tizennyolcadik alkalommal rendezte meg az 
Internet Fiestát a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 
A rendezvénysorozatra különböző témakörök és program-
típusok közül választhattak a csatlakozni kívánó könyv-
tárak. Környező településeinken a kazincbarcikai Egressy 
Béni Városi Könyvtárral karöltve valósították meg a prog-
ramokat. Mivel az idei év központi témája az utazás volt, 
Kazincbarcikán az ezzel kapcsolatos elektronikus szolgál-
tatások igénybevételének módozataival és az internetes 
felületeken való eligazodással ismertették meg a részt-
vevőket. A legkisebbeket mesével és kézműveskedéssel 
fűszerezett foglalkozáson vezették be az utazás lenyű-
göző világába. Minden generáció kedvére csemegézhe-
tett a változatos kínálatból, hiszen sok előadás kötődött 
Kazincbarcikához, a színes városhoz, vagy foglalkozott az 
egészséges életmóddal és a környezetvédelemmel. Ruda-
bányán gyermekeknek tartottak interaktív foglalkozást az 
új Rudapithecus Látogatóközpontban „Utazás a múltba” 
címmel. A gyerekek mintegy 10 millió évet repültek vissza 
az időbe, megismerkedve az őskori élettel. Izsófalván az 
Izsó Miklós Általános Iskolában vetítettképes előadás és 
számítógépes bemutató keretében kalandoztak azokban 
a városokban és országokban, ahol Izsófalva – az egyko-
ri  Disznóshorvát – neves szülöttei, Izsó Miklós szobrász-
művész, Egressy Gábor színész, Egressy Béni zeneszerző 
életük során megfordultak. Tardonán a szlovákiai magyar 
származású Szomolai Tibor íróval találkozott a közönség. 
A szerző könyvei alapján, családtörténeteken keresztül 
mutatta be a felvidéki magyarság sorsát.

KISHÍREK

Szakma/állás Fő Hol Érdeklődni lehet
Szerződéses katona 50 változó 48/313-758
Tehergépkocsivezető (nemzetközi) C,E 1 változó 30/257-8023
Öntő 2 Múcsony 48/510-070 27-es mellék
Lakatos 1 Múcsony 48/510-070 27-es mellék
Öntvény kikészítő (nőket várnak) 4 Múcsony 48/510-070 27-es mellék
Hivásfogadó operátor 5 Miskolc 48/313-758
Pék 1 kazincbarcika 48/510-070 27-es mellék
Pultos (gyakornoki programban) 1 Múcsony 48/510-070 27-es mellék
Edző 1 kazincbarcika 48/510-070 27-es mellék
Betanított kőfaragó 2 sajószentpéter 48/510-070 27-es mellék
Pizza szakács 1 kazincbarcika 48/313-758
Rendszerkezelő 1 kazincbarcika 48/510-070 27-es mellék
Kőműves 4 eger/szikszó 48/313-758
Ács-állványozó 2 eger/szikszó 48/313-758
Építőmérnök 2 eger 48/313-758
Központifűtés- és csőhálózatszerelő 3 eger 48/313-758
Takarítőnő (barcikai lakos) 5 kazincbarcika 48/510-070 27-es mellék
Műszerész 1 kazincbarcika 48/510-070 27-es mellék
Gépésztechnikus 1 kazincbarcika 48/510-070 27-es mellék
Villanyszerelő 1 kazincbarcika 48/510-070 27-es mellék
Mérlegképes könyvelő 1 rudabánya 30/664-8350
Adminisztrátor (25 év alatti) 1 kazincabrcika 48/510-070 27-es mellék
Recepciós (25 év alatti) 1 kazincabrcika 48/313-758
Segédmunkás 3 kazincabrcika 48/510-070 27-es mellék
Autókereskedő / mosó 1 kazincabrcika 48/510-070 27-es mellék

NYITOTT KAPUKKAL VÁRTÁK A BERENTEIEKET
Első alkalommal, „Nyitott kapukkal” címmel tartottak nyílt 
napot a berentei polgármesteri hivatalban március 22-én. 
Az intézménybe érkező közel negyven lakos betekintést 
nyerhetett a község ügyeinek intézésébe, menetébe.

Nagy Boglárka jegyző és 
Roza László, a település 
polgármestere, valamint a 
hivatal dolgozóinak segít-
ségével lehetőség volt arra 
is, hogy a látogatók rész-
letesen tájékozódjanak az 
önkormányzat és az in-
tézmények költségveté-
séről, valamint betekintést 
kaptak Berente pénzügyi 

helyzetébe. A nyílt napon be-
mutatták azt is, hogy a hi-
vatalban ki milyen feladatot 
végez.
– Egyeztettünk és beszél-
gettünk a települést érintő 
és foglalkoztató kérdések-
kel: például a közfoglalkoz-
tatásról, az önkormányzat 
által alapított társaságról, a 
képviselő-testület munkájá-

ról és működéséről, a hivatali 
munkáról, az elmaradásokról 
és a hiányosságok kezelésé-
ről, valamint a jelenleg folyó 
ellenőrzésekről – tájékozta-
tott a jegyző. A felnőtteken 
kívül a berentei általános is-
kola 8. osztályos tanulói és a 
Tündérkert Óvoda nagycso-
portosai is hivatalosak voltak 
a nyílt napra, ahol kipróbál-
hatták a szavazórendszert, 
beszélgettek a hivatal dolgo-
zóival, és megnézegették ki 
és milyen eszközt használ a 
napi munkája során.

ÁLLÁSAJÁNLATOK

Villanások ’56-ból 
A színházi világnap alkal-
mából, március 27-én lép-
tek színpadra az Egressy 
Béni Művelődési Központ-
ban a Kazincbarcikai Ko-
dály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei 
és pedagógusai. A „Villa-
nások ’56-ból” elnevezé-
sű előadással az 1956-os 
forradalom eseményei-
nek állítottak emléket. Az 
elhangzó élőzenei művek 
mellett Kerek Gábor Kö-
zeledő Ötvenhat emléke 
című zeneművének ősbe-
mutatója is hallható volt, 
mely az iskola művészta-
nárának, Kucskárné Gye-
nes Klárának a Villanások 
a vonatból című versére 
íródott. A produkció ér-
zelmi hangulatát erősítet-
te a táncművész tanszak 

színre lépése. A népdal szó-
lót Moldván Ákos énekelte. 
A kórust a zeneművészeti 
ág tanárai alkották, zongo-
rán Nagy Albertné és Kerek 
Gábor, szárnykürtön Vaszkó 
Péter működött közre. A pró-
zai rész szövegét írta, illetve 
a felcsendülő versrészleteket 
Müller Márta és Kucskárné 
Gyenes Klára válogatta, Balla 
Ibolya igazgatóhelyettes volt 
a színdarab koordinátora. A 
műsorban szereplő néptánc 
koreográfiát Göcz Roland és 
Csonka László készítette, a 
társastánc koreográfia Kris-

ton-Kolosai Anikó és Szinyei 
Edina munkája.
A rendezvény az 1956-os 
Emlékbizottság megbízásá-
ból a Közép- és Kelet-euró-
pai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 
által kiírt „Sinkovits Imre” pá-
lyázat keretén belül valósult 
meg, melyet a Kazincbarci-
ka Város és Környéke Művé-
szetéért Egyesület nyert el. 
A „Villanások 56’-ból” pro-
jektet az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfor-
dulójára létrehozott Emlék-
bizottság támogatta.

BARTÓK-MARATON
A Magyar Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák Szövet-
sége Bartók Béla emléke 
előtt tisztelegve hirdette 
meg a Bartók-maraton 
elnevezésű programot. 
A Kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola csatlakozott 
az országos rendezvény-
sorozathoz, mely Bartók 
Béla munkásságának tel-
jesebb megismertetését 
célozza.

A projekt keretében az iskola 
március elején zeneillusztrá-
ciós rajzversenyt írt ki a ta-
nulóinak. A téma a százéves 
ősbemutatóját ünneplő „Fá-
ból faragott királyfi” tánc-
játék tetszőleges techni-
kával történő „vászonra 
vitele” volt. A rajzverseny 
eredményhirdetését, vala-
mint a megemlékező műsort 
március 22-én tartották a 
Kodályban. Az előadásban a 
zeneszerző kórus- és hang-

szeres műveiből hangzott el 
válogatás, illetve a táncmű-
vészeti ág Bartók-zenemű-
vekre és -gyűjtésekre készí-
tett koreográfiákat adott elő; 
a színjáték tanszak  pedig 
Bartókról szóló verssel lé-
pett színpadra.
A programot március 23-án, 
a borsodsziráki Bartók Béla 
Emlékházban az iskola ta-
nárai és növendékei emlék-
műsorral és koszorúzással 
zárták.
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BE RU H ÁZÁS

Finisben az inkubátorház
Az utolsó simításokat vég-
zik a kivitelező szakembe-
rei Kazincbarcika új inku-
bációs házán. Az egykori 
központi iskola belülről épí-
tészetileg és gépészetileg 
már teljesen készen van, a 
kivitelező jelenleg az épü-
let külsején, a parkolón és 
parkokon dolgozik. 
A létesítmény kialakítása 
a több mint másfél mil-
liárd forintos összkölt-
ségű Svájci Hozzájárulási 
Program jóvoltából meg-
valósuló „Kazincbarcika 
és vonzáskörzete munka-
helyteremtő fejlesztése” 
projekt egyik alprogram-
jaként, mintegy nettó 730 
millió forintból valósul meg.
- Várhatóan március 31-
ével indítjuk el a létesít-
mény műszaki átadás-át-
vételi eljárását. Ezután egy 
hónap áll a kivitelező ren-
delkezésére az esetleges 
hiánypótlásra vagy javítá-
si munkákra - tájékozta-
tott Hegedűs-Medgyesy 
Anett, a Kazincbarcikai 
Polgármesteri Hivatal Vá-

rosüzemeltetési és Fejlesz-
tési Osztály vezetője. 
A beruházás célja, hogy az 
épület helyet adjon a térség-
ben letelepülő vagy új he-
lyet kereső vállalkozások-
nak. Az épületben három 
szinten, két épületszárny-
ban alakítják ki az irodákat, 
a tárgyalókat, a kiszolgáló-
helyiségeket, a raktárakat és 
egyéb tereket. Ez nagyban 
megkönnyíti majd azoknak 
a helyzetét, akik jól megkö-
zelíthető helyen szeretnének 
irodát nyitni a városban. Az 
inkubációs funkció továbbá 
egyedi bérleti díjjal és üzleti 
tanácsadással is segíti az új 
kazincbarcikai vállalkozások 
elindulását.
- Az épület alapvetően négy 
szárnyból áll. Az „A” épület, 
ami a Jószerencsét úti fő-
épületi szárny, komplett 

irodahelyiségeket tartal-
maz. A földszinten, az első 
és második emeleten ösz-
szesen huszonhét értéke-
síthető iroda lesz, illetve a 
pinceszinten két műhely és 
tizenhét raktár áll majd a be-
költözők rendelékezésére. A 
„B” épületszárnyban is van-
nak irodák, emellett itt ki-
szolgáló- és közlekedőhelyi-
ségek találhatók. A „C” és „D” 
épületszárnyban a Barcika 
Art Kft. médiaközpontjának 
új székhelyét alakítottuk ki - 
mondta a szakember.
Hegedűs-Medgyesy Anett 
hozzátette, az inkubátorház 
üzemeltetéséről a március 
30-ai munkaterv szerinti 
testületi ülésen döntenek a 
városatyák, illetve ekkor tár-
gyalják az irodák, raktárak és 
egyéb helyiségek többlép-
csős, kedvező bérleti díjait is.

BŰ N M EG E LŐZÉ SI É S VAGYON V É DE LM I A LA PÍTVÁ N Y

Drogprevenciós program-
sorozatot indítanak 
A drogprevenció volt a té-
mája annak a színdarabnak, 
melyet a Bűnmegelőzési és 
Vagyonvédelmi Alapítvány új 
pályázatának nyitórendezvé-
nyén láthattak az érdeklődők 
március 27-én a Mezey István 
Művészeti Központban.
A projektnyitó „A Gyáva” 
című kétszemélyes színda-
rabbal kezdődött, melyben 
Kovács Krisztián, egy kábí-
tószer-problémákkal küzdő 

fiút, Scherer Péter pedig az 
édesapját alakítja. 
Jaskó Judit, a Bűnmegelőzési 
és Vagyonvédelmi Alapítvány 
titkára elmondta, a darab té-
mája szervesen kapcsolódott 
a pályázathoz – gyakorlatilag 
megfogalmazta annak lénye-
gét –, ezért is kezdték ezzel 
a programot.
– A Bűnmegelőzési és Va-
gyonvédelmi Alapítvány 
tavaly ismét beadott egy 

pályázatot a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanácshoz, 
mellyel ebben az évben kö-
zel 5 millió forintot nyert. 
Ennek köszönhetően egy 
három hónapon át tartó 12 
programból álló sorozatot 
indítunk, elsősorban általá-
nos és középiskolás gyere-
keknek, fiataloknak, de lesz-
nek programok szülőknek és 
pedagógusoknak, sőt csalá-
di rendezvényekkel is készü-
lünk – részletezte Jaskó Judit.
Az ismertetőt követően „A 
Gyáva” című színdarab sze-
replői, Kovács Krisztián és 
Scherer Péter beszélget-
tek a résztvevőkkel azokról 
a témákról, melyeket a mű 
feldolgoz.

SZAKMAI NAP

„Eljutni a gyerekek 
szívéig lelkéig” 

Ez volt a mottója annak az egész 
napos szakmai napnak, amelyen 
pedagógusok és szülők is részt 
vettek.
Az eseményen Fürjes-Gáborné 

Csépányi Ágnes a Kazincbarci-
kai Pollack Mihály Általános Iskola 

igazgatója köszöntötte a megjelente-
ket, majd dr. Kádár Annamária „Az én utam a mesehős 
útja” címmel tartott előadást, őt követte dr. Somhegyi 
Annamária, aki az iskolai egészségfejlesztésről szólt.
Délután hét szekcióülésen folytatódott a szakmai munka 
a kazincbarcikai tagintézményekben. A pedagógusok és 
a meghívottak – a teljesség igénye nélkül – betekintést 
nyertek az e-Twinning programba, a személyiségfej-
lesztésbe, az óvoda-iskola átmenet kihívásaiba, vala-
mint a pozitív fegyelmezésbe is.

BA RC I K A PA R K NON PROFIT K FT.

Nyolc mázsa halat 
telepítettek
A jó időben egyre több horgász érdeklődik, hogy mi-
kor kezdődnek a haltelepítések Kazincbarcikán. Jó 
hír számukra, hogy március 28-án délután összesen 
nyolc mázsa pontyot telepített a Barcika Park Nonprofit 
Kft. a három kazincbarcikai tóba: a Csónakázó-tóba 4, 
a Herbolya 1-es tóba 2,5, míg a Herbolya 2-es tóba 1,5 
mázsát. A betelepített halak szabolcsi és hajdúsági 
halász tavakból kerültek a kazincbarcikai vizekbe, 
többségében tükörpontyok, súlyuk átlagosan 1,95 kg.
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Kazincbarcika képviselő-testülete tavaly egy régi hagyományt felújítva 
megalapította a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet, hogy elisme-
résben részesítse azokat a lakóközösségeket, lakóingatlan-tulajdonoso-
kat és -használókat, akik kiemelkedően sokat tesznek a város szépítése 
érdekében. 

Pályázók köre

A település közigazgatási területén lévő 
- lakóközösségek, 
- lakóingatlanok tulajdonosai,
- lakóingatlanok használói.

Kinek adományozható a cím?

1.) Akinek ingatlana, családi háza, társasháza, lépcsőháza, az ingatlan előtti 
járdaszakasz, az ott lévő növényzet, továbbá az ingatlanon található épü-
let, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a 
környezetéhez.
2.) Ami/aki a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, és amennyiben 
vonatkozik rá, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező köz-
szolgáltatást igénybe veszi.
3.) Aminek/akinek az ingatlana jogerős építési engedély alapján épült, és 
jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az elismerés formája: 
- lakóingatlan tulajdonosa vagy használója esetében 100 000 Ft egyszeri 
díjazás, a lakóközösségek esetében a lakóközösséghez tartozó lakásonként 
10 000 Ft egyszeri díjazás;
- egy „Tiszta udvar, rendes ház 2017 év” feliratú, 20x30 cm-es nagyságú, 
falra szerelhető fém tábla, melyet az épület közterület felé eső homlokza-
tára kell rögzíteni.

Fontos! Aki az elismerő címet elnyerte, az elnyerést követő öt évben nem 
vehet részt a pályázaton az elismerő címet már elnyert ingatlannal!

Pályázat benyújtása

Pályázni az erre rendszeresített jelentkezési lapon lehet, amely letölthető 
a www.kazincbarcika.hu weboldalról, illetve személyesen átvehető a Ka-
zincbarcikai Polgármesteri Hivatal (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) portáján.

A pályázatokat - azaz a hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat - 
2017. május 10-én (szerdán) 16.00 óráig postai úton vagy személyesen kell 
visszajuttatni az alábbi címre: Kazincbarcika Város Polgármestere, 3700 
Kazincbarcika, Fő tér 4. A borítékra írják rá: „Tiszta udvar, rendes ház 2017 
év” pályázat.

A pályázat elbírálása

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet évente legfeljebb tíz pályázó 
nyerheti el, melyből ötöt lakóingatlanok tulajdonosai vagy használói közül, 
ötöt a lakóközösségek közül választ ki a Tiszta Udvar, Rendes Ház Bizottság. 

A bizottság tagjai: a polgármester, a képviselő-testület állandó bizottsága-
inak elnökei, a városi főépítész, egy kert- és tájépítészeti tervező, a Barcika 
Park Nonprofit Kft. szakmai vezetője, a polgármesteri hivatal városüzemel-
tetési és fejlesztési osztályának vezetője.

A bizottság helyszíni szemle után tesz javaslatot az elismerő cím adomá-
nyozására, amelyről a képviselő-testület dönt a 2017. június 22-ei mun-
katerv szerinti ülésén.

A nyertes pályázók írásban kapnak értesítést. Az elnyert címek 2017. au-
gusztus 20-án ünnepélyes keretek között lesznek átadva.

ÖNKORMÁNYZAT

Elismerésre méltónak tartja háziorvosa és a vele együtt dolgozó nővér 
munkáját? Lepje meg őket! Legyen övék „Az év praxisa a Kárpát-me-
dencében”! Küldjön ajánlást róluk a www.azevpraxisa.hu/ajanl webol-
dalra május 10-éig! Ha szeretne többet megtudni a pályázatról, tekintse 
meg a www.azevpraxisa.hu weboldalt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ 2017 ÉV”

ÉV PRAXISA

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Tel./fax : (+36)(48) 311 583

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–17.00

Egyéb szolgáltatások:

Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic

Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

http://www.kazincbarcika.hu
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SZÍNESEN LÁTUNK 

Kolorfesztivál ON!
Friss lendületre, a megszokott minőségi és professzionális 
produkciókra számíthatnak a látogatók idén augusztusban 
is az ország legszínesebb, legdinamikusabban fejlődő össz-
művészeti rendezvénysorozatán, az 5. Kolorfesztiválon. 

A LEGSZÍNESEBB FESZTIVÁL: 
ÚJSZERŰSÉG, DINAMIZMUS
A három hét alatt minden 
korosztály és minden művé-
szeti ág rajongója megtalálja 
majd a kedvére való progra-
mot: a fergeteges koncerte-
ken kívül 2017-ben is meg-
annyi képzőművészeti és 
street art akció; színházi és 
táncművészeti előadás; népi 
hagyományőrző, gyermek-, 
gasztronómiai és turisztikai 

program; valamint sportese-
mény közül válogathat a kö-
zönség. A mozgalmas napok 
zárásaként augusztus 25-és 
26-án egy after hétvégével 
búcsúzik a barcikai nyár és az 
idei Kolorfesztivál.

MÉRFÖLDKŐ ÉS JUBILEUM
„Kazincbarcika és vonzás-
körzete munkahelyterem-
tő fejlesztése” címmel Ka-
zincbarcika önkormányzata 
három szomszédos hely-
hatósággal karöltve sikeres 
pályázatot nyújtott be a Sváj-
ci Hozzájárulási Programhoz, 
amelynek egyik elsődleges 
célja volt, hogy a kazincbar-
cikai térség imázsa javuljon. 
Az új térségarculati koncep-
ció szerint a település és vi-
déke az ország legszínesebb 
régiójaként kívánta megha-
tározni önmagát. Ennek ré-
szeként az elmúlt négy évben 
számos kulturális, turisztikai 
és kommunikációs akció zaj-
lott a városban és a környék 
településein, amelynek leg-
népszerűbb és legsikeresebb 
eleme a Kolorfesztivál.
Idén először, a svájci forrá-
sok kiaknázását követően 

saját forrásból valósul meg 
az ötödik, jubileumi prog-
ramsorozat, amely komoly 
kihívást jelent a szervezők-
nek. A szponzorok és a tér-
ség együttműködő telepü-
léseinek aktív részvétele 
még inkább meghatározó-
vá válik, hiszen a fesztivál-
nak a továbbiakban is meg 
kell őriznie összművészeti 
jellegét, illetve az eddig 
is bizonyítottan magas 
színvonalát.

KOLORCOUNTRY 
EGYÜTTMŰKÖDÉS
A hagyományoknak 
megfelelően ebben az 
évben nemcsak Kolor-
city-Kazincbarcika, hanem 
a térség számos települése 
is készül a programsorozat-

ra. Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata és a szervező 
Barcika Art Kft. egyre nép-
szerűbb rendezvénye, illetve 

az országosan ismertté és 
elismertté vált színes város 
márka sikere egyre több kör-
nyező község és város ve-
zetésének, lakóinak keltette 
fel a figyelmét, így 2017-ben 
több mint tíz település jelez-
te, hogy szeretne együtt-
működni a színes programok 
kapcsán. Ezzel a példaértékű 
összefogással a Kolorfeszti-
vál nemcsak Magyarország 
leghosszabb, hanem legna-
gyobb területi kiterjedésű 
fesztiváljává növi ki magát. 
A páratlan természeti és kör-
nyezeti adottságokkal ren-
delkező Kolorcountryban ér-
demes az év bármely napján 

körülnézni, hiszen számos 
turisztikai látványosság, lé-
legzetelállító hely várja a lá-
togatókat a gyönyörű Bükk 
hegységben és a Sajó-völ-
gyében.

UNIKORNIS: 
KREATÍV, ÚJ SZÍNFOLT 

A PALETTÁN
A Kolorcity-Kazinc-
barcika arculata egy új, 
de régóta közkedvelt 
elemmel bővül idén. Az 

impozáns, erőt, dinami-
kát és védelmet sugárzó, 

ám mégis végtelenül sze-
rethető, játékos unikornis már 
eddig is szorosan kötődött a 
városhoz. Szőke Miklós Gá-
bor fából készült színes uni-
kornisa, amely Magyarország 
legszebb körforgalmát díszíti, 
éveken keresztül vitte hírét a 
Kolorfesztiválnak és Kazinc-
barcikának, mint ahogyan a 
város címerében is szereplő 
szimbólum. A művész köz-
kedvelt szobra ihlette a friss 
arculati elemet, amely tovább 
színesíti az egyre sikeresebb 
városarculatot.

KAZINCBARCIKA

DUBICSÁNY
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TV + INTERNET + TELEFON 
AKCIÓS AJÁNLATUNK RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE 2 ÉV HŰSÉGGEL 

 

ASTRO-M csomag: 4.499 Ft  
80 DigitálisTV (12 HD) műsor 

35 AnalógTV műsor 
MINI Internet csomag 

Telefon, HBO, Filmbox, 6XL… opció 
 

 

ASTRO-XL csomag: 5.999 Ft  
134 DigitálisTV (40 HD) műsor 

49 AnalógTV műsor 
MAXI Internet csomag 

Telefon, HBO, Filmbox, 6XL… opció 
 

155 DigitálisTV és 12 különböző összeállítású csomag közül válogathat. 
 

Tökéletes kép és hangminőség, TV műsor rögzítési lehetőség, EPG… 
 

Csatornakiosztás: www.parisat.hu/AKCIÓK   Részletek az Ügyfélszolgálaton. 
Ajánlatunk 2 év együttes hűségidő vállalása esetén érvényes 2017.03.01-től visszavonásig. 
A fenti csomagdíj új Ügyfél esetében 3 hónapig, régi Ügyfél esetében 1 hónapig érvényes, 

utána: ASTRO-M csomag: 5.999 Ft/hó, ASTRO-XL csomag: 9.999 Ft/hó.  
Ajánlott Internetünk sebességei: 20/2, 50/5, 70/7, 100/10 Mbit/s, amelyből garantált 5/0,5, 12,5/1,25, 17,5/1,75, 25/2,5 Mbit/s.   

 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. Telefon: (48)512-448, (48)886-200   
E-mail: parisat@parisat.hu, Web: www.parisat.hu 

Mobil csak szerződéskötéshez: 20/53-72-550 

 
 

* 
SUZUKI 

SZABÓ SUZUKI 
márkakereskedés 

Értékesítés: (48) 510-060 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 
Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu info@szabosuzuki.hu 

Ingyenes
jogi tanácsadás

Helye: 
MSZP városi iroda

2017. április 
3-án (hétfőn) 
16.00-17.00

Kazincbarcika, 
Rákóczi tér 4.

Fontos tudni, hogy a Spartan Race 
szakaszos nevezési rendszerrel 

rendelkezik.
Jelenleg 20 475 Ft a nevezési díj, 

a versenyről és a nevezés részleteiről 
a www.spartanrace.hu/hu oldalon 

tájékozódhatnak.

LEGYEN ÖN IS 
SPARTAN RACE-ES!

Kazincbarcika, június 17.
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TOM PA M I H Á LY R E FOR M ÁTUS Á LTA LÁ NOS ISKOLA

TEHETSÉGNAP HARMADSZOR
Harmadik alkalommal rendeztek tehetségnapot március 23-án a Tompa Mihály Refor-
mátus Általános Iskolában. A program részeként műsorral mutatkoztak be az intézmény 
tehetséges diákjai és egy, a tehetséggondozással foglalkozó előadást is hallhattak az 
érdeklődők.

A rendezvényen Suga Lász-
lóné, az intézmény igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket, 
aki  elmondta, a program célja 
a helyi oktatási intézmények-
kel és egyéb partnerekkel 
való együttműködés 
és a kapcsolatterem-
tés volt.
A tehetségnapon 
részt vettek az isko-
la korábbi tanulói és a 
Csomasz Tóth Kálmán 
Református Alapfokú 
Művészeti Iskola nö-
vendékei is.
A Tompa Mihály Református 
Általános Iskola akkreditált 
kiváló tehetségpontként mű-
ködik, köszönhetően annak, 
hogy a tehetségfejlesztés 
területén az intézménynek 

hosszú évek óta komoly ered-
ményei vannak.
A rendezvényen Kormos 
Dénes, a Kárpát-meden-
cei Tehetségsegítő Taná-
csok Kollégiumának elnöke 

tartott előadást. Az előadó 
úgy fogalmazott, a jelenleg 
a Kárpát-medencében mű-
ködő nagyságrendileg 1500 
tehetségpontnak a fejlesz-
tés és programok szervezé-

se mellett kiemelt feladata 
az is, hogy bevonják a helyi 
közösségeket a tehetség-
gondozásba. Hozzátette, a 
Tompa iskola ebben is élen 
jár, és erre bizonyíték volt a 

harmadik tehetségnap 
programja is.
A tehetségnap része-
ként egy matemati-
kai vetélkedőre is sor 
került, ahol szintén az 
együttműködés volt 
a középpontban. A 
tompás diákok a meg-
mérettetésen a Ka-

zincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola Dózsa György, 
Ádám Jenő és Kazinczy Ferenc 
tagiskolájának csapataival 
mérték össze tudásukat. A 
rendezvény táncházzal zárult. 

K AZI NC BA RC I K A I ÖSSZEVONT ÓVODÁ K

SPORTDÉLUTÁN
Tizenhetedik alkalommal szervezték meg a Kazincbarci-
kai Összevont Óvodák a hagyományos családi sportve-
télkedőt március 22-én.
A délutáni program a gyermekek, a szülők és az óvoda-
pedagógusok közös bevonulásával kezdődött, ezt köve-
tően Klimon István alpolgármester mondott köszöntőt, 
kiemelve a sportdélután fontosságát, majd a közös be-
melegítés után a versenyzés következett.
Az idén a szeretet jegyében megvalósult rendezvényre 
kilenc – hét kazincbarcikai és két vidéki - óvodából csak-
nem százan érkeztek. A feladatok nagyon színesek vol-
tak: többek között hulahoppkarikán átbújást, rákmászást 
és egyéb ügyességi játékokat kellett megoldania a csa-
ládoknak.  Akik nem versenyeztek azok a lelátóról szur-
koltak ovis társaiknak. A rendezvény célja, hogy a peda-
gógusok felhívják a figyelmet az egészséges, mozgással 
teli életmódra. 

KÖN Y V BE M UTATÓ

ÉLETÍRÁSOK CZIFRA 
JÁNOS TOLLÁBÓL
Bemutatták Czifra János legújabb könyvét március 25-én a Mezey Művész Kávézóban. 
A kötet az „Égedelem, avagy az alku része” címet kapta.

A Kazincbarcikai Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Is-
kola növendékének és mű-
vésztanárának műsorával 
kezdődött Czifra János har-
madik kötetének bemuta-
tója. Az eseményen Szitka 
Péter Kazincbarcika polgár-
mestere köszöntötte a meg-
hívottakat, majd az alkotóról 
és kapcsolatukról beszélt.
Az író elmondta; az első cik-
ke az egyetemi évei alatt 
jelent meg, az első könyve 
1998-ban, a második 2002-
ben, a harmadik pedig tizen-
öt évet váratott magára, 
melyet Bíró Anikó, az egy-
kori Közélet főszerkesztője 
ajánlott a közönség figyel-
mébe. Végül a szerző maga 
szólt legújabb kötetéről.

– Az égedelem magyarul 
egy ősi szó, székely szó, ér-
zelmet, dühöt takar. Aki el-
olvassa ezt a könyvet látja, 
hogy elsősorban az élet-
képek, visszaemlékezések 
vagy éppen egy bizonyos 
aktuális eseményhez való 

hozzáfűzések, van benne ér-
zelmi töltet. El kell olvasni és 
akkor rájön az ember, hogy 
mit jelent az, hogy égedelem 
– mondta Dr. Czifra János.
A program dedikálással és 
kötetlen beszélgetéssel 
zárult.

SZÜ LŐI É RTE K EZLET

INDUL A 
BEISKOLÁZÁS
A leendő első osztályosokat és szüleiket várták már-
cius 27-én arra a szülői értekezletre, amelyet a Ka-
zincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és tagis-
kolái szerveztek. A rendezvényen elsőként Klimon 
István, Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte a 
megjelenteket, majd Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes 
intézményvezető mutatta be a tagiskolákat, beszélt 
a nevelési módszerekről és az egységes pedagógiai 
szemléletről is.
Őt követte Csízi Orsolya iskolapszichológus, aki bőveb-
ben szólt az iskolaérettségről. Végül a helyi egyházak 
képviselői a hit- és erkölcstan oktatásának módjáról, 
szükségességéről beszéltek. Az értekezleten Székely-
né Varga Mária, a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Kazincbarcikai Tankerületének igazgatója is részt 
vett. 
A beiskolázással kapcsolatban bővebb információt, 
és a tagintézményi nyílt napok rendjét megtalálják a  
www.pollackiskola.hu weboldalon a beiskolázás menü-
pont alatt.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Já-
rási Hivatala hirdetményben tette közzé, hogy a 2017/18-as tan-

évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásá-
nak időpontja április 20-án és 21-én lesz városunkban. Ennek apropóján 
kérdeztük Horváthné Geleta Máriát, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
óvodavezetőjét arról, hogyan készülnek erre az eseményre a családok, 
az intézmények, megszülettek-e azok a döntések, melyek az iskolakez-
déshez, illetve a beiratkozáshoz szükségesek. 

– Az iskolakezdés jelentős 
mérföldkő minden gyer-
mek és család életében. 
Pedagógiai programjuk 
hogyan segíti elő a minél 
zökkenőmentesebb átme-
netet az óvoda és az iskola 
között?

– A Kazincbarcikai Ösz-
szevont Óvodák óvodape-
dagógusai vallják, hogy az 
iskolai beilleszkedés köz-
vetett segítése, az iskolára 
való előkészítés nem külön 
feladat, hanem a helyi pe-
dagógiai program működ-
tetése során megvalósuló 
folyamat. Ha az óvoda az 
életkori sajátosságok fi-
gyelembevételével, a kí-
vülről érkező nyomás elle-
nére megmarad óvodának, 
akkor szolgálja leginkább a 
gyermeki személyiség op-
timális kibontakozását. Cé-
lunk többek között az, hogy 
a gyermekek örömmel lép-
jenek a következő életsza-
kaszba, és legyenek sike-
resek az iskolában.

– A rugalmas iskolakezdés 
mennyire szolgálja a gyer-
mekek érdekeit?

– Ahogyan nem egyszer-
re tanulnak meg gyer-
mekeink járni, beszélni, 
úgy az iskolaérettségnek 
is egyénenként eltérő az 
ideje. A rugalmas beis-
kolázás az életkor figye-
lembevétele mellett le-
hetőséget ad a fejlettség 
szerinti iskolakezdésre. 
A nemzeti köznevelés-
ről szóló törvény szerint a 

gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. 
napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt 
követő évben tankötelessé 
válik. Az a gyermek, akinek 
esetében azt a szakértői 
bizottság javasolja, továb-
bi egy nevelési évig az óvo-
dában részesül ellátásban, 
és ezt követően válik tan-
kötelessé. Ha a gyermek az 
iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettséget korábban 
eléri, a kormányhivatal a 
szülő kérelmére szakértői 
bizottság véleménye alap-
ján engedélyezheti, hogy 
ő hatéves kor előtt meg-
kezdje tankötelezettségé-
nek teljesítését. 

– Kik döntenek arról, hogy 
ki iskolaérett?

– A gyermek az iskolába lé-
pés előtt 3-4 évig óvodás, 
ahol sok időt tölt az óvoda-
pedagógusokkal, akik töb-
bet látják őket közösség-
ben, így objektív képet 
tudnak alkotni a csemeté-
ről, amit a szülőknek aján-
latos figyelembe venni. A 
családi és óvodai nevelés 
együttes eredményeként 
a gyermekek többsége az 
óvodáskor végére eléri az 
iskolai élet megkezdésé-
hez szükséges fejlettségi 
szintet. A tankötelezettség 
kezdetéről tehát az óvoda 
vezetője dönt elsősorban. 
Amennyiben a gyermek 
nem járt óvodába, vala-
mint vitás esetről, vagy bi-
zonytalanságról van szó, 
kérhetik a járási szakértői 

bizottság vizsgálatát. Ha 
a gyermek betöltötte az 
adott év augusztus 31-ig 
a 7. életévét, csak a járási 
szakértői bizottság dönté-
se alapján maradhat óvo-
dában, ha azonban az adott 
év augusztus 31-ig 8. élet-
évét tölti, nincs vizsgálat, 
az előző évi szakértői véle-
mény alapján meg kell kez-
denie általános iskolai ta-
nulmányait.

– Milyen testi adottságok-
kal kell rendelkezni egy is-
kolába készülő gyermek-
nek?

– A testileg egészségesen 
fejlődő gyermek hatéves 
kora körül eljut az első alak-
változáshoz. Megváltoznak 
testarányai, megkezdődik 
a fogváltás. Teste arányo-
san fejlett, teherbíró. Moz-
gása összerendezettebb, 
harmonikusabb. Erőtelje-
sen fejlődik a mozgáskoor-
dináció és a finommotorika, 
a térérzékelés. Mozgását, 
viselkedését, testi szük-
ségletei kielégítését szán-
dékosan irányítani képes. 

– Az értelmi képességek 
vonatkozásában milyen 
szintre kell eljutni az is-
kolakezdés előtt?

– A lelkileg egészségesen 
fejlődő gyermek az óvo-
dáskor végére rendelkezik 
azokkal az értelmi képes-
ségekkel, amelyekkel ké-
szen áll az iskolába lépésre. 
Az önkéntelen emlékezeti 
bevésés és felidézés mel-

lett megjelenik a szándé-
kos bevésés és felidézés, a 
szándékos figyelem, foko-
zatosan növekszik a figye-
lem tartalma, terjedelme, 
az elemi fogalmi gondol-
kodás is kialakulóban van. 
Gondolatai értelmét ért-
hetően tudja kifejezni. Min-
den szófajt használ, mon-
datokat alkot. Tisztán ejti 
a magán- és mássalhang-
zókat. Végig tudja hallgat-
ni és megérti mások be-
szédét. Elemi ismeretekkel 
rendelkezik önmagáról és 
környezetéről, tudja a ne-
vét, lakcímét, szülei foglal-
kozását. Ismeri szűkebb la-
kóhelyét, a környezetében 
élő növényeket, állatokat. 
Elemi mennyiségi ismere-
tei vannak. Ismeri a visel-
kedés alapvető szabályait, 
felismeri az öltözködés és 
az időjárás összefüggéseit. 

– A sikeres iskolai beillesz-
kedés sarkalatos pontja a 

szociális érettség. Ezen a 
területen melyek a legfon-
tosabb kritériumok?

– A szociálisan egészsége-
sen fejlődő gyermek ked-
vező iskolai légkörben ké-
pes a fokozatosan kialakuló 
együttműködésre, a kap-
csolatteremtésre felnőt-
tel és gyermektársaival 
szemben. Egyre több sza-
bályhoz tud alkalmazkodni. 
Feladattudata kialakulóban 
van, s ez a feladat megér-
tésében, feladattartásban, 
ezek egyre eredménye-
sebb elvégzésében nyilvá-
nul meg. A tevékenységek 
elvégzéséhez önállósága, 
kitartása, munkatempója, 
önfegyelme megfelelő. 
Bízom abban, hogy a fen-
tiekben felsorolt képes-
s é ge k ke l  re n d e l ke z ő 
gyer mekek az iskolában si-
keresek lesznek, örömmel 
veszik hátukra reggelente 
az iskolatáskát!

INTERJÚ

ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA
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REJTVÉNY

SKANDINÁV 
REJTVÉNY
Az alábbi skandináv rejtvény a Csipke-
műhely Galéria március 31-ei és április 
1-jei rendezvényéhez kapcsolódik. 

Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal két belépője-
gyet nyerhet a Kazincbarcikai Fedett 
Uszodába.

Beküldési határidő: április 10.

Cím: 3700 Kazincbarcika,  
Pollack Mihály út 32.-34.

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos részleteket  
a Kolor7 szerkesztőségével a  
06-20/479-4351-es telefonszámon lehet 
megbeszélni.

A március 17-ei rejtvényünk nyertese: 
BALOGHNÉ KOTERLA ORSOLYA  
(koterlaorsi@gmail.com)

GASZTRONÓMIA

- Én egy mélyen vallásos településen, vallásos családban nőttem fel. Hamvazószer-
dán a szüleim hamuval kisúrolták az edényeket, lábasokat, s onnantól kezdve abban 
nem főztek húst, sem zsíros ételt húsvétig, ugyanis legelőször ekkor vették elő újra. A 
böjti időszakban szombatonként krumplizsámiskát, vagy kukoricazsámiskát ettünk 
túróval, mézzel, vagy pirított vajjal. Gyerekkoromban a kukoricának a megőrlése az 
én feladatom volt. A faluban csak egyetlen olyan malom volt, ahol őrölhettünk, de na-
gyon szívesen mentem a barátokkal. Ide mindig a saját kukoricánkat vittem, amit a 
szüleink szedtek és morzsoltak le, majd szombatonként ebből készült az étel. A túró 
is saját készítésű volt, hiszen mindenhol volt mindenféle állat. Szerettük ezeket az 
ételeket, akkor még nem gondoltuk, hogy a böjt időszaka egyben a méregtelenítés 
időszaka is, hiszen a húst és a zsíros ételeket teljesen elhagytuk. Ma már ugyan nem 
ilyen szigorúan, de próbálok odafigyelni a húselhagyásra böjt időszakban. Nagyon 
különleges ételeket készítettek, s ezek receptjeit boldogan veszem elő ma is, az elké-
szült fogásokat pedig szívesen kóstoltatom meg a családommal is. 

Egy recept, egy sztori
HORVÁTHNÉ GELETA MÁRIA,  

a Kazincbarcikai Összevont Óvodák óvodavezetője

KUKORICAZSÁMISKA
Hozzávalók 4 fő részére: 35 dkg kukoricadara, 8 dl víz, 4 dl tej, 10 dkg vaj, csipetnyi 
só, cukor ízlés szerint

Elkészítés: A vizet és a tejet feltesszük főni. Mikor a víz és tej keveréke felfő bele-
tesszük a darát. Amikor a dara megdagad, hozzáadjuk a csipetnyi sót és a vajat, cu-
korral ízesítjük, egy tíz perc pihentetés után tálaljuk túróval vagy juhtúróval, pirí-
tott füstölt szalonnakockákkal megszórva.

Rovatunk támogatója:
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SPORT
KBSC

FOLYTATÓDHAT A GYŐZELMI SOROZAT
A télen alaposan megerő-
sített Nyírbátor otthoná-
ból hozta el a három bajno-
ki pontot a KBSC az elmúlt 
hétvégén. Az előttünk álló 
szombaton a REAC érke-
zik Kazincbarcikára, amely 
papíron könnyebb ellenfél-
nek ígérkezik, de az egykor 
szebb napokat látott fővá-
rosiakat korántsem szabad 
lebecsülni. 
– Hajtós, küzdelmes mér-
kőzésen vagyunk túl, ame-
lyen meg kellett küzdenünk 
a sikerért – értékelt a Nyír-
bátor elleni találkozó más-
napján Koleszár György 
szakmai igazgató. A találko-

zó elején és a végén akadtak 
nehézégeink. Ellenfelünk 
nagyon bekezdett, egy ko-
moly helyzetet is kihagytak 
rögtön az első percben, és 
folyamatos nyomás alatt 
tartottak bennünket. A já-
tékrész második etapjában 
aztán feljebb jöttünk, sike-
rült többet birtokolnunk a 
labdát, helyzeteink is adód-
tak, amelyből egyet sikerült 
értékesíteni. A második fél-
időben gyorsan növeltük az 
előnyt, ott érezni lehetett, 
hogy a hazaiak elvesztet-
ték a fonalat. Ennek ellenére 
egy kontrából ők találtak be, 
amely fellelkesítette őket. 

Győzelmünk megérde-
melt, nagyot küzdöttek a 
fiúk, komoly fegyver-
tény Nyírbátorból három 
ponttal távozni, hiszen 
egy masszív, jó csapatot 
vertünk meg.
A REAC az elmúlt fordu-
lóban nagy pofonba sza-
ladt bele, hazai pályán az 
RKSK ellen kaptak hét 
gólt. Ennek ellenére nem 
szabad félvállról venni a 
találkozót, hiszen a rákos-
palotaiak ebben a bajnok-
ságban több alkalommal 
megmutatták már, hogy 
bárkit képesek legyőzni. 
Ősszel például a KBSC is 
vereséggel távozott a fő-
városból.
– Nem szabad az RKSK 
elleni eredményükből ki-
indulni. Ilyen rövidzárlat 
sok csapat életében elő-
fordul. Egyértelmű, hogy 
vissza akarunk vágni az 
ősszel elszenvedett vere-
ségért, ami egyben azt is 
jelentené, hogy minimum 
megmaradna a hatpon-
tos előnyünk a tabellán – 
mondta Koleszár György.

VRCK

ELHOZTÁK A BRONZOT
A tavalyi ezüstérem után az idén is dobogós helyen végzett 
az NB I-es bajnokságban a Vegyész Röplabda Club Kazinc-
barcika férfi röplabdacsapata. 
A borsodiak a harmadik helyért kiírt párharc harmadik 
mérkőzését 3-1-re (16, -24, 17, 18) nyerték a Magyar Ku-
pa-győztes Openhouse Szolnok ellen, így 3-0-s összesí-
téssel harcolták ki a bronzérmet. A szombat esti, kazinc-
barcikai találkozón a vendégek csak a második játszmában 
vették fel a versenyt a Vegyésszel; igaz, azt a szettet be is 
húzták. (www.hunvolley.hu)

Daniel Oravec: – Gratulálok a csapatnak a harmadik hely-
hez. Igaz, hogy nem erre készültünk, hiszen döntőt szeret-
tünk volna játszani ebben az évadban is. 
Gulyás Ferenc: – Gratulálok a Kazincbarcikának, megérde-
melten nyert. Sajnos, nem tudtuk hozni azt a formát, ami a 
bajnokság középső szakaszában jellemzett minket. Ez a 
fiatal társaság bebizonyította, hogy sok munkával ered-
ményes lehet. Köszönöm a fiúknak az egész szezont, egy 
20 éves átlagéletkorú együttessel nagy sikereket értünk el. 
Bízom benne, hogy ugyanígy tudunk dolgozni a jövőben is.

FUTSAL

ELLOPTÁK AZ IRATOKAT
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának felső-házi 
rájátszásában a Debreceni EAC elleni mérkőzés 
egy malőrrel indult. A Kazincbarcikai Ördögök 
SE technikai vezetője, Kohári Tibor autójából 
délután eltűnt a csapat teljes igazolása. Az Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség nem engedélyezte 
a hivatalos mérkőzést a debreceni csapat el-
len, de mégis barátságos keretek között leját-
szották a meccset. A végeredmény 5:5 lett, de 
a szabályok értelmében a tabellán a 3 pontot a 
debreceniek kapták.

CSELGÁNCS

KAZINCBARCIKAI 
A LEGJOBB
A kazincbarcikai Pásztor Eszter országos kitüntetést ka-
pott a Sportiskolák Országos Szövetségétől (SIOSZ) a 
2016-os év Magyarország legeredményesebb női judósa 
kategóriában március 23-án Budapesten.

KKSE

SÚLYOS VERESÉG
A férfi kézilabda NB II Északkeleti csoportjának 17. fordulójában, idegenben súlyos ve-
reséget szenvedett a Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület csapata a Fehérgyar-
mati VSE ellen. A 41:31-es végeredmény után a gárda a 16 ponttal a 8. helyre csúszott 
a tabellán.
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MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

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

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Tel. : 06-48/310-116, 06-20/512-9873

Március 31. (péntek) 15.00-17.00
 › CSIPKÉS HÉTVÉGE: KIÁLLÍTÁS A CSIPKEMŰHELY GALÉRIA 
TAGJAINAK MUNKÁIBÓL MESTERSÉGBEMUTATÓVAL

Április 1. (szombat) 10.00
 › CSIPKÉS HÉTVÉGE: HAGYOMÁNY ÉS KORSZERŰSÉG A 
MAGYAR CSIPKEMŰVÉSZETBEN

Neszádeliné Kállai Mária népi iparművész, a Népművészet Mestere előadása

Április 1. (szombat) 11.00
 › CSIPKÉS HÉTVÉGE: JÁTSSZUNK CSIPKÉSET!

Kreatív alkotás a csipkeműhelyben érdeklődő felnőtteknek és 
gyermekeknek

Április 6. (csütörtök) 16.00
 › ÚJ! KÉZMŰVES MŰHELY 
FELNŐTTEKNEK

Május 5-éig 
 › KÉZMŰVES BÉRLET*

iskolai csoportoknak

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

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, Munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2. , 
Tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini István tér 4.

Április 1. (szombat) 11.00 
Tornacsarnok

 › ORSZÁGOS GYERMEK-
RÖPLABDA-BAJNOKSÁG

Április 1. (szombat) 16.30
Pete András Stadion

 › KBSC-REAC NB III-AS 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Április 12. (szerda) 10.00

 › III. KAZINCBARCIKAI 
KIDOBÓS VERSENY

6-10 fős csapatok jelentkezését 
várjuk.
Nevezési díj: 1000 Ft/csapat
Jelentkezési határidő: április 7.
Bővebb információ:  
www.barcikaart.hu/sport/

Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT 
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 

21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla-
gos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi 
pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negye-
dikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizs-
gázott sikeresen, telje-
sítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-
lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti

át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-
noka Magyarországon Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít be-
szélni – tanári segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza 
a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt 
a lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra elő-
véve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtu-
dásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk 

egy nyelvtanfolyamra. További infor-
máció az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan 
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy 
idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

KAZINCBARCIKÁN
 a Mezey István Művészeti Központban 

(Rákóczi tér 9.)  
2017. április 5-én (szerda) és 

április 12-én ( szerda ) 17-19 óráig.

SAJÓSZENTPÉTER 
Április 1. (szombat) 10.00 
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR
(Bem József út 15.)

 › CSALÁDI HÚSVÉTI 
JÁTSZÓHÁZ

Asztal- és ajtódíszek készítése

Április 7. (péntek) 14.00 
SAJÓSZENTPÉTERI KULTURÁLIS ÉS 
SPORTKÖZPONT (Sport út 32/1.)

 › HÚSVÉTVÁRÓ TÁNCHÁZ  
ÉS JÁTSZÓHÁZ

Húsvéti díszek, dekorációk készítése

EDELÉNY 
Április 5. (szerda) 15.00
EDELÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ÉS KÖNYVTÁR (István király útja 49.)

 › ÉRTÉKEK A  
BÓDVA-VÖLGYÉBEN 6. 

Előadó: Habodás Pál MKKM igazgató, 
helytörténész

VADNA
Április 8. (szombat) 15.00 
GÖŐZ PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Kossuth út 7.)

 › KÖLTÉSZET NAPI 
VERSMONDÓ  
GÁLA
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Elvárások: 

• Minimum egy év nemzetközi vezetési gyakorlat
• GKI digitális tachográfkártya megléte
•  Tartályos ADR-bizonyítvány megléte előny, de nem feltétel 

(tanulmányi szerződés keretében a cég támogatja a megszerzését)
Amit kínálunk: 

• Kiemelkedő bérezés
• Pontos fizetés, biztos cégháttér
• Hosszútávú, megbízható munkalehetőség
• Fiatal, jól felszerelt járműpark, teljes körű szervizháttér
• Telephelyi indulás, telephelyi érkezés
• Folyamatos, maximum 1,5 hetes járattúrák
• Vezetési és pihenőidők teljes mértékben tarthatók
• Nyugat-európai fuvarok, de nincs angliai munka

Folyamatosan 
bővülő cégünkhöz

nemzetközi
gépkocsivezető
kollégákat keresünk 
siló és vegyi tartályos 
nemzetközi fuvarozásra.

Jelentkezés az allas@reveszgroup.com e-mail-címre.
Érdeklődés a +36-49/887-410 telefonszámon
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Felelős vezető: 
Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó 
felelősséget nem vállal!  A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való 
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Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

Alu- és horganyzott csatornák

Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítés-

oszlop, palák, gipszkarton, 

profilok, csavarok.

CSEMPE AZONNAL AZONNAL

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

Creaton, Terrán, Tondach 
cserepek.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST 
IS VÁLLALUNK!

JUBILEUMI NYÍLT NAPOK
2017. MÁRCIUS 31-ÁPRILIS 01.

www.oxigenion.hu
www.vacustyler.hu

www.highcarebarcika.hu

Info: Kazincbarcika, 
Szabadság tér 6.

Tel.: 06-20/917-6174

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

Hell energiaital 250ml több íz:  
:   

Kobra energiaital 2 l
Baba tusfürdő 

 400 ml:  több illat

Ariel mosópor 10 kg:   

Kinder tojás 20 g:        

150 Ft

110 Ft

430 Ft

6300 Ft

205 Ft

Húsvéti csokinyulak, csoki- 
tojások nagy választékban!

1666 Ft/kg

1571 Ft/kg

1075 Ft/l

630 Ft/kg

10250 Ft/kg

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

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

   

Boci táblacsoki 90 g 3 íz: 

Hey-ho 1l ivólé több íz:   

Hell energiaital 250 ml több íz: 

Lorin öblítő 1 l több illat: 

150 Ft 

140 Ft

129 Ft

320 Ft              

1666 Ft/kg

140 Ft/l

516 Ft/l

320 Ft/l

XIXO dobozos szóda 250 ml 2 íz: 40 Ft!!! 160 Ft/l

2017. AUGUSZTUS 5. (SZOMBAT) 9.00
NEVEZÉSI DÍJAK MINIMARATON

5 km | szint 30 m
NEGYEDMARATON

10,5 km | szint 59 m 
FÉLMARATON

21 km | szint 118 m
Április 22-ig 2500 Ft 3500 Ft 5000 Ft
Diákoknak 2000 Ft 3000 Ft 4500 Ft

Április 23. — július 22. 3000 Ft 4000 Ft 6000 Ft
Diákoknak 2500 Ft 3500 Ft 5000 Ft

Helyszíni nevezés 3500 Ft 4500 Ft 6500 Ft
Diákoknak 3000 Ft 4000 Ft 5500 Ft

Nevezés: 
Online felületen 

(www.odinsport.eu) 
július 22-én 16 óráig.

A verseny napján 
a helyszínen 8.30-ig.

KolorFutás


