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– TESZTELŐKET KERESÜNK!
Kazincbarcika város új közterületi mobil
applikációjának tesztelésére partnereket
keresünk. Kérjük, hogy legyen segítségünkre,
és érdeklődése esetén jelezze részvételi
szándékát a feher.laszlo@barcikaholding.hu
e-mail-címen. A tesztelési időszak
2017. november 20-án kezdődik.

Android és iPhone
felhasználókra is
számítunk!
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AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁST ÜNNEPELTÉK
Az anyatej több, mint táplálék, a szoptatás több,
mint anyatejes táplálás!
Október 25-én rendezték

meg az anyatejes táplálás
világnapi ünnepséget az
újonnan átadott berentei
könyvtárban. Az ünnepé-

HASZNÁLD A
FANTÁZIÁD!
A gyermekek körében
népszerű “Howard Matheu esetei” detektívsorozat szerzője, Kovács
Attila - írói nevén Holden
Rose - a Sajószentpéteri
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
meghívására látogatott
el a sajószentpéteri Lévay József Városi
K ö n y v t á r b a ok tóber
27-én. A szerző az olvasás népszerűsítése céljából járja az országot, célközönsége elsősorban a
8-12 éves korosztály. Hit-

vallása, hogy az olvasás
fejleszti a gyerekek képzelőerejét, melynek segítségével könnyebben
tanulhatnak, hiszen felszabadulnak a görcsös
energiák, és
az élet nehézségeivel is egyszerűbben
szembe
tudnak
nézni.
Az író-olvasó találkozó vezérfonala
a játékosság volt: a feltett találós kérdésekre
helyes választ adó nebulók Howard Matheu
könyvet kaptak ajándékba.

lyes köszöntőben az anyatejes táplálás fontosságáról, annak a csecsemő és az
anya lelki életére, egészségére kiható pozítivumairól
hallhattak az egybegyűltek. Ezt követően a berentei Tündérkert Óvoda
óvodásaianak ajándékműsorát, majd Samu Ágnes,
Bokor Tamás és Kovács
Gergely zenés műsorát tekinthették meg a meghívottak. Ezt követően azon
édesanyákat köszöntötte
a védőnő, akik egyéves kor
után is anyatejjel táplál-

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ELISMERÉSEK ÉS FEJLESZTÉST
ELŐKÉSZÍTŐ DÖNTÉSEK

Munkaterv szerinti ülést tartott Kazincbarcika Város
Képviselő-testülete október 26-án. A napirendi pontok tárgyalása előtt Pelle Annának, az Idővár Nyugdíjas
Kulturális Klub vezetőjének Szitka Péter polgármester
és Klimon István alpolgármester nyújtotta át a Kazincbarcika Város Civil Életéért díjat.

ják még gyermeküket. Hagyományteremtő módon
idén is jelképes születésfa-avatással köszöntöt-

ték az előző rendezvény
óta megszületett kisbabákat. A programot játszóház
zárta.

A REFORMÁCIÓ
500 ÉVE
A protestáns egyházak
és gyülekezeteik október
31-én ünneplik a reformáció 500. évfordulóját, annak kapcsán, hogy Luther
Márton 1517-ben tűzte ki
a wittenbergi vártemplom kapujára a katolikus
egyház hitújítására vonatkozó 95 pontból álló
tézisét. Ezzel szinte egy
időben Ulrich Zwingli, majd
Kálvin János Svájcban
szintén elindította új,
vallási mozgalmát. Az új
eszmék Magyarországon a török uralom korszakában terjedtek el,
először Habsburg Mária
udvarában jelentkeztek,
illetve az erdélyi szászok
között váltak elfogadottá. A tanok térhódításának nagyban kedvezett,
hogy prédikátoraik a nép
nyelvén, tehát magyarul
szólaltak fel, a Biblia magyarra való fordításával
pedig hozzájárultak az
irodalmi nyelv kialakulásához.
A jubileumi év alkalmából
megemlékezésttartott a Magyarországi Református Egyház,
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valamint Sajószentpéter
Város Önkormányzata. A
program délelőtt a Kálvin
téren kezdődött, ahol Dr.
Faragó Péter polgármester és Ábrám Tibor, a Magyar Református Egyház
Zsinatának világi alelnöke,
egyházkerületi főgondnok
és a miskolci Lévay József
Református Gimnázium
és Diákotthon igazgatójának köszöntője
után Tapa

Evelin egyetemi hallgató a
Bányai Református Gyülekezet tagjának szavalata
hangzott el. Ünnepi beszédet mondott Dr. Horváth
Zita, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár,
majd őket követően leplezték le az 1561-64-ben
Sajószentpéteren prédikátori szolgálatot teljesítő, református egyházi író,
Thuri Farkas Pál emlékére
állított sztélét, majd a Sajószentpéter- Református
Bányai Gyülekezet Kórusának szolgálata a reformáció korából származó
dicséretet adott elő „Mindenek meghallják” címmel.
Ezt követően a programok
a Rendezvények házában
folytatódtak, ahol Borbély
János, a Nagytemplomi
Református Gyülekezet
református lelkipásztora
mondott beszédet, majd a
város szülötte és díszpolgára, Dr. Tóth Péter történész, a Miskolci Egyetem
docense „Sajószentpéter
reformációja a XVI-XVII.
században” című
könyvét mutatták be a nagyközönségnek.

A klubvezető méltán kapta ezt a kitüntető címet,
hiszen többek között az
ő és klubtársai áldozatos
munkájának köszönhetően nyerte el Kazincbarcika az URBACT „Jó Gyakorlat Város” elismerést,
amely egy európai szinten
is jegyzett komoly dicséret a város számára.
Szintén a grémium ülésén
adtak át a városvezetők
Polgármesteri Elismerő Oklevelet Csala Andrásnak, a Kazincbarcikai
Mentőállomás vezetőjének, aki az augusztus 20ai ünnepi testületi ülésen
nem tudott részt venni.
A grémium ezen ülésén értékelte a Kazincbarc ikai Összevont
Óvódá k m ű ködésérő l
szóló beszámolót. Az intézmény az elmúlt másfél év eredményeit és
történéseit dolgozta fel
képekkel illusztrált, részletes összefoglalójában.
A Kazincbarcikai Összevont Óvodákat egy székhely intézmény, hat városi és két vidéki tagóvoda
alkotja. Az óvodák az országos alapprogramon
felül a szociokulturális

környezet sajátosságait
figyelembe véve, a tagóvodák értékeinek megőrzésével, a szülők véleményét szem előtt tartva
alakították ki nevelési céljaikat, feladataikat.
Egységeikben nagyobb
h a ng s ú l y t h e l ye z n e k
egy-egy témakör – mint
például hagyományőrzés, egészséges életmód, környezetvédelem
– a gyermekek életkori
sajátosságaihoz igazodó
megismertetésére.
Az elmúlt időszakban történt fejlesztéseknek köszönhetően – sószobák
kialakítása, akadálymentesítés, az Ovi-program
keretén belüli játszó és
sporteszközök telepítése – biztosítva van a nevelést támogató környezet, optimálisak a
feltételek a pedagógiai folyamatok megvalósításához, a gyermekek egészséges testi és mentális
fejlődéséhez.
Az óvodapedagógusok és
munkatársaik nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógus-utánpótlás biztosítására, így több, már évek
óta az intézményben dolgozó kolléga képezi ma-

gát tovább, hogy később
már óvónői munkakörben
végezhesse munkáját. A
képviselő-testület egyöntetűen, párthovatartozástól függetlenül dicsérte az
országosan is példaként
szolgáló magas színvonalú szakmai munkát.
Mindemellett előkészítő
döntés született két fontos,
jövőben megvalósuló fejlesztés ügyében. Pályázati
forrásból az önkormányzat
tovább folytatja a Hámán
Kató út rehabilitációját.
A másik fejlesztés a Csónakázó -tóhoz vezető

bekötőút túloldalán fekvő zöldterületet érinti,
amelynek jövőbeni sportcélú hasznosításáról döntött a testület. Az előkészítő döntés értelmében
most a terület művelési ága változna, éppen
azért, hogy az elkövetkező időszakban esetleges fejlesztési, pályázati,
tao-források lehívásával
a helyi vízilabda, úszó, jégkorong, vagy éppen versenykorcsolya sport otthonául szolgálhasson.
A z ülés zárásaként
Szombati Emese alez-

redes, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő,
Felkészítő és Kiképző Parancsnoksága előkészítő
részlegének megyei vezetője adott tájékoztatást arról, hogy a Magyar
Honvédség átalakítja és
megújítja az önkéntes
tartalékos rendszerét,
amelynek új elemeként a
helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.
A részlegvezető felhívta a figyelmet az új forma
előnyeire és a toborzás
fontosságára.

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA

Ismét nyitva az uszoda
Véget értek a karbantartási munkálatok a Kazincbarcikai Fedett Uszodában, újra
megnyitotta kapuit a látogatóközönség előtt. Az épületben az általános karbantartás és vízcsere mellett az emeleti részen javították a falakat, illetve tisztasági
festésre is sor került. Kicserélték a sportmedence töltővezetékét, valamint szigetelték a gépházban található kiegyenlítő tárolókat.
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KOLORAKADÉM IA

Picasso újragondolva
A kazincbarcikai képzőművészeti és irodalmi élet megkerülhetetlen alakja Hegedűs Mária vizuális költő, akinek
szeptember 8-án a Párizs melletti Palaiseau-ban „Picasso remake” címmel nyílt kiállítása. Ennek apropóján
beszélgettünk a művésszel.
- Milyen koncepció alapján állította össze a kiállítást, illetve a performansz
anyagát?
Az ötletet egy két évvel
ezelőtti budapesti Picasso
kiállítás adta, melyet több
alkalommal is megnéztem, illetve korábbi párizsi
utazásaim során sok szép
anyagot láttam a műveiből.
Különösen megfogott egy
kék korszakából származó műve, mely Jacqueline-t
ábrázolja. Róla azt lehet
tudni, hogy Picasso szerelme volt, akiről egy eléggé
bizarr, elvont képet festett.
Egy ülő nőt ábrázol, zárt
karokkal, aki nagyon karakteresen néz, a frizurája
csupa krikszkraksz, a cipője otromba. Rögtön felfedeztem kettőnk között a
lelki hasonlóságot, a virtuális kapcsolatot. Mindenki
tudja rólam, hogy szeretek
tornacipőben járni, a külsőség nem elsődleges kér-

dés számomra. A kiállítás
címében szereplő remake
szó jelentése: átalakít, újracsinál, újragondol. Én ezt
komolyan véve kivágtam,
szétszedtem, összeraktam a festményről készített reprodukciót, melybe
beszkenneltem az ugyanebben a pózban készített
önarcképemet, a mozdulatot és a fejtartást is figyelembe vettem. A kék stílust
fekete-fehérre változtat-

tam és kollázstechnikával
30 képből álló sorozatot
készítettem.
- Mennyiben különbözik az
ottani kiállításmegnyitó a
hazaiakhoz képest?
Lett volna lehetőségem
arra, hogy Párizs belvárosában lévő galériában
mutatkozzam be, de én
Palaiseau-t választottam,
mert ebben a kisvárosban
élnek művészbarátaim,
akiket már 9 éve ismerek.
Hosszabb időt töltöttem
el itt néhány évvel ezelőtt,
illetve volt már itt kiállításom is, s nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttem
a képzőművészet iránt
érdeklődőkről. A kiállításmegnyitó sallangmentes,
nincsenek protokolláris
előírások. A művész és az
általa bemutatott alkotások állnak a középpontban, neki kell eladnia magát. A művészetkedvelők
az egész estét rászánják
az eseményre, nem sietnek haza, valóságos kulturális agora alakul ki.
Meggyőződésből kíváncsiak, érdeklődők. Beszélgetnek a művésszel,
egymással, kérdeznek,
véleményt mondanak.
Nagyon őszintének éreztem a fogadtatást. Értékelték, hogy a kiállításom
alapötlete Picassóra épült,
illetve eredetinek tartották a performanszt is. Minden látogatót egy tollal fogadtam, s felkértem őket,
hogy a rajtam lévő piros
lepelre írjanak. Természetesen hamar megtelt különféle szép üzenetekkel.
A végén ez a ruha ember
formájú pozícióba került.
Kedves gesztusként értékelték, hogy franciául köszöntöttem a jelenlévőket.

- Egy hónapot tartózkodott
Franciaországban, mivel
töltötte el az idejét?
Mindenekelőtt szeretném
tolmácsolni francia barátaink, Olivier Bonnin, Gerard
Chamayou, Laura Nillni, Daniel Pailla, Rosa Puente, Loredana Rancatore üdvözletét a város vezetőinek
és lakóinak. Valamennyien
hálás szívvel emlékeznek
a kazincbarcikai kiállításaikra, a programokra, a városvezetők nyitottságára,
a befogadó közönségre.
Időm nagy részét a galériában töltöttem, vártam
a látogatókat. Meglepően
sokan jöttek. Órákig beszélgettünk, annak ellenére, hogy voltak nyelvi
nehézségeink. Mivel a művészet nyelve közös, hamar
átlendültünk a problémán.
Újra felkerestem a kedvenc
múzeumokat, sétáltam a
Szajna-parton, napoztam
a Luxemburg-kertben. Sok
pozitív hatás ért ezen időszak alatt.
- A párizsi művészekkel
való találkozása adott-e
újabb inspirációt leendő
műveihez?
Nagyon sok új, érdekes
dolgot láttam a különböző képzőművészeti műhelyekben, galériákban.
Élmény volt számomra
egy estét eltölteni a Magyar Műhely alapító tagjaival, akiktől nagyon értékes,
egyedi relikviákat kaptam,
nevezetesen egy francia
nyelvű Bakucz-mappát,
amelyre nagyon büszke
vagyok. Dolgoztam Rosa
Puente műhelyében. Vendégeskedtem Daniel Pailla-ék házában. Szabadtéri
szoborkiállítást rendeztünk
Olivier Bonnin legújabb
szobraiból az ő kertjében.
Sok kinccsel lettem gazdagabb, melyek a lelkemet is
csordultig töltötték.
- A nyolcvanas évek közepére tehető az avantgárd
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ÚJRA SZENIOR SZABADEGYETEM

A Kolorakadémia Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem harmadik félévének
első előadását tartották meg a Mezey István Művészeti Központban október 26-án.
A rendezvényen dr. Makkai Orsolya, a Barcika Art
Kft. ügyvezető igazgatója,
majd Papp Mónika, a Szikra
Alapítvány elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint
ismeretes: a színes előadás-sorozat a Miskolci
Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport,
a Harmadik Kor Egyeteme
Miskolc Alapítvány és a
Szikra Alapítvány kezdeményezésére Kazincbarcika Város Önkormányzatának támogatásával egy
tesztprogramként indult
útjára a Kolorcityben, 2016
októberében.

Az előadássorozat célja az
életen át tartó tanulás biztosítása az észak-magyarországi régióban, a társadalom egyik legfontosabb
erőforrásának, a tudásnak
az átadása idős emberek
és több generáció részére.
A harmadik félév első
előadója dr. Dobos Csilla, a
Miskolci Egyetem docense volt, aki a beszélgetés
aranyszabályairól szólt a
több mint száz résztvevőnek az erőszakmentes
kommunikációtól egészen
a verbális agresszióig.
Papp Mónika a Kolorhét
érdeklődésére elmondta:
a Szenior Szabadegyetem

látogatottsága mind az
első, mind pedig a második
félévben növekvő tendenciát mutatott, a hallgatók
elégedettsége pedig majdnem 100%-os volt.
Ennek eredményeképpen indult el a Kolorakadémia, ami nemcsak a
Szenior Szabadegyetem
eseménysorozatát jelenti, hanem a későbbiekben
több korosztálynak számos témában szerveznek
majd előadásokat.
A Szenior Szabadegyetem
következő állomása november 7-én lesz, amikor
dr. Szalkai Iván menedzser, a
Dél-Borsodi Egészségügyi

IDŐSEK HAVA

művészet iránti érdeklődése, mely irányzatát érzi
magához legközelebb?
Számomra a kezdetektől
evidens, hogy az avantgárdot nem a XX. század
találta fel, hanem amióta a
világ világ, az avantgard létezik. Sokféle stílusirányzattal ismerkedtem meg,
illetve alkottam, de egyik
mellett sem köteleződtem el. Számomra a nyelv
központi kérdés, az volt az
origo. Mindig kerestem az
újat, a szokatlant. A formabontás, az egyedi és a
megismételhetetlen létrehozása a célom. A szöveget
szavakra, betűkre bontani,
újra szerkeszteni. Mindezt
örömmel végezni, hiszen ha
nincs öröm, nincs alkotás.
- Készített-e leltárt arra
vonatkozóan, hogy hány
helyen volt már egyéni és
csoportos kiállítása itthon
és külföldön?
Egy-egy pályázat kapcsán
készítek leltárt. Szerencsés
vagyok, mert az elmúlt közel 30 évben nagyon sok

egyéni és csoportos kiállításom volt, szinte minden évre jutott. A teljesség igénye nélkül néhány
jelentősebb helyszín: Lyon,
Leuven, Hadersdorf, Palaiseau, Kingston, Budapest,
Miskolc, Keszthely, Eger,
Szombathely, Kazincbarcika…
- Több, mint 20 évig dolgozott az Irinyiben magyartanárként, sikerült-e
megfertőznie tanítványait
az avantgárd művészettel?
Magyaróráimon tanítványaimat arra ösztönöztem, hogy merjenek véleményt alkotni egy-egy
irodalmi műről, legyenek
önálló gondolataik. Néhányan közülük a tanári pályát
választották. Úgy érzem
sikeresen terelgettem az
avantgárd felé Magolcsay
Nagy Gábort, aki mára kétkötetes, elismert költő, vizuális művész. Meg kell említenem Somodi Hornyák
Szilárdot is, aki az avantgárd képzőművészet ágát
műveli sikerrel.

SLAMOVITS TIBORRAL
ZÁRULT AZ IDŐSEK HAVA
Az Újkazinci Baráti Kör, valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata október 26-án az Egressy
Béni Művelődési Központ
színháztermében tartotta
az idősek havi programok
zárórendezvényét.
A megnyitón a megjelenteket Szitka Péter polgármester köszöntötte.
– Az Idősek hava az idős
emberekről, az ő tiszteletükről szól. Szükségünk
van mindarra az élettapasztalatra, amivel csak
az idősek rendelkeznek. Korunkat ne a naptár
számlálja, hanem a lelkünk
mutassa meg mennyinek

érezzük magunkat! Az
életszeretet, a kedvesség
és a bölcsesség mindenkit
fiatalon tart - mondta a város első embere.
A rendezvényt ezután verseivel Orosz Margit, Német
László- és Art-díjas tanár,
költő színesítette, majd ezt
követően Slamovits Tibor
gitárjátékát hallhatta a közönség, aki a ’60 -as évek
ismert dallamaival szórakoztatta a megjelenteket.
A Slamovits Tibor Kazincbarcikához fűződő viszonya egész fiatalkorára
tekint vissza. Több mint
negyven éven át volt a
város lakója. A LUW zen-

kar gitárosaként a hatvanas években a beatzene
mellett a zenekar játszott
instrumentális számokat
is, így repertoáron volt a
Shadows, a Spotnicks, a
Beatles és a Rolling Stones. Az ismert dallamokból most is ízelítőt kaptak
a jelenlévők.

és Szociális Klaszter bőrgyógyász – kozmetológusa,
a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ayurveda tanára tart előadást „Az indiai
gyógyászat (Ayurveda) és
az idősödő ember” címmel.

A program fő támogatója
Kazincbarcika Város Önkormányzata. A Kolorakadémia október 26-ai programján közreműködtek az
Eszterlánc Tagóvoda kicsinyei is.

KÖSZÖNTÉS

ISTEN ÉLTESSE
MARGIT NÉNIT!

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte
Klimon István alpolgármester Kovács Jánosnét október 25-én. A városvezető egy csokor virág mellé átadta a miniszterelnök oklevelét, mely az ünnepelt 90.
életévéről tanúskodik.
Margit néni 1927. október 19-én született,
párjával 1954-ben költöztek Kazincbarcikára. Négy gyermeknek
adott életet, azonban
a felnőtt kort három fia
élte meg. Az ünnepeltnek hat unokája és két
dédunokája van, élete
párját 1998-ban veszítette el. Aktív korában
- 1958-tól - szénosz-

tályozón dolgozott nyugdíjba vonulásáig, ezt követően a háztartásbeli
munkákban lelte örömét,
édesanyját Gyulán sokszor meglátogatta.
Mindennapjait általában
televíziózással és rádiózással tölti. Arra, hogy mi
a hosszú élet titka, egyszerűen csak annyit felelt:
mindig dolgozzunk keményen.
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HIRDETÉS

H IVATÁS

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula

HELYBEN
VAGYUNK

állatorvos

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

OKOS csomagban 24 hónap hűséggel TV + TELEFON mellé
BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:

Ingyenes
jogi tanácsadás
2017. november
7-én (kedden)
15 órától

Helye:
MSZP városi iroda
Kazincbarcika,
Rákóczi tér 4.

4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás

10 000 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.

TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

G-Force

Optic-Force

Optic-Force

Optic-Force

Optic-Force

1000

500

250

150

100

MAXIMÁLIS
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250
Mbit/s

500 / 25
Mbit/s

250 / 20
Mbit/s

150 / 15
Mbit/s

100 / 10
Mbit/s

GARANTÁLT
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT
SÁVSZÉLESSÉG:

300 / 50
Mbit/s

100 / 6
Mbit/s

60 / 5
Mbit/s

40 / 4
Mbit/s

30 / 3
Mbit/s

3 599

Ft/hó

A teljes hűségidő
alatt

3 199

Ft/hó

A teljes hűségidő
alatt

2 899

Ft/hó

A teljes hűségidő
alatt

2 599

Ft/hó

A teljes hűségidő
alatt

1 999

$

Ft/hó

A teljes hűségidő
alatt

AKCIÓNK 2017.09.10-TŐL VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES
KAZINCBARCIKÁN A RÉGI ÉS AZ ÚJ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE.
INGYENES BEKÖTÉS ELŐZETES TECHNIKAI FELMÉRÉS UTÁN.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS RÉSZLETEK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATON.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550
Megbízható, minőségi szolgáltatások a térség meghatározó távközlési cégétől.

A VILAG VEGEIG IS EUUTHATSZ VELE

SUZUKI
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SZABO SUZUKI
n11arkakereskedes

Ertekesites: (48) 510-060

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.
Nyitvatartas: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig
www.szabosuzuki.hu

TARTALÉKOS ÉS SZERZŐDÉSES
KATONÁKAT TOBOROZ A HONVÉDSÉG
Több mint száz fő jelentkezett eddig Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből területvédelmi tartalékos katonának. A Magyar Honvédség új, területi alapon szervezett tartalékos rendszerébe járásunkból is várják az
érdeklődőket.
Napjainkban egyre több helyen lehet találkozni azzal
a megállapítással, hogy a katonai pálya egyre népszerűbb a munkát keresők körében. Az elmúlt időszakban
megemelt illetmény és a fejlődő jövedelemrendszer,
illetve a stabil és biztos munkahely lehetősége sokaknak vonzóvá teszi az egyenruhás szolgálatot. Azt talán
kevesebben tudják, hogy a honvédségben lehetőség
van olyan szolgálatot is vállalni, amelyet iskolai tanulmányok vagy meglévő munkahely mellett is lehet végezni. Ez pedig nem más, mint a tartalékos szolgálat,
amelyről Nagy Géza őrnaggyal, a Magyar Honvédség
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájának vezetőjével beszélgettünk.
- Mostanában a médiában
gyakran esik szó a Magyar Honvédség tartalékos rendszeréről. Mit kell
erről pontosan tudnunk?
- Az Alaptörvény értelmében Magyarország
biztonságának három pil
lérét a Magyar Honvédség
ereje, a szövetségi rendszer és az állampolgárok
hazafias elkötelezettsége, áldozatvállalása jelenti. Ezek egymással szoros
összefüggésben állnak, a
honvédelmi vezetésnek
pedig eltökélt célja, hogy
a tartalékos rendszeren
keresztül tovább erősítse
az állampolgárok részvételét a haza védelmében.
A tartalékos rendszer korábbi formáját 2011-ben
újították meg, ekkortól
beszélhetünk önkéntes
műveleti, illetve önkéntes
védelmi tartalékos szolgálatról. Az idei évtől pedig a rendszert kibővítették egy új, területi elven
szerveződő önkéntes területvédelmi tartalékos
kategóriával. A honvédelmi vezetés egyik célja,
hogy ne legyen a magyarországi megyékben olyan

járás, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú
kiképzett katonai erővel.
Éppen ezért az ország
valamennyi járásában és
fővárosi kerületében területi elven szerveződő,
úgynevezett önkéntes
területvédelmi tartalékos
századok alakulnak, melyekhez bárki csatlakozhat, akik lakókörnyezetük
és közösségük érdekében
készek a biztonsági kihívásokra reagálni.
- Milyen feladatban vehetnek részt a területvédelmi tartalékosok?
- Az állomány feladatát képezheti többek
között veszély- és katasztrófahelyzetben (pl.
árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző
díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.
Nagyon fontos kiemelni, hogy a területvédelmi
tartalékosok felkészítése és az alkalmazása a lakóhelyéhez legközelebb,

lehetőség szerint alapvetően helyben történik
a járásban, esetleg a megyén belül, évente összesen 20 napban.
- Lehet-e arról többet
tudni, hogy milyen juttatások járnak mindezért?
– Igen, természetesen
lehet. Az önkéntes tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá
a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára – a
rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak
és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes
élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási
költségtérítésre jogosult.
- Hogy áll a rendszer „kiépítése”, mennyien jelentkeztek eddig a szolgálatra?

- Örömmel mondhatom,
ahogy egyre jobban megismerik az emberek a lehetőséget, annál többen
keresik fel irodánkat. Eddig a megyéből közel 120
fő regisztrált, és kezdték
meg a felvételi eljárást.
Most már a toborzással és
a jelentkeztetéssel párhuzamosan az alkalmassági
vizsgálatok megszervezése, illetve a szerződéskötések előkészítése is
napi feladattá vált, azaz
elmondható, hogy intenzív szakaszához érkezett
a területvédelmi tartalékos rendszer feltöltése.
Látva az érdeklődést, abban bízom, hogy hamarosan aláírhatja szerződését
a 100. borsodi területvédelmi tartalékos katona.
Közülük, akik tudják vállalni, akik a civil életükkel,
hivatásukkal, tanulmányaik folytatásával össze
tudják egyeztetni, már az
ősz folyamán részt vesznek az első kiképzésükön,
illetve megkapják a tarta-

lékos szolgálat ellátásához szükséges felszereléseiket.
- Egy utolsó, ám igen fontos kérdés. Hogyan lehet
jelentkezni katonának?
– A katonai pályára történő toborzás folyamatos,
a honvédséghez csatlakozhat minden nagykorú,
magyarországi lakóhel�lyel rendelkező, büntetlen
előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár,
a mindenkori öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig. Várjuk a tartalékos
szolgálatra jelentkezőket, de ugyanúgy várjuk
azokat is, akik szerződéses katonaként szeretnének bekerülni a seregbe.
Érdeklődni, illetve jelentkezni a megyei toborzó
ügyfélszolgálatokon, a
Kormányablakokban, illetve interneten keresztül az Irány a sereg (www.
iranyasereg.hu) honlapon
lehetséges.
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ÁLLÁS
Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala

SZEMÉLYZETI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint
Feladatok:
• kiállítja és kezeli a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony és munkaviszony keletkezésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat, nyilvántartásokat,
• ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat – pályázatírás, alkalmazási iratok,
elszámolás, támogatás igénylése,
• ellátja a vagyonnyilatkozatokkal, teljesítményértékelésekkel, a továbbképzési tervvel,
a közszolgálati vizsgákkal kapcsolatos teendőket,
• nyilvántartja és megszervezi az egészségügyi szűrővizsgálatokat,
• ellátja az egyéb személyzeti feladatokat.
Elvárások:
• befejezett középiskolai tanulmányok
• szakirányú szakképzettség – személyügyi ügyintézői
• 1-2 év szakmai tapasztalat
• talpraesett, ügyfélorientált, megbízható személyiség
• jó kommunikációs és problémamegoldó készség
• pontos, precíz munkavégzés
• MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, PowerPoint)
Előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett szakirányú tapasztalat
• KIRA-program használatában szerzett jártasság
• felsőfokú szakirányú végzettség
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Munkaidő: főállás, teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkába állás kezdete: azonnali
Jelentkezés módja: a fényképes önéletrajzokat 2017. november 20-ig várjuk az allas@
kazincbarcika.hu e-mail-címen.
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GASZTRONÓMIA
Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala

VÁROSÜZEMELTETÉSI SZAKREFERENS
munkakör betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint
Feladatok:
• településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok, ezen belül:
• városüzemeltetési feladatok különösen épületek, építmények és/vagy út, járda, parkoló,
közterületek építésének, felújításának, karbantartásának koordinálása, dokumentálása,
• munkaterületek átadása, annak előkészítése, műszaki átadás-átvételi eljárásokon való
részvétel, használatbavételi / forgalomba helyezési eljárások lebonyolítása, geodéziai
munkák megrendelése, nyomon követése, útlejegyzési / épületfeltüntetési / telekalakítási feladatok bonyolítása, nyomon követése,
• a zöldfelületek, pihenőparkok, játszóterek karbantartásának koordinálása,
• a vonalas közművek nyilvántartásának gondozása, beruházások garanciális nyomon
követése
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. sz. egységes közszolgálati
szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, vagy főiskola, magasépítő vagy tervezőmérnöki vagy kivitelezői - legalább
3-5 év szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap
próbaidő kikötésével jön létre.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Műszaki ellenőri vagy felelős műszaki vezetői jogosultság
• E-építési napló vezetési tapasztalatok
Munkavégzés helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Munkaidő: főállás, teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkába állás kezdete: azonnali
Jelentkezés módja: a fényképes önéletrajzokat 2017. november 20-ig várjuk az allas@
kazincbarcika.hu e-mail-címen.

Egy recept, egy sztori
Pelle Anna, az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub vezetője
- Nagy sikert aratott egy
családi összejövetelünkön ez az étel, persze friss
zöldségekből. Azt tudni
kell, hogy körülbelül 15en voltunk, így nem kis
adagot kellett elkészíteni a fogásból. A főzés előkészületeikor én voltam a

kiskukta, de kegyetlenül
unalmas volt a zöldségek
méretre való darabolása. Akkor megfogadtam,
hogy ezt az ételt soha nem
főzöm meg otthon, pedig
nagyon finom volt. Egyszer aztán a boltban járva egy alkalommal meg-

láttam a mexikói mixet,
és azóta ezt használom a
csirkemelles ételemhez, és
ma már többféle ízesítéssel készítem barátaim és
persze a magam örömére. Ezért mindig azt tanácsolom: „Soha ne mondd,
hogy soha!”

MEXIKÓI CSIRKEMELLSALÁTA
Elkészítés: A hagymákat
megpucoljuk, felkockázzuk. Kevés olajon megdinszteljük. Közben a húst
felkockázzuk, majd a megdinsztelt hagymához rakjuk,
összekeverjük, sózzuk és
fűszerezzük. Amikor a hús
kezd átsülni, hozzáadjuk a
mexikói zöldségkeveréket,
és fedő alatt, lassú tűzön
hagyjuk, hogy a zöldségek
megpárolódjanak. Ezután
belerakjuk a babkonzervet.
Ha a bab megpuhult, hozzáöntjük a paradicsomszószt. Kevergetve főzzük
még 5 percig közepes lángon. Köret ízlés szerint lehet
rizs, krumpli.

Hozzávalók:

• 6-7 evőknál olaj
• 3 db nagy vöröshag

yma
• 1 kg csirkemellfilé
• 10 g mexikói alappor
• 1 kg mexikói mix ke
verék
• 800 g chilis vörösbab
• 500 ml dobozos parad
icsomszósz
• só ízlés szerint

Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala

PROJEKTMENEDZSER

munkakör betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint
Feladatok:
• hazai és/vagy uniós támogatású pályázatok figyelése, előkészítésében való részvétel,
pályázati dokumentációk teljes körű összeállítása, a támogatással megvalósuló projektek szakszerű menedzselése, elsősorban TOP, KEHOP, GINOP, NGM, NFM, BM által
finanszírozott pályázatok területén.
• pályázati adatlapok kitöltése, partnerekkel való kapcsolattartás, fejlesztéshez szükséges engedélyezési/hozzájárulási eljárások szervezése, szakmai egyeztetések lebonyolítása, projekt előkészítése, projekttervezés és ütemezés előkészítése.
• pályázati dokumentáció kidolgozásában való részvétel: kapcsolódó tanulmányok (megvalósíthatósági, háttér, stb.) üzleti terv, projekt költségvetés el(ő)készítése.
• hazai és/vagy uniós támogatásból megvalósuló projektek teljes körű szakmai és
pénzügyi menedzselése (a projekt szakmai megvalósulásának, beruházások helyszíni
nyomon követése, előrehaladási jelentések, pénzügyi jelentések, kifizetési igénylések,
elszámolások készítése, összeállítása, munkafolyamatok és ütemtervek kialakítása,
koordinálása, részvétel helyszíni és monitoring ellenőrzéseken, kapcsolattartás a Támogató és a Közreműködő Szervezettel, partnerekkel)
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. sz. egységes közszolgálati
szabályzat rendelkezései az irányadók.

MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• befejezett felsőfokú tanulmányok (pénzügyi, gazdasági, jogi, bölcsész vagy műszaki
végzettség)
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• pontos, precíz munkavégzés, kitartás, magas fokú koncentrációs képesség, kiváló
kommunikációs és problémamegoldó készség, rugalmasság, önálló munkavégzés,
csapatszellem, szakmai területhez kapcsolódó intézményrendszer, jogszabályok, eljárásrendek ismerete
• a határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, három hónap próbaidő kikötésével jön létre.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közbeszerzési referens képesítés
• költség-haszon elemzés, CBA készítésben szerzett tapasztalat
• könyvelői vagy pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítés
• műszaki képzettség, beruházások lebonyolításában szerzett releváns tapasztalat
• angol és/vagy német nyelvtudás
Munkavégzés helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Munkaidő: főállás, teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkába állás kezdete: azonnali
Jelentkezés módja: a fényképes önéletrajzokat 2017. november 20-ig várjuk az allas@
kazincbarcika.hu e-mail-címen.

EGY NAP A TUDOMÁNYNAK
A Magyar Tudomány Ünnepéről már 1997 óta
megemlékezik a Magyar
Tudományos
Akadémia, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november
3-án, azon a napon, amikor 1825-ben Széchenyi
István felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós
Társaság megalapítására, ezzel lehetővé téve
a Magyar Tudományos
Akadémia megalapítását. A jeles napon Magyarország számos városában és a határokon
túl is, többhetes rendezvénysorozaton vehetnek
részt az érdeklődök.

Az eseménysorozatot 14
éve minden év novemberében rendezik meg
országszerte, mely egy
központi gondolat köré
szerveződik, ami közös szempontként érvényesül a rendezvény
témaválasztásaiban és
előadásaiban. Az idei év
mottója „Emberközpontú tudomány”. A programsorozat nyitóelőadását Pécsett rendezik
meg november 3-án, de
az MTA budapesti Széchenyi téri székházában
is változatos programokkal várják az érdeklődőket. Az előadások
szorosan
kapcsolódnak a mottóhoz: a tudo-

mányt művelő emberről és az emberért lévő
tudományról
szólnak,
többek között körüljárva az egészséges életmód, a személyre szabott orvoslás vagy az
információszerzés
témakörét. A hasznosság
mellett a tudományban
rejlő esetleges veszélyekre is szeretnék felhívni a figyelmet, hiszen
a rendkívül komplex
technológiai fejlesztések
eredményeinek alkalmazási lehetőségeiről közös
gondolkodásra és párbeszédre van szükség a tudomány művelői és a jövőért felelősséget érzők
között.
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ORSZÁGOS ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG

KBSC

BARCIKAI SIKEREK MEGTÖRT A JÉG - ÚJABB
NYERT MECCS HAZAI PÁLYÁN

A 2017-18-as tanév legeredményesebb ügyességi
csapatbajnokságon szereplő iskolája a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola.
A Pollack Mihály Ál
talános Iskola atlétái
szombaton, a Budapes
ten megrendezett Diák
olimpia Ügyességi Csa
patbajnokság országos
döntőjén mérték össze
ügyességüket. A megyei
atlétikai versenyek le
bonyolítása után a leg
jobb eredményt elért 8
csapatot hívták meg az
országos döntőbe.
Az ünnepélyes megnyi
tón Balogh Gábor kö
szöntötte a versenyző
ket. Külön kiemelte a
kazincbarcikaiakat, akik
a meghirdetett kilenc
versenyszámból, hét
csapattal kerültek az or
szág legjobb általános is
kolás csapatai közé.
Magasugrásban a fiúk
csapata országos első

helyen végzett, míg a
lányok magasugró csa
pata a dobogó második
fokára állhatott fel.
Távolugrásban a fiúk
csapata harmadik, va
lamint a futók 10 x 200
m-es váltóban szintén
a harmadik helyen vé
geztek.
Súlylökésben a fiúk
kazincbarcikai csapa
ta a negyedik helyen
végzett, míg a lányok
távolugrásban is ös�
szemérték erejüket,
ahol a csapat a hatodik
helyet szerezte meg.
A fiúk kislabdahajítás
ban is jeleskedtek, a
hetedik helyen zártak.
Összesítésben huszon
öt éremmel és négy
serleggel tértek haza a
versenyről atlétáink.

KBSC-ZTE 2-0
Tiszaújváros, 300 néző
Vezette: Nagy Norbert (Berettyán Péter, Szert Balázs)
Kazincbarcika:
Somodi – Palmes, Heil, Belényesi, Lőrincz (Varga M.,
68.) – Sigér, Hegedűs (Burics, a szünetben) – Micsinai,
Engel (Kristófi, 82.), Süttő - Boros
Vezetőedző: Vitelki Zoltán
ZTE FC:
Szappanos – Szabó M. (Kertész T., 67.), Forgács, Koszó, Bedi – Dubek, Nagy T., Ágoston (Fujsz, 68.), Végh
G. (Ekker, 61.) – Babati, Vernes
Vezetőedző: Zoran Spisljak
Gólszerzők: Engel (19.), Süttő (63. – 11-esből)
Sárga lap: Engel (36.), Sigér (45.), Belényesi (51.) ill.
Ágoston (62.), Vernes (64.), Babati (91.)
Piros lap: Süttő (91.)

KÉT GYŐZELEMMEL ZÁRT A VEGYÉSZ

Továbbra is listavezetők
a KKSE férfi kézilabdázói

lem reményében léptek
pályára. A házigazdákban azonban égett a bizonyítási vágy, és nem
engedték szorossá tenni
a találkozót. A félidőben 5
gólos hátrányban volt a
Kazincbarcika, és a második játékrész derekán
már 10-zel is mentek a
keresztesiek. A vége 2620-as hazai siker lett. A
KKSE női együttese így
2 pontjával a 8. helyen
tanyázik a bajnokságban.
A női együttes legközelebb november 4-én
délután 1 órától játszik,
míg a barcikai férfi csapat aznap délután 4 órától lép pályára. Mindkét
együttes a Bőcsöt látja
vendégül.

A bajnokságban veretlen
Kazincbarcika abban a reményében utazott Nyitrára, hogy megszerzi első sikerét a MEVZA sorozatban.
Az első mérkőzésen azzal
a horvát Kastelával találkozott az Oravec legénység, amelyet tavaly 3-0-ra
legyőzött. A kék-sárgák a
frissen igazolt venezue
lai feladóval Carlos Páezzel kezdtek. Az első felvonásban a VRCK-ból főleg
Szabó Dávid volt elemében, vezettek is a kék-sárgák. A horvát együttesnek
csak felvillanásai voltak és
a barcikaiak végül 25-18-ra
hozták az első felvonást.
A második szettben már
szorosabban alakult a csata. 12-12-nél és 21-21-nél
is kiélezett volt a küzdelem, ám a kevesebbet hibázó Kazincbarcika ebben
a szakaszban is jobbnak

Egy győzelem és egy vereség a kazincbarcikai NB
II-es kézilabdacsapatok mérlege. A női együttes Mezőkeresztesen szenvedett vereséget, míg a férfiak
hazai pályán nyertek a Berettyóújfalu ellen 10 góllal.
A kézilabdás hétvégét a
férfi együttes nyitotta. Az
eddig veretlen csapat most
sem hibázott. A Beret�tyóújfalu elleni hazai mérkőzésen már az első játékrészben 4 gólos előnyre
tettek szert a házigazdák.
A második 30 percben aztán, ha lehet még magasabb sebességi fokozatba
kapcsolt a KKSE és növelte
előnyét. Koscsóék megnyugtató előnyük tudatában sem dőltek hátra,
és a végén magabiztos 10
gólos 35-25-ös győzelmet arattak. A férfi csapat
így továbbra is veretlenül,
11 ponttal vezeti az NB II
Északkeleti csoportját.
A hölgyek a Mezőkeresztes otthonában a győze-

Zoran Spisljak: Küzdelmes meccs volt, gratulálok a Barcikának, mert jól
használta ki a helyzeteit.
Több csatárral álltunk fel,
veszélyesek is voltunk, de
az eredmény miatt mégis
csalódottak lehetünk.

VRCK

A hétvégén Nyitrán szerepelt a Vegyész RC Kazincbarcika a férfi röplabdázók MEVZA sorozatában.
Daniel Oravec tanítványai
100%-os teljesítménnyel
zárták a tornát.

KKSE

Vitelki Zoltán: Köszönöm
a srácok hozzáállását! Nehéz héten vagyunk túl, végig azt súlykoltuk a játékosoknak, hogy bármi áron
is, de meg kell nyerni ezt a
találkozót. Mindkét csapat
előtt adódtak helyzetek a
mérkőzésen, de mi profi
módon játszottunk, és egy
jó csapat ellen megérdemelten nyertünk.

bizonyult ellenfelénél 2522 arányban. A harmadik
szakasz elején ugyan még
partiban voltak a horvátok, de Milevék fokozatosan növelték előnyüket. A
VRCK remek támadásaira
nem tudott jó blokkal reagálni a Kastela. A Vegyész
a 3. játszmát is magabiztosan nyerte 25-16-ra. A
horvátok ellen megszületett a VRCK első MEVZA
győzelme a szezonban.
A folytatásban azonban
nem volt könnyű feladata
a barcikaiaknak, hiszen a
házigazda együttes, a szlovák bajnok más kategóriát képvisel, mint a horvát
csapat. Az első felvonásban fej-fej mellett haladtak
a felek. A végjáték fordulatosan alakult, zsinórban 5
pontot szerzett a szlovákiai együttes, ám Oravec
edző rendezte a sorokat, és
a pontot az i-re a Kazincbarcika tette fel 27-25-re
nyerve ezt a felvonást.
A drámai végjátékban
megnyert első szett után
alaposan bekezdett a hazai együttes. A vendégek 21-21-nél egyenlítet-

tek ugyan, de a nyitraiak
megnyerték a játszmát
25-23-ra.
A 3. szakaszban villámrajtot vettek Banaiék, 8-2-re
megléptek a szett elején.
A játszma derekán is nagy
különbséggel vezetett az
Oravec legénység. Végül
25-20 lett ez a felvonás a
kék-sárgáknak.
A 4. szakasz elején a
nyitraiak remekül kezdtek, a Kazincbarcika azonban jobban bírta a végjáték
izgalmait, és végül 31-29re megnyerve a játszmát
győzött a szlovák bajnok
Nyitra ellen 3-1-re. A VRCK
így két sikerrel, hat ponttal zárta a MEVZA hétvégét, a sorozatban feljött
az 5. helyre. A következő
MEVZ A fordulóra november 24-26 között Kazincbarcikán kerül sor, amikor a
szlovén Kranj és az osztrák
Waldviertel ellen küzdenek
Toronyaiék. Az NB I-ben
lapzártánkkor a MAFC ellen idegenben szerepelnek
Daniel Oravec tanítványai.
A mérkőzés eredményéről a kolorline-on olvashatnak.
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EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

November 9. (csütörtök) 15.00-17.00

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!

› ›KOLORAKADÉMIA - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR
SZABADEGYETEM 2017/2018 I. FÉLÉV

AZ INDIAI GYÓGYÁSZAT (AYURVEDA) ÉS AZ IDŐSÖDŐ EMBER
Dr. Szalkai Iván menedzser, a Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális
Klaszter bőrgyógyász-kozmetológusa, a Miskolci Egyetem Egészségügyi
Kar Ayurveda tanára előadása

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
November 5-éig

› ›MEDVE EMESE KIÁLLÍTÁSA

November 6-ától 9.00-18.00

› ›JÁTÉKOS TUDOMÁNY

Gyere játszani! interaktív kiállítás gyerekeknek
November 10-éig

› ›MEZEY ISTVÁN EMLÉKKIÁLLÍTÁS
November 20-áig

› ›NÉPI KÉZMŰVESBÉRLET*
óvodai csoportoknak

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

› ›KÉZMŰVES KUCKÓ A LEGKISEBBEKNEK
(óvodás kortól) szerdánként 16 órától

Papné Magyar Annamária Nusi néni vezetésével

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

November 4. (szombat) 10.00 és 12.00, KSK műfüves pálya

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

November 5. (vasárnap) 11.00 és 13.00, KSK műfüves pálya

› ›KBSC-TISZAFÜRED U-15-ÖS ÉS U-14-ES
BAJNOKI LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

November 8. (szerda) 12.00, KSK műfüves pálya

› ›KBSC-CEGLÉD U-19-ES NŐI BAJNOKI
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

EDELÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (István Király útja 49.)

November 9. (csütörtök) 10.30

› ›BUDAI BÁBSZÍNHÁZ: KALAP KALAND

bábelőadás óvodásoknak

November 10. (péntek) 19.00

› ›ARANYOSI PÉTER ÖNÁLLÓ ESTJE

November 16. (csütörtök) 10.00

› ›HÓKIRÁLYNŐ MESESZÍNPAD: A VARÁZSLÁDA TITKA

zenés mesejáték - alsó tagozatos iskolásoknak

SAJÓSZENTPÉTER

LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR (Bem József u. 15.)

November 10. (péntek) 10.00

› ›SZENT MÁRTON LÚDJA

komplex foglalkozás alsósoknak
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HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK:
ASZTALOS,
KŐMŰVES,
VILLANYSZERELŐ,
BUSZVEZETŐ
MÁSODÁLLÁSBAN

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

JELENTKEZÉS:

titkarsag@barcikapark.hu
3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.
2017. november 15-éig

Szaloncukor 18 íz 1 kg:

850 Ft 850 Ft/kg

XMAS töltött függelék 4 íz 27,5 g:

80 Ft

Mieszko praliné több íz 1 kg:

2300 Ft 2300 Ft/kg

Mikulás szelet 18 g:

25 Ft

1388 Ft/kg

Mikulás ostya 20 g:

25 Ft

1250 Ft/kg

ANL Happy-Santa tojás játékkal 60 g: 180 Ft

2909 Ft/kg

3000 Ft/kg

Mikulások nagy választékban!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,
nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,
palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,
tetőcserepek

Alu- és horganyzott
csatornák

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu
SZOLGÁLTATÁSAINK:
METSZÉS, FAKIVÁGÁS
2 500 Ft/óra
CSEREPES FENYŐ
2 000 Ft/db
GÉPI FÖLDMUNKA
GÉPBÉRLETEK
ÉRDEKLŐDNI:

titkarsag@barcikapark.hu
48/510-031

A Kazincbarcikai Városi Televízió
hamarosan új helyről és új névvel
folytatja műsorát.
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