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ÜNNEPI DÍSZEK

A MODERNKORI SZÉNBÁNYÁSZAT 79 ÉVE ORMOSBÁNYÁN BŐVÜL A KARÁCSONYI DÍSZKIVILÁGÍTÁS,
ÉRKEZIK OLAF, A HÓEMBER
A bányászat kezdetei Ormosbányán a 18. századra nyúlnak vissza. Az akkor még Ormospuszta bányakincsét, a szenet, a tulajdonos Radvánszky-család kovácsműhelyeiben használták
fel. A 20. század elején gróf Tisza István a Radvánszkyak megbízásából tárgyalásokat kezdett
a terület szénjogainak értékesítéséről. Ennek
következtében 1908-ban az ormosi szénbánya
állami tulajdon lett. A bányásztelep fejlődésnek
indult, a két világháború között kialakultak azok
a szociális intézmények, melyek megvetették a
mai település alapját, mely 1953-tól viseli az Or-

mosbánya nevet. A jól prosperáló bányászatot
azonban 1987-ben megszüntették, s a rendszerváltást követően új időszámítás kezdődött
a falu életében.
Évekkel ezelőtt vetődött fel a faluvezetés és az
Ormosbánya Megújhodásáért Közalapítvány vezetőiben, hogy össze lehetne gyűjteni az egykori
bányászélet tárgyi emlékeit. Kiírtak egy fotópályázatot, melyre számtalan hajdani, a munkás
életet megörökítő fotó érkezett. Aztán sorra
vitték az emberek az egyéb tárgyi relikviákat
is. Igen ám, de ezek elhelyezéséhez, szakavatott kiállításához megfelelő helyre volt szükség.
Törték a fejüket az illetékesek, míg végül a régi

A REFORMÁCIÓ EMLÉKÉRE
A reformáció fél évezreddel ezelőtti elindulása nem pusztán a hitélet, az egyház változását
jelentette, hanem egy társadalmi átalakulást
is előidézett. A hitújítás jubileuma arra keresi a
választ, vajon a reformáció értékei milyen szerepet játszanak a mai korban? Hogyan tudunk
belőlük merítkezni? A protestáns hívők számára elévülhetetlen jelentőséggel bír a reformáció
öt jelmondata, mely áthatja a felekezeti életet.
Erre gondolt Szűcs Endre református lelkész
Dédestapolcsányban, amikor megtervezte az
évforduló napján, október 31-én felavatott emlékművet, melynek végső formája Balogh István
fafaragó segítségével született meg.
Az alkotás egy ötágú emlékfa, ami
a solákat tartalmazza. A szertartást ünnepi istentisztelet
előzte meg, melyen nem
csupán a falu lakosai vettek részt, hanem azok is,
akik a reformáció hagyományait értéknek
tekintik.
Mályinkán hangversennyel ünnepelték az
emléknapot. Köszöntőjében Korom Ádám
lelkész a reformáció
hatásait taglalva kitért
a magánember Lutherre
és Kálvinra, emlékeztetve
nagyon is emberi mivoltukra.
Ezt követően Szurasenkó Dániel blockflötevirtuóz adott kon-

certet Vivaldi műveiből, illetve elhangzott
egy közismert angol
dal, a „Greensleeves”,
melyet a hagyomány
szerint VIII. Henrik
angol király írt leendő
feleségének, Boleyn
Annának, ám ez lehetetlen, hiszen a dal olyan
olasz kompozíciós stíluson
alapul, ami csak Henrik halála
után ért el az országba.

telepi fürdő épülete mellett döntöttek. A felújítást
követően, idén, augusztus 26-án nyitották meg
a nagyközönség előtt a Bányász emlékházat. A
sokszínű kiállítási tárgyak között a már említett
fényképeken kívül láthatóak Csabai Kálmán, Kunt
Ernő, Kalló László, Csohány Kálmán és Mezey István festményei, bányászati szerszámok, korsók,
kitüntetések, sportserlegek, egy 76-os fejtőgép
működő makettje, valamint bányászlámpák a
római kori mécsestől egészen az akkumulátoros
fejlámpáig, illetve asztali dísztárgyak. Megtekinthető továbbá egy teljesen korhűen berendezett
korabeli konyha is. A gazdag történeti anyag nem
teszi lehetővé, hogy mindent állandó tárlat keretei
között mutassanak be, ezért havi szinten időszaki kiállítást tartanak. A sorozatot szeptemberben
indították, Novák Géza kiállításával, októberben
pedig Ormospuszta, illetve Ormosbánya sporttörténetét bemutató tárlatot rendeztek. November 6-án „Elismerések” címmel nyílt kiállítás az
egykori dolgozók okleveleiből, emléklapjaiból,
kitüntetéseiből és plakettjeiből. E tárlat november 30-ig látogatható.

Kulcs a biztonsághoz
Az idősek hónapja alkalmából
vetélkedőt szervezett a B.-A.-Z.
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és
Miskolc önkormányzata. A megmérettetés győztese a kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Kulturális
Klub csapata lett.
A „Kulcs a biztonsághoz” elnevezésű, játékos
versenyen a csapatok számos feladatot teljesítettek. Ilyenek voltak a szituációs, memória- és
ügyességi feladatok is. A szépkorúak előre megadott történetek alapján szituációkat dolgoztak
fel, majd pár perces jeleneteket is előadtak a
szakmai zsűrinek.
A zsűri tagjai Janasóczki Attila alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Garamvölgyi László dandártábornok, krimiíró, a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója, Kautzky Armand színművész,
valamint Gajdos Imre televíziós-szerkesztő, sajtóreferens. A rendezvény védnöke Kiss János,
Miskolc város alpolgármestere volt.
A versenyen nyolc – ötfős – csapat vett részt.
Első helyen végzett az IDŐVÁR csapat Kazincbarcikáról, második az OKOS-ÖTÖS csapat Miskolcról, a harmadik helyet pedig szintén egy miskolci
csapat, a NAP-LOPÓK érték el. A zsűri értékelése
alapján az első helyezést elért csapat részt vesz
az országos vetélkedőn, amelyet 2017. november
23-án Hévizen rendeznek meg.

Tavaly télen gyönyörű színfoltja volt Kazincbarcikának a kibővített karácsonyi díszkivilágítás. Új fényfüzérekkel, 3d-s elemekkel találkozhattak a helyiek, valamint az ide
érkező látogatók, átutazók. Az Egressy úton sétálók fényárban pompázó fákat, világító
karácsonyi gömböket láthattak. Az ünnepi díszkivilágítás mindenkit elkápráztatott,
idén azonban még pompásabb látványra számíthatunk.
– A karácsonyra való ráhangolódás, az ünnepekre való készülődés mindig
nagy várakozást hoz magával. Várjuk a családot
haza, keressük a szeretteinknek a megfelelő ajándékot, a háziasszonyok
vásárolnak, tervezgetik a
menüt, és az utolsó pillanatig hatalmas rohanásban
vagyunk. Amikor az ember
végigsétál például a gyer-

mekeivel egy téli estén a
városon az adventi időszakban, ünnepi díszbe öltözik a szíve. Fontos, hogy
a kazincbarcikaiak és a térségben élők is jó hangulatban, a szép látványt a szívükbe zárva készüljenek
a legszebb ünnepre, ezért
döntöttünk úgy, hogy az
idei évben még káprázatosabb díszbe öltöztetjük
az egyébként is csoda-

szép városunkat – mondta
Szitka Péter polgármester.
December 3-ától ünnepi
díszbe borul a Göncz Árpád út és az Egressy útról nyíló hat belvárosi tér,
valamint a Mátyás király
út. Az újonnan csatlakozó terek díszkivilágításával Kazincbarcika főutcája
teljes pompában világíthat
december 3-ától, azaz advent első vasárnapjától.

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ

BŐVÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK
NÉPSZERŰ DE MÉG VAN SZABAD KAPACITÁS

A Muskátli Nyugdíjasház az
önmaguk ellátására képes
nyugdíjasok lakásokban
való korlátlan idejű elhelyezését szolgálja bérleti
jogviszony alapján. Az intézményben az időskorú-

ak önállóan élik napjaikat. A
havonta fizetendő lakbért
a mindenkori önkormányzati rendelet határozza
meg, a közüzemi szolgáltatások díjait külön mérés
alapján osztják fel. Az idős

korúakat a nyugdíjasházban a hozzátartozóik látogathatják, a gyönyörűen
kialakított kerthelyiségben beszélgethetnek, közös programokat tervezhetnek.

BIZTONSÁGOS MINDENNAPOK
Az épületben folyamatos
gondnoki felügyelet van, a
lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.

A nyugdíjasok további biztonságát szolgálja még,
hogy a személyzet bármilyen egészségügyi problé-

ma esetén segítséget tud
nyújtani, esetleg orvost,
mentőt tud hívni.

KOMFORTOS ÉLETKÖRÜLMÉNYEK
Az épület kezelését és működtetését a Barcika Szolg
Kft. végzi. Kókai Péter ügyvezető lapunknak elmondta
folyamatosan azon dolgoz-

nak, hogy a lakók komfortos körülmények között
tölthessék nyugdíjas éveiket. A lakók korát és fizikai
állapotát előtérbe helyezve

a biztonságos működtetés
nélkülözhetetlen, ezért az
elkövetkezendő időszakban elsődleges feladat a ház
liftjének korszerűsítése.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉT IS TERVEZIK
A nyugdíjasok napi feladatainak elvégzését is segítené az intézmény. A közeljövőben plusz szolgáltatások
bevezetését is tervezi a
Barcika Szolg Kft.: lesz mosodai szolgáltatás, időnként
gyógytornász segítségével mozoghatnak majd a la-

kók, mentálhigiénés szakemberrel beszélgethetnek,
valamint önkéntes diákok
bevonásával alkalmuk lesz
a receptek kiváltására és
bevásárlásra is.
Szintén fontos a ház lakói
számára a kulturális programokon való részvétel és

a jeles napokhoz köthető
rendezvények megtartása. Ilyen volt nemrégiben
a nyugdíjasnap, a közeljövőben a karácsony közös
megünneplése, tavasszal
pedig a könnyed kerti munkákat, azon belül fa- és virágültetést terveznek.

További információk:
Kecskeméti Andrea Tel.: 06-20/461–3627, E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

OLAF KOLORCITYBEN
A gyermekek örömére a
„Jégvarázs” című animációs film egyik legnépszerűbb
karaktere, Olaf, a hóember

is megjelenik a városban
óriás, több mint kétméteres változatban az ünnepi
díszek egyik elemeként.

BARCIKA PRÍMA KFT.

Közétkeztetés: további
fejlesztések várhatóak
Továbbfejleszti közétkeztetési rendszerét a Barcika
Príma Kft. A cég szakemberei jelenleg a szolgáltatást
igénybe vevők elégedettségét mérik.
Mint ismeretes: a Barcika Príma Kft. szeptember 11-én bevezette az
A-B menürendszert a
közétkeztetésben Kazincbarcikán. Két hónap
alatt több mint kétezren
regisztráltak a cég honlapján, ez a szám a menüzők nagyjából hetven
százalékát jelenti.
Dr. Ronyecz Róbert a
Barcika Príma Kft. ügyvezető igazgatója a Ko
lorHÉT érdeklődésére
elmondta: a kezdeti nehézségeket követően
mára már stabilan működik az országosan is
egyedülálló informatikai
rendszerük. Az ügyvezető hozzátette: szeretnék,
ha novemberben azok is
regisztrálnának, akik eddig még nem tették meg.
Emellett tervezik, hogy
mihamarabb átállnak a
Quadro Byte Kft. által
kifejlesztett élelmezési

program mellett a könyvelési programra is.
Az A-B menürendszer minőségfejlesztése érdekében a Barcika Príma Kft.
munkatársai októberben
megkeresték az étkezést
igénybe vevőket és a megrendelőket, hogy az aktuális étlapra tegyenek javaslatot, hogy mi kerüljön fel
vagy le róla. Ezzel párhuzamosan egy elégedettségi felmérést indítottak el,
amelyben többek között az
étel mennyiségére, minőségére, hőfokára és a tálalószemélyzet munkájára
kíváncsiak. Az eredményről az ügyvezető igazgató
a későbbiekben beszámol
majd.
A tervek szerint 2018. január 1-jétől lehetőség nyílik
majd a bankkártyás fizetésre az általános és középiskolásoknak, valamint
azoknak, akik ezekben az
intézményekben étkeznek.
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BERUHÁZÁS

KÖZEL 200 ÚJ PARKOLÓ ÉS ÚJ LOGISZTIKAI
RENDSZER A BORSODCHEMNÉL

KAZINCBARCIKÁN
December 1. (péntek) 17.00
Gyermekek Háza

December 7. (csütörtök) 10.30
Egressy Béni Városi Könyvtár

December 10. (vasárnap) 10.00
Gyermekek Háza
Részvételi díj: 400 Ft/fő

Részvételi díj: 2 000 Ft/fő. Jelentkezés: november 27-ig.

író-olvasó találkozó Vig Balázzsal
alsó tagozatosoknak

December 1. (péntek) 17.00
Mezey Művész Kávézó

December 7. (csütörtök) 14.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

Ünnepi asztalidísz-készítő
foglalkozás felnőttek részére
Karácsonyi Mézes

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák
óvodásainak és óvónőinek kiállítása
Közreműködik: La Cosa Nostra
Díjtalan! A kiállítás megtekinthető: 2018. január 5-ig.

December 2. (szombat) 10.00
Rajt/cél: Rákóczi tér

Mikulás-kocogás
Nevezés: mikuláscsomaggal,
melyeket rászoruló gyerekeknek juttatunk el

December 3. (vasárnap) 16.00
Egressy Béni Művelődési Központ

A Kis kedvencek titkos élete
animációs mesefilmvetítés Díjtalan!
December 3. (vasárnap) 17.30
Fő tér

Adventi koszorú gyertyagyújtás I.

December 4. (hétfő) 10.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

„A fenyőfa álma”

karácsonyi mesés foglalkozás óvodásoknak
December 4. (hétfő) 14.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

Adventi történetek:
kreativitás az irodalomban
foglalkozás alsó tagozatosoknak

December 5-6. (kedd-szerda) 9.00-20.00

Mikulás-vonat

„Három bajusz gazdát keres”

„Todó kitálal az iskoláról”
író-olvasó találkozó Vig Balázzsal
felső tagozatosoknak

December 7. (csütörtök) 16.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

„Kuckó Klub”

könyvklub gyerekeknek
December 7. (csütörtök) 17.00
Mezey István Művészeti Központ

Esszenciák – térségi művészek
ünnepi alkotásai kiállításmegnyitó
Díjtalan!
A kiállítás megtekinthető: 2018. január 5-éig

Adventi játszóház

December 10. (vasárnap) 17.00
Fő tér

Kolor Advent
Nika, Gyertyagyújtás II., Csipa és a Kisamerika
Díjtalan!

December 15. (péntek) 19.00
Egressy Béni Művelődési Központ

Varnus Xavér:
Cine-Music 3 orgonára
Jegyár: 3 000 Ft

December 16. (szombat) 18.00

KolorTV – Karácsonyi adás
December 16. (szombat) 19.00
Egressy Béni Művelődési Központ

Lepkegyűjtő Produkció:

Díjtalan!

December 17. (vasárnap) 10.00
Gyermekek Háza

December 8. (péntek) 13.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

A Karácsony színei

vetélkedő általános iskolásoknak
December 8. (péntek) 17.00
Mezey Művész Kávézó

Adventi dallamok:
A SeptoForte Együttes
vidám adventi hangversenye
Díjtalan!

Adventi játszóház
Részvételi díj: 400 Ft/fő

December 17. (vasárnap) 17.00
Egressy Béni Művelődési Központ

Aladdin – a Noir Színház mesejátéka
Jegyár: 1 500 Ft

December 17. (vasárnap) 18.15
Fő tér

Gyertyagyújtás III.

December 18. (hétfő) 17.00
Gyermekek Háza

Mézeskalács-díszítő foglalkozás
felnőttek részére

csak Délután: Különleges, Mikulás-napi
táncóra Bencs Zoltánnal
Délelőtt csak csoportoknak 250 Ft/fő,
délután 16.00-tól 500 Ft/fő

Részvételi díj: 1 300 Ft/fő
Jelentkezés: 2017. december 14.

December 5. (kedd) 10.00–18.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

December 20. (szerda)
görögkatolikus templom

Élő betlehem

„Télapó itt van!” könyvtárkóstolgató

Megtekinthető: 2017. december 27-ig.

December 6. (szerda) 10.30
Egressy Béni Városi Könyvtár

December 24. (vasárnap) 19.00

Egyházak karácsonya
– fáklyás felvonulás

„Hókastélyban jéglakás,
Ott lakik a Mikulás”

Betlehemes játék, fényfestés, tűzijáték
Gyertyagyújtás IV.

meseposztós foglalkozás óvodásoknak
December 6. (szerda) 16.00
Mezey István Művészeti Központ

Január 12. (péntek) 19.00
Január 13. (szombat) 19.00
Egressy Béni Művelődési Központ

Városi Mikulás-ünnepség
Mikulás-vonat, Csillámtetoválás, Mesekuckó
(diafilmvetítés), Mikulásváró-játszóház
17.30: a Miskolci Csodamalom Bábszínház
műsora

Újévi koncert

a Melódia Kamarazenekarral
Sztárvendég: Oszvald Marika Kossuth- és
Jászai Mari-díjas színésznő, operetténekes
Jegyár: 1500 Ft /fő

A Mikulás-vonat kivételével minden program díjtalan!

Jegyek kaphatók az Egressy Béni Művelődési Központ és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában
További információk: www.barcikaart.hu, www.kolorcity.hu | Facebook: www.facebook.com/barcikaart | www.facebook.com/Kolorcity
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

tuk át az új, 44 férőhelyes
parkolót. Az 5-ös portánál, Berentén a gyárkerítés áthelyezésével alakítottunk ki 42 férőhelyes
új parkolót. A legnagyobb
volumenű azonban a közel 1 millió euró költségvetésű beruházás a 4-es
portánál. Itt egy komplex
logisztikai fejlesztést hajtunk végre, melynek során bővítjük a 4-es porta
áteresztőkapacitását és
a parkolóhelyek számát

is: a kamionok esetében
közel 30, a személyautók
számára pedig nagyjából 100 férőhellyel. Emellett egy új, jelzőlámpás
csomópontot is kialakítunk a 26-os főúton. Ezáltal a teljes 4-es portán
kívüli logisztikai rendszert
átalakítjuk, azzal a céllal, hogy egyértelmű, átlátható és biztonságos
legyen a járművel való
bejutás cégünkhöz –
mondta.

BUSZ HELYETT SAJÁT KOCSI

Játssza: Pokorny Lia
Jegyár: 2 500 Ft

tonság, az átláthatóság,
és a hosszú távú fejlődé-

si lehetőségek megtartása
voltak.

FŐ SZEMPONT A BIZTONSÁG ÉS A PRAKTIKUSSÁG
Mint azt Varga Béla, a BorsodChem Zrt. HR és kommunikációs igazgatója érdeklődésünkre elmondta,
a vegyipari cég az integrált irányítási rendszerhez
kapcsolódó 2017-es intézkedési tervébe belevette a
parkolási körülmények javítását. Ennek keretében a
porták közelében jelentős
parkolóhelybővítést hajtottak végre.
– A BorsodChem Hotel
mögött márciusban ad-

A dolgok, amikért érdemes élni

December 7. (csütörtök) 18.00
Mezey István Művészeti Központ

Öt Órai Tea Gitárzenekar – táncest

Jelentősen bővíti a porták környezetében lévő parkoló kapacitásait a BorsodChem
Zrt. A fejlesztés eredményeképpen várhatóan csökken, vagy megszűnik a napközben
korábban tapasztalható zsúfoltság a területeken.

Az utóbbi logisztikai fejlesztésre főként azért volt
szükség, mert a BorsodChem az elmúlt években
több termelőüzemének
is bővítette a kapacitását,
melynek hatására megnőtt
a kiszállítandó termékek
mennyisége, több kamion
jár be tölteni a telephelyre.
– A számukra fenntartott parkolóhelyek száma szűkösnek bizonyult.

Ugyanakkor a parkolóban napi szinten megjelenő személyautók száma is
jelentős növekedést mutat az elmúlt évekhez képest. Ennek fő oka, hogy
átalakult a közösségi közlekedés rendszere, aminek velejárója, hogy mára
sok olyan kollégánk is autóval jár munkába, akik
korábban autóbusszal
közlekedtek – részletez-

te a HR és kommunikációs
igazgató.
Megtudtuk, a tervezési
munka több éven át zajlott a cégen belül, és számos elképzelés, koncepció
készült arról, hogyan lehet
a leghatékonyabb módon
megoldani a szükséges
fejlesztést a rendelkezésre álló szűkös területen. A
tervezés során a legfontosabb szempontok a biz-

Varga Béla emlékeztetett, a beruházás a 4-es
portánál június végén
kezdődött el és november végén fejeződhet be.
Ezt követően a környék
közlekedési rendje módosulni fog, sőt a későbbiekben több ízben is változhat.
- Egyrészt különválasztjuk a kamionos és a személyautós forgalmat,
megszűnik a közvetlen
átjárhatóság a két járműfajta által használt
parkoló területek között. Erre azért van szükség, mert az intézkedés
növeli mind a személyi,
mind az anyagi biztonságot. Másfelől rugalmasabb lesz a rendszer,
mivel a személyautók
és a kamionok számára
fenntartott területeket
mozgatható beton terelőelemekkel választjuk el,
és szükség esetén – például egy nagyleállás alatt

– átmozgathatjuk a terület
határát, hogy az átmeneti
igényváltozást követve nagyobb teret adjunk a személygépkocsiknak, vagy
a kamionoknak. Fontos
szempont, hogy az új parkolóhelyek megteremtsék
a lehetőséget a kulturált és
KRESZ-szabályoknak is
mindenben megfelelő parkolás számára – szögezte
le a kommunikációs vezető.
A BorsodChem az ígéretek
szerint a következő években folyamatosan nyomon
követi mind a személyautók, mind a kamionok parkolásával kapcsolatos
igényeket, és azok változásait, hiszen a céljuk az, hogy
minden munkavállalójuk és
a partnereik számára is elegendő, biztonságos és kulturált parkolási lehetőséget
biztosítsanak. Amennyiben
tehát a helyzet megkívánja, további intézkedéseket
hajthatnak majd végre a
területen.
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HIRDETÉS

KSK DELFIN VÍZISPORT KLUB

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
November 15-éig még igényelhető a beiskolázási támogatás
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét módosította. Bevezették 2017. október 1.
napjától a beiskolázási támogatást, mellyel az iskola előtt álló gyermekek családjait kívánják segíteni.
Beiskolázási rendkívüli települési támogatásra jogosult az a középiskolás nappali iskolarendszerű tanuló,
főiskolai és egyetemi tanulmányokat folytató nappali
rendszerű tanulmányokat folytató fiatal, legfeljebb 24
éves korig, akinek szülei jövedelemhatár okán nem
rendelkeznek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel és a család összjövedelme nem haladja meg

két személyes család esetén a 150 000 Ft-ot; három
személyes család esetén a 210 000 Ft-ot; négy és
több személyes család esetén a 260 000 Ft-ot.
A támogatás összege 20 000 Ft, amennyiben a családban egy tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek
van; 25 000 Ft, amennyiben két tanulói jogviszonnyal
rendelkező gyermek van; 30 000 Ft, amennyiben
három vagy több tanulói jogviszonnyal rendelkező
gyermek van.
A kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani november 15-éig, melyet a kérelmező szülőnek
kell kitöltenie.

Benyújtás helye:
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Hatósági és Jogi Osztály Szociális csoport Kazincbarcika Fő tér 36.

HELYBEN
VAGYUNK
SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS csomagodat
G-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

Optic-Force

1 999

Ft/hó

A teljes hűségidő
alatt

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TV CSOMAGOK AKÁR 200 CSATORNÁVAL
VEZETÉKES TELEFON INGYEN SZÁMHORDOZÁSSAL 200 FT-TÓL

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
Akciós ajánlatunk régi és új Ügyfelek részére érvényes Kazincbarcikán.
Ingyenes bekötés előzetes technikai felmérés után.
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

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

A VÍZILABDÁZÁS NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT
KÜZDENEK
Immár 18 éve működik Kazincbarcikán a KSK Delfin Vízisport Klub. Az egyesület az
elmúlt években már számos sikert ért el az utánpótlás korosztályokban. A hamarosan rajtoló szezonban cél az Északkeleti Ligában a gyermek korcsoportban az 5. hely
megszerzése. Orosz Tamás az egyesület leköszönő elnöke, a vízilabdázók szakosztályvezetője nyilatkozott a tervekről.
A Kazincbarcikai Fedett
Uszoda ottjártamkor is
gyerekzsivajtól volt hangos, ugyanis edzés volt a
KSK Delfin Vízilabda Klubnál. Most kevesebben
vannak a fiatalok, mint az
utóbbi években, korosztályos váltás előtt állunk
– mondta Orosz Tamás az
egyesület elnökségi tagja, korábbi elnöke. Az okokat firtató kérdésemre
azonnal érkezik a válasz:
„már 10 éves korban sokan Miskolcra kerülnek 8,
később a 6 és 4 osztályos
gimnáziumokba, és ők már
nem tudnak visszajárni a
mi edzéseinkre.” A szakember szerint az összes
sportágnak – így a vízilabdázásnak – is meg kell
küzdenie a számítógép és
a televízió elszívó hatásával. Nem könnyű feladat
a fiatalokat az uszodába
csábítani, de most az önkormányzattal közösen

indítanak egy kampányt,
amely a vízilabdázást népszerűsíti. „Reméljük ezáltal
sikerül még több fiatalt az
uszodába csábítanunk” –
mondta lelkesen a „delfinesek” szakosztályvezetője.
Korábban heti hat edzéssel
készült a csapat a megmérettetésekre, ma már örülünk, ha heti háromszor
lejönnek a tréningekre a
gyerekek. Mindezek ellenére most 27 fővel dolgozunk, munkánkat Onozó
Viktor és Brassó Istvánné edzők segítik, most
ők trenírozzák a fiatalokat. Sok tehetséges vízilabdázónak volt Barcika a
nevelőegyesülete. Közülük is kiemelkedik a jelenleg 14 éves Hajdú Alex, aki
a Miskolci Vízilabda Clubban játszik. A korábbi évek
kazincbarcikai „aranygenerációból” Kun Zoltánt,
Szántó Attilát, Antal Áront,

Keresztes Kornélt, Kun
Dórát, és Oláh Boglárkát
említhetem, mint tehetségeket, de rajtuk kívül is
sokan innen indultak és
teljesedtek ki valamelyik
nagyváros vízilabda-csapatának játékosaként.
Büszkék vagyunk az eddigi eredményeinkre.”
Milyen lesz a jövő, mit terveznek ebben az idényben? – szegeztem a kérdést Orosz Tamásnak,
hiszen hamarosan indulnak a gyermek korcsoport
számára is a küzdelmek.
„Tíz csapat vesz részt az
úgynevezett Északkeleti Liga küzdelmében, ahol
a 2003/2004-es gyerekek alkotják a csapatot. Mi
Gyöngyössel, a MEAFCcal, Monorral és Veresegyházzal leszünk egy
csoportban. Az alapszakaszban mindenki játszik
mindenkivel egy-egy torna során,0 így összesen 5

fordulóra kerül sor.
Ez azt jelenti, hogy ös�szesen 10 mérkőzést játszunk ebben az időszakban. Ezután következik a
rájátszás, melynek során
a csoportgyőztes a másik
csoport 5. helyezettjével mérkőzik. Az egy erősebb csoport, hiszen Eger,
Miskolc, Sátoraljaújhely,
Debrecen és Nyíregyházai csapatai kaptak oda
besorolást. Bízom benne,
hogy csoportunkban legrosszabb esetben is a második helyen végzünk, de
remélem sikerül megszerezni az első helyet, akkor
ugyanis nem végezhetünk

hatodiknál
rosszabb pozícióban. Azonban fontos,
hogy merjünk nagyot álmodni, ha sikerülne >>elkapni<< a másik csoport 5.
helyezettjét ezáltal megszerezni a még előkelőbb
helyezést.”
Orosz Tamás véleménye szerint a vízilabda
sok mindenre megtanítja
a fiatalokat: egészséges
életre, kitartásra, küzdeni
akarásra, az életösztön a
levegőért küzdés mellett
látni, gondolkodni és ügyesen passzolni a medencében, ezért is fontos, hogy
még többen jöjjenek vízilabdázni Kazincbarcikán is.

8

2017. NOVEMBER 10.

M EGYEI PRIMA DÍJ 2017

EZÜSTÉRMES PÁTROVICS GÉZA

Második helyen végzett Pátrovics Géza sportember a Vállalkozók Országos Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Prima díjának Magyar Sport kategóriájában.
Tizedik alkalommal tartották meg a Megyei
Prima Gálát a Miskolci
Nemzeti Színházban. Az
ünnepségen a Magyar Irodalom, a Magyar Oktatás
és Köznevelés, valamint
a Magyar Sport kiválóságait díjazták. Több mint
egy hónapig három kategóriában, három-három
jelöltre lehetett szavazni a Vállalkozók Országos
Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének weboldalán.
A kazincbarcikai Pátrovics Géza kategóriájában
az előkelő második helyen végzett. A súlyemelő
edző a Kolorhét szerkesztőjének érdeklődésére el-

mondta: óriási megtiszteltetés számára, hogy
jelölték a Megyei Prima
díjra, valamint az, hogy
huszonhét sportember
közül az első háromba kerülhetett, akikre voksolni
lehetett. Pátrovics Géza
az elismerést Lukácsné
Deák Dórától, a Vállalkozók Országos Szövetsége
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szövetségének
elnökségi tagjától vette
át.
A kiváló súlyemelő a
sportággal 1974-ben ismerkedett meg Kazincbarcikán. A hazai bajnokságokon elért sikerei
mellett három EB 4. helyén
vetette magát észre a 80-

as évek elején. Az 1984-es
olimpiára Los Angelesbe a
„nagy válogatott” tagjaként a bojkott miatt nem
mehetett el, ám négy évvel később 1988-ban még
mindig tagja volt az olimpiai keretnek, de az utolsó
pillanatban sajnos ezúttal
is lemaradt az ötkarikás
játékokon való indulásról.
Pátrovics Gézát Kazincbarcikán a fiatalok, mint
edzőt ismerhetik, hiszen
1990-től a KVSE súlyemelő-szakosztályának vezetőedzőjeként dolgozik.
Tanítványai közül a legnagyobb sikert a felnőtt
női válogatott tanítványa,
Ráki Henrietta érte el, aki
Európa-bajnoki arany- és

ezüstérmet szerzett. A
Magyar Súlyemelő Szövetség megbízásából
2009-2011 között szövetségi kapitányi feladatokat
látott el.
Sportolói és edzői tevékenysége mellett kiváló szervező is, hiszen a
Szűcs Lajos Nemzetközi
Súlyemelő verseny mellett az 1999-es kazincbarcikai Masters Európa-bajnokság, valamint a
BorsodChem Grand Prix
kvalifikációs viadal szervezésében is aktív részt
vállalt. A 2007-es kazincbarcikai már Masters Világbajnokságon a szervezés
mellett aranyéremmel is
megörvendeztette a helyi
sportbarátokat. Hét évvel
később pedig ismét a kontinens legjobbjai versenyez-

tek a borsodi városban az
Európa-bajnokságon.
Pátrovics Géza ma is rendszeresen edz, és indul a különböző Masters versenyeken. Versenyzőként 35
évesen nyert először Európa-bajnokságot, s ma már
többek között tizennyolcszoros Európa-bajnoknak
és tizennégyszeres világbajnoknak, valamint örökös csúcstartónak mondhatja magát. A Masters
Európa-bajnokságokon
való szereplése alapján
2002-től tagja az Európai
Halhatatlanok Klubjának.
Masters világbajnokságokon elért eredmények
alapján 2008 szeptemberében Görögországban
tagja lett a „Halhatatlanok
Klub”-jának, vagyis a Hall
of Fame-nek.
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GASZTRONÓMIA

Egy recept, egy sztori
Fancsik József, a Kazincbarcika Városszépítő Egyesület Elnöke
- Egyik kedvenc ételem a kemencés csülök, melyet a parasztházamban lévő búbos kemencémben szoktam elkészíteni, ha
vendégek látogatnak el hozzám. Mivel sok
barátom van, ezért szívesen készítek számukra bármilyen ételt. Mindig azt mondom,

KEMENCÉS CSÜLÖK
Elkészítés:
A megmosott csülköt lábasba
tesszük, majd vízzel feltöltjük,
hogy a csülköt ellepje. Forralás
közben a vízbe szemes borsot,
babérlevet, foghagymát, hagymát, sót, majoránnát teszünk
és addig főzzük közepes lángon, ameddig a csülök lefordul
a csontjáról. A habot leszedjük,
majd ebben a páclében hagyjuk kihűlni. A csülköt ezután
megtűzdeljük foghagymával
és sóval, borssal, majoránnával
ízesítjük. Egy tálat jó vastagon
kikenünk zsírral, a bőrös részt
megvagdossuk és a tetejére
zöld rozmaringágat teszünk és
a sütőbe rakjuk. A krumplit külön készítsük el köretnek, vagy

ÁLLÁS
Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala

JOGI SZAKREFERENS
munkakör betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint
Feladatok:
• okiratszerkesztés, szerződések jogi véleményezése,
• beszerzésekben, közbeszerzésekben való közreműködés,
• a Polgármesteri Iroda munkájának jogi támogatása,
• képviselő-testületi előterjesztések készítése,
• az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, a rendeletek, határozatok határidőben történő honlapra történő feltöltése, nyomon követése,
• az önkormányzati jogszabályok Nemzeti Jogszabálytárba történő rögzítése,
• az önkormányzat társulási üléseinek előkészítése,
• a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, jogi szakképzettség,
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, négy hónap
próbaidő kikötésével jön létre.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat
• Jogi vagy szakigazgatási szakvizsga megléte
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.

Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala

ALJEGYZŐ

munkakör betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint
Feladatok:
• a jegyző távolléte, akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése,
• a jegyző által meghatározott államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásában
való részvétel, döntések kiadományozása
• a jegyző által meghatározott módon és mértékben részvétel a Polgármesteri Hivatal
vezetésével összefüggő feladatok ellátásában, a képviselőtestületi ülések szervezésében, a testületi döntések előkészítésében
• a Hatósági és Jogi Osztály vezetése
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, vagy főiskolai igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés
• Közigazgatási Szervnél szerzett vezetői gyakorlat
• Jogi vagy Közigazgatási szakvizsga
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, négy hónap
próbaidő kikötésével jön létre
A pályázat mellékletei:
• az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Munkavégzés helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Munkaidő: főállás, teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkába állás kezdete: azonnali
Jelentkezés módja: a fényképes önéletrajzokat 2017. december 15-ig várjuk az allas@
kazincbarcika.hu e-mail-címen.

hogy nem tudok főzni, de eddig még soha
nem volt panasz. Szívesen használom az interneten található receptek alapját, de mindig a saját elgondolásom szerint fűszerezem
és adok hozzá alapanyagot. A végeredmény
a saját ízlésvilágomnak megfelelő étel.

REJTVÉNY

SKANDINÁV
Rejtvényünk az Adventtől Újévig programsorozathoz kapcsolódik. Ha kész a
megfejtéssel, írja meg nekünk! A helyes
megoldásokkal két belépőjegyet nyerhet az Egressy Béni Művelődési Központ
2017/2018-as évadának november 21-ei
előadására, John Fowles: „A lepkegyűjtő”
című thrillerre.

ÚJ CÍMÜNK:
3700 Kazincbarcika,
Jószerencsét út 1/A.
E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu
A nyereménnyel kapcsolatos részleteket a Kolorhét szerkesztőségével a
06-20/479-4351-es telefonszámon
lehet megbeszélni.
Az október 27-ei rejtvényünk
nyertese:
Klucsik Fruzsina
(Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 21.)

Hozzávalók:
• 2 kg nyers sertéscsülök
• 3 db közepes vöröshagy
ma
• 10 gerezd fokhagyma
• 3 db közepes lila hagym
a
• 4 db babérlevél
• 1 kg burgonya
• 4 evőkanál olvasztott
sertészsír
• 2 dl sör
• 1 evőkanál majoranna
• 1 rozmaringág
• ízlés szerint szemes
és őrölt bors
• só
törten, vagy sülten. Miközben a lefedett csülök sül, sörrel és a páclével időnként meglocsoljuk. Ha elkészült, a burgonyakörettel és
almakompóttal tálaljuk.
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KBSC

BRAVÚROS PONTSZERZÉS KISVÁRDÁN

Kisvárda-KBSC 1-1 (0-0)
Gólszerzők: Hegedűs és Ilic
Az NB II 16. fordulójában a
KBSC a feljutásra pályázó, 2. helyen álló Kisvárda
otthonában lépett pályára.
Bátran kezdték a találkozót, saját térfelén letámadták a hazai csapatot, akik
jó 20 percig igen gyenge
és enervált játékot mutattak, köszönhetően annak,
hogy a barcikai csapat nem
engedett nekik területet.
Az első félidő második felében már bátrabban ro-

hamozott a Kisvárda, de
Somodi kapuja gyakorlatilag egyszer sem forgott
veszélyben.

A második félidő az elsőhöz hasonlóan kezdődött,
annyi különbséggel, hogy
Hegedűs Dávid révén az

Fotó: Facebook

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SE

Továbbra is listavezetők a fiúk
A kézilabda NB II Északkeleti csoportjának hétvégi fordulójában hazai pályán veszített a Kazincbarcika női együttese
a Bőcs ellen. A férfi csapat ugyanakkor szintén vendéglátóként legyőzte a bőcsieket.
A kazincbarcikai kézis
sporthétvégét a KKSE női
együttese kezdte. A barcikai lányok 4 elveszített
mérkőzés után a győzelem reményében léptek
pályára. Az első 30 perc
nem sikerült a házigazdáknak, hiszen már az
elején a bőcsiek jutottak
vezetéshez. A szünetben már 6 gólos hátrányban voltak a barcikaiak.
A második játékrészben
igyekeztek csökkenteni a különbséget Fazekas

Zsanették, ám csupán 2
gólra tudtak felzárkózni.
A végén a Bőcs 22-18-ra
győzött. A női együttes
így 2 ponttal továbbra is a
8. helyen áll. Ponyi Szabináék legközelebb november 11-én Hajdúböszörményben lépnek pályára.
A KKSE férfi csapata a
mérkőzést kedvező előjelekkel várta. Koscsó
Ádámék a sereghajtó bőcsiek ellen remekül kezdtek, hiszen a félidő felénél már 3 góllal vezettek.

Az első 30 perc végére tovább nőtt a barcikai
előny, ekkor 17-8 állt az
eredményjelzőn. Jól szórakozott a mintegy félezer néző, hiszen a hazaiak most is remekül, és
ami a legfontosabb eredményesen kézilabdáztak.
Fordulás után a Kazincbarcika nem állt le, tovább
növelte előnyét és végül
31-20-ra győzött. A KKSE
így továbbra is veretlenül 13 ponttal áll az élen
a bajnokságban. A Kazincbarcika férfi együttese legközelebb november
12-én, vasárnap délután 4
órától Nádudvar együttesét fogadja.

VRCK

ŐRZIK 100%-OS MÉRLEGÜKET
A férfi röplabda NB I-ben a MAFC otthonában lépett pályára a Vegyész RC Kazincbarcika. A kék-sárgák ezúttal is
magabiztosan nyertek.
A bajnokságban hibátlan
mérleggel rendelkező Kazincbarcika ahhoz a MAFChoz látogatott, amely mindössze kétszer nyert eddig a
bajnokságban. Daniel Oravec együttese a bajnoki sikerek mellett azonban az
elmúlt fordulóban a MEVZA
sorozatban két mérkőzésen
aratott sikerével hangolódott a meccsre. A találkozó
első játszmája szoros csa-

tát hozott, hiszen a házigazdák nem adták fel, tapadtak
ellenfelükre. A játszma derekán 2-3 ponttal vezetett
a Vegyész, ám a hajrához
érve 24-23-nál az egyetemisták jutottak szettlabdához. A végjátékban azonban
Szabó Dávidék megrázták
magukat és sikerült a fordítás (26-24).
A második szakaszban már
egy csepp esélyt sem adott

ellenfelének a kék-sárga
alakulat és hiába kért időt a
házigazdák játékos-edzője, a korábbi kazincbarcikai
válogatott feladó Schild
kraut Krisztián, már nem
volt esély arra, hogy szoros
legyen a szett. A végén Milevék 25-14-re hozták ezt
a felvonást.
A harmadik szakaszban is a
vendégcsapat irányította a
játékot. Végül Mészárosék
simán hozták a számukra
kötelező győzelmet. A harmadik játszmát 25-12-re
nyerte a Kazincbarcika.

59. percben a vezetést is
sikerült megszereznie
a KBSC-nek. Sajnos az
öröm csak 10 percig tartott, hiszen a 69. percben
egy bal oldali támadás végén a labda megtalálta a
hosszún érkező Ilicet, aki
Somodi mellett 2 méterről a kapuba gurította a
labdát. Az egyenlítő találat felpörgette a haziakat,
akik 2 perc múlva Melnyik
fejesével közel kerültek
a vezetés megszerzéséhez is, de a labda a kapu

mellé szállt. Ezt követően
ismét kiegyenlített játék
folyt a pályán, nagy helyzet egyik csapat előtt sem
adódott, hiába rohamozott
rendületlenül a hazai csapat. A 90 perc leteltével 4
perc hosszabbítás következett, amelyben egyik
csapat sem szerzett újabb
gólt, így értékes ponttal távozhattak a barcikai fiúk
Kisvárdáról.
A KBSC legközelebb november 12-én 13.30- tól lép
pályára a BFC Siófok ellen.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

November 15. (szerda)

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

› ›BÁNFALVY STÚDIÓ – MICIMACKÓ

November 11. (szombat) 11.00, KSK műfüves pálya

November 18. (szombat) 18.00

November 11. (szombat) 17.30, KSK Tornacsarnok

Ovis alsós színházbérlet

››DUMASZÍNHÁZ: TÉVÉLACI – A VILÁG ÉS AMI HELYETTE VAN

Hadházi László önálló előadása, vendég: Szupkay Viktor
Jegyár: 3100 Ft

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

November 16. (csütörtök) 17.00

› ›KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ AZ IZSÓ MIKLÓS MŰVÉSZETI KÖR
ÉVES MUNKÁIBÓL

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
November 13–17. (hétfő-péntek) 9.00-18.00

› ›JÁTÉKOS TUDOMÁNY

› ›KBSC-CIGÁND U-16-OS NŐI LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS
› ›VRCK–PÉCS NB I-ES RÖPLABDAMÉRKŐZÉS

KAZINCZY FERENC TORNACSARNOK
Kazincbarcika, Herbolyai út 5.

November 14. (kedd) 9.00

› ›FLOORBALL MEGYEI DÖNTŐ

SAJÓSZENTPÉTER

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

November 17. (péntek) 10.00

› ›LÉVAY ÉS ARANY BARÁTSÁGA

rendhagyó irodalomóra felsősöknek

SIMÁN GYŐZTEK

Gyere játszani! interaktív kiállítás gyerekeknek

A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 9. fordulójában
a Rubeola FC Csömör együttesét fogadta a Kazincbarcikai Ördögök SE. A barcikai alakulat ezúttal is hozta
a hazai győzelmet.

› ›NÉPI KÉZMŰVESBÉRLET*

a Lévay József versíró pályázat eredményhirdetése

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

EDELÉNY

Az elmúlt fordulóban elszenvedett vereség után
a hazai találkozón a győzelemben bíztak az Ördögök. A találkozó azonban nem a vendéglátók
szája íze szerint indult,
hiszen 1 perc alatt 2 gólos hátrányba került a
barcikai alakulat. Irhás
két gólja az egyenlítést
jelentette a hazaiaknak,
ám a félidő hajrájában ismét kétszer voltak eredményesek a vendégek,
és 20 perc játék után
4-2-re vezettek.

A második félidő elején
rákapcsoltak az Ördögök,
9 perc alatt 5 gólt szereztek és máris 7-4-es hazai
előnyt mutatott az eredményjelző. A vendégek
Füzy révén még megközelítették a barcikaiakat,
de erejükből többre már
nem futotta. A hajrában
Irhás és Lippai gólja végképp eldöntötte a mérkőzést. Az Ördögök 9-5-re
nyertek, és sikerükkel 21
ponttal a második helyen
állnak, hátrányuk a listavezető Csengerrel szemben mindössze
1 pont. Kőrösi
Gábor együttese november
13-án az Újpest
ve ndé ge ké nt
lép pályára.
(Fotó: Pálinkó)

November 20-áig

óvodai csoportoknak

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

Papné Magyar Annamária Nusi néni vezetésével

TÁJÉKOZTATÓ
Az ÉMKK Zrt. az alábbi menetrend-módosításokat tervezi
bevezetni a helyközi menetrend szerinti autóbusz
közlekedésben 2017. november 6-tól:
3772 Kazincbarcika - Edelény autóbuszvonalon:
• a 493 sz. (Kazincbarcika, autóbusz-állomásról iskolai előadási napokon 6.30
órakor induló és Edelény, IV. akna bej. út megállóhelyhez 6.55 órára érkező)
járat közlekedését utazási igény hiánya miatt megszűntetik.
• a 495. sz. (Kazincbarcika, autóbusz-állomásról iskolai előadási napokon
14.40 órakor induló és Boldva, kh. megállóhelyhez 15.35 órára érkező) járatot forgalomszervezési okok miatt 10 perccel korábban közlekedtetik. Ennek
megfelelően a járat Kazincbarcika, autóbusz-állomás megállóhelytől 14.30
órakor indul és Boldva, kh. megállóhelyhez 15.25 órakor érkezik és a közbülső
megállóhelyeket is 10 perccel korábban érinti.
• a 466 sz. (Edelény, IV. akna bej. út megállóhelytől iskolai előadási napokon
6.55 órakor induló Kazincbarcika, autóbusz-állomás megállóhelyhez 7.20
órára érkező) járat közlekedését utazási igény hiánya miatt megszüntetik.

4044 Kazincbarcika - Edelény – Hangács autóbuszvonalon:
• a 765. sz. (Kazincbarcika, Szt. Flórián tér aut. vt.-től munkanapokon 14.40
órakor induló és Hangács, tűzoltószertár megállóhelyhez 15.37 órára érkező)
járat közlekedését utazási igény hiánya miatt iskolai előadási napokon megszűntetik, tehát ezen időponttól a járat csak tanszünetekben munkanapokon
közlekedik.
• a 755. sz. (Edelény, autóbusz-állomásról naponta 15.00 órakor induló és Hangács, tűzoltószertár megállóhelyhez 15.28 órára érkező) járat közlekedését
forgalomszervezési okok miatt előadási napokon megszüntetik.
• az iskolai előadási napokon megszüntetett 755 sz. járat pótlására iskolai
előadási napokon Edelény, autóbusz-állomás megállóhelytől 15.10 órai indulással új járatot helyeznek forgalomba Hangács, tűzoltószertár megállóhelyig, átszállást biztosítva a Kazincbarcika, autóbusz-állomásról 14.30 órakor
induló Boldvai járatról.
Forrás: ÉMKK Zrt. közlése alapján – Kazincbarcika Város Önkormányzata

November 18. (szombat) 10.00

› ›DÍJÁTADÁS

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (István Király útja 49.)

November 16. (csütörtök) 10.00

› ›HÓKIRÁLYNŐ MESESZÍNPAD: A VARÁZSLÁDA TITKA

zenés mesejáték - alsó tagozatos iskolásoknak
FOTÓPÁLYÁZAT

NEGYVENNÉGY KÉPBŐL
VÁLASZTOTTAK
Lezárult a Barcika Art Kft. által október elején életre hívott “Ősszel”
fotópályázat, melyre 44 pályamű érkezett.
A szakmai zsűri - Simkó Szilárd és Szathmáry Király Ádám - Pichler
Júliát (Úrkút), Mátyás Tibort (Őszi erdő), Kakula Nórát (Behálózva)
és Mecsei Zitát (Elmúlás) dícséretben részesítették.
A zsűri által választott első három helyezett:
1. Dedics Judit - Őszi örömök
2. Hebők András - Búcsú a nyártól
3. Szabó Gréta - SzerelmesLevél
A közönségszavazás azonban folytatódik: a következő két hétben
a kolorline.hu oldalon, illetve a Kolorline Facebook-oldalán várják a
pályázók a szavazatokat.
(Címlapon: Dedics Judit pályaműve)
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HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

VÁROSI
PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.
Hazai őstermelők, kistermelők, kézművesek kínálják termékeiket!

KÓSTOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TERMELŐI PÉNTEK
2017. 11. 17-ÉN

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

Várjuk kedves vásárlóinkat!

PÉNTEKI AKCIÓ: 2017. 11. 17-én

A HÚSBOLT AJÁNLATA: ELŐHŰTÖTT SERTÉSLAPOCKA: 1199 Ft helyett 899 Ft/kg
PÉKÁRU MINTABOLT: FÉLBARNA KENYÉR 1 kg 239 Ft helyett 219 Ft/kg

NYITVA: K.–P. 06.00–16.00, SZO. 06.00–14.00, V. 06.00–12.00
Telefon: 06-30-573-5584, e-mail: barcikapiac@alfi.hu

HIrdessen ön is nálunk!

Alu- és horganyzott
csatornák

Hirdessen Ön is úgy, hogy az mindenkihez elérjen!

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

Tegye elérhetővé hirdetését Kazincbarcika és vonzáskörzete
legnépszerűbb felületein: a Kolorline hírpotálon, a Kolorhét hetilapban vagy éppen a KolorTV-ben, de akár egyszerre mindháromban is!
Most itt a lehetőség, hogy a legtöbb emberhez eljuthasson hirdetése!

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

Keressen minket bizalommal, a siker garantált!
Hirdetésszervezőnk elérhetősége: Borsosné Bósa Erzsébet
+36-20/428-1830 • kolor7@barcikaart.hu

Mikulások nagy választékban!
Stühmer szaloncukor 6 íz:
Vadász szaloncukor 6 íz 1 kg:
3000 Ft
Vadász konyakmeggy 1 kg:
2800 Ft
Mieszko praliné 4 íz 1 kg:
2200 Ft
Szaloncukor konyakmeggy:
Szaloncukor tejkaramella több ízben:
Szaloncukor lédig 1 kg:

6000 Ft/kg
3000 Ft/kg
2800 Ft/kg
2200 Ft/kg
1650 Ft/kg
950 Ft/kg
850 Ft/kg

Kilós sütemények, linzerek nagy választékban!
www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-,
SÓDER-,
BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

Katona Judit
és

Szigeti László
búcsúztatása
2017. november 15-én
13.00 órakor lesz
a kazincbarcikai
temetőben.
A gyászoló család

KolorAPP

– 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!

