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TÉRSÉG

KÖZOKTATÁS NAPJA

EGY SZÍNPADON A LEGJOBBAK

VÉGET ÉRT A LÉVAY–NAPOK
RENDEZVÉNYSOROZATA

A programsorozat keretén belül tartották november 21-én a művelődési központban a
kazincbarcikai tankerület
általános iskolásai számára rendezett Lévay József szavalóversenyt. A
megmérettetésen tizenkét iskola negyvenkét tanulója képviseltette magát, két kategóriában. A
nebulók négytagú zsűri előtt adtak számot tehetségükről. A 4-5-6.
osztályosok között első
helyezett lett Szuhay Lil-

la, a Kazincbarcikai Dózsa
György Tagiskola diákja,
második helyezést ért el
Kóré Zsolt, a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolából,
harmadik helyen végzett
Varga Ádám, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola képviseletében. Különdíjban részesült
Horváth Amanda az Izsófalvai Izsó Miklós Általános Iskola tanulója. A 7-8.
osztályosoknál első helyen végzett Kecskés Lili,
a Sajószentpéteri Kos-

suth Lajos Általános Iskola
növendéke, második lett
Balogh Martin Bánhorvátiból a Kazinczy Gábor Általános Iskola színeiben, a
harmadik helyet a Kazincbarcikai Árpád Fejedelem
Tagiskolából érkezett Ferenczi Anna érdemelte ki.
Az ítészek különdíjban a
Sajószentpéteri Kossuth
Lajos Általános Iskolából,
Goór Csengét, valamint a
Kazincbarcikai Kazinczy
Ferenc Tagiskola diákját, Szabó Mátét részesítették. November 23-án

KI SZERETI A GÖRHŐT?
A kérdés jogos, hiszen évek
óta visszatérő érdekessége a Bánhorváti Krumplis
Lángos Fesztivál ételkülönlegességeinek ez a sütemény. S ha már a kulináris élvezeteknél tartunk,
egyéb más hagyományos
népi finomságokat is kóstolhattak a jelenlévők a
november 25-én megtartott rendezvényen. A fesztivál elmaradhatatlan csemegéje a névadó krumplis
lángos, a jól bevált herőce
és a laksa. Újdonságként
szolgált idén, hogy a rendezők bevonták a programba a Felvidék képviselőit.
Bánhorváti évek óta kiváló
kapcsolatot ápol a testvérfaluval, Berzétével, illetve
jelen voltak a Várhosszúrétről érkezett vendégek,

és a Gömöri Kézművesek
Társulása is. A meghívottak a Felvidék hangulatát
zenés műsorokkal, kézműves bemutatókkal idézték
meg. A berzéteiek a tradicionális felvidéki juhtúrós
sztrapacskával kínálták
az érdeklődőket. Ugyancsak újításként említhető,
hogy a szervezők az előző
évekhez képest kibővítették a fesztivál helyszíneit.
A kulturális és a szórakoztató programok ezúttal is
a sportcsarnokban voltak,
viszont a kézműveseknek
a Berkes János Művelődési
Házban biztosítottak helyet.
Az árusok a művelődési ház
udvarán felállított hatalmas
sátor alatt árulták kézműves portékáikat. Ám senki
sem maradt le egyetlen mű-

sorról sem, ugyanis minden
egyes momentumot kivetítőn nyomon követhettek a
résztvevők. Márpedig fellépőben nem volt hiány. A
folklór több műfaja képviseltette magát. Néptánc
csoportok, népdalkörök,
citeraművészek adták elő
színvonalas produkcióikat.
Közreműködtek a Kazinczy
Gábor Általános Iskola gyermekei, akik a nagy sikert
aratott Palotást táncolták
el, valamint a Szivárvány
Gyermekóvoda apróságai.
Az esemény jó hangulatáról
az Agyagbanda együttes
gondoskodott. A fesztivál
ideje alatt a nézelődőknek
lehetőségük volt lovas kocsival ellátogatni a református és a katolikus templomhoz, illetve a múzeumhoz.

nyílt kiállítás „Az én Sajószentpéterem” című fotópályázat munkáiból. A
pályázatra minden 10 és
99 éves sajószentpéteri lokálpatrióta munkáját
várták. A tárlaton a 99 beérkezett pályamunka közül a zsűri által legjobbnak
ítélt 70 alkotás tekinthető meg december 14-ig. A
következő napon Lévay
József sírjánál helyezték
el a megemlékezés koszorúit. A város szülöttét
beszédében Major Zsolt
református lelkipásztor
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méltatta. Közreműködött a helyi Sajógyöngye
Népdalkör kórusa. A zárónapon, november 26án a református nagytemplomban volt ünnepi
istentisztelet, majd a Lévay-emlékházban koszorúzás, illetve a költő hagyatékának bemutatása.
A Rendezvények Házában
a Nagytemplomi és Bányai
Református Gyülekezetek, valamint a Nőszövetség tagjai ünnepi műsorral
és szeretetvendégséggel
várták az érdeklődőket.

VASKÓ KATALINRA
EMLÉKEZTEK

Idén 11. alkalommal vehettek át díjakat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok és diákok a magyar közoktatás napja alkalmából rendezett ünnepségen november
28-án az Egressy Béni Művelődési Központban.
A gálaműsor keretében a
nevelési-oktatási intézményekben dolgozó tanárok szakmai munkáját és
az ovisok, diákok sikeres
eredményeit ismerte el
Kazincbarcika Város Önkormányzata és az esemény további támogatói.
A vendégeket Untenerné
Márton Ágnes, Pro Urbe
Kazincbarcika-díjas nyugalmazott tanácsadó, a
közoktatás napi gála egykori ötletgazdája köszöntötte, aki örömét fejezte ki,
hogy a programot idén is
meg tudták rendezni a Barcika Art Kft. közreműködé-

sével és a szponzorok lelkes támogatásával, amely
idén a 2.4 millió forintot
meghaladta, és azon ennyi
tehetséget ismerhetnek el.
Megköszönte a pedagógusok munkáját és gratulált
az elért eredményekhez.
Ezután Szitka Péter, Kazincbarcika város polgármestere lépett színpadra,
aki a rendezvény létrejöttét elevenítette fel, és köszönetét fejezte ki a volt
osztályvezetőnek a szervezésért.
A megjelentek szórakoztatásáról a kazincbarcikai óvodások és iskolások

gondoskodtak, akiknek
felkészítő pedagógusaikkal együtt ajándékkal köszönték meg az előadást.
A gálán a kimagasló teljesítményt nyújtó óvodásoknak, általános és középiskolásnak adták át a
jutalmakat a felajánlók.
Kazincbarcika Város Önkormányzata a „2017. év
tehetséges diákja” és a
„2017. év felkészítő pedagógusa” kitüntető címeket a Szalézi Szent Ferenc
Gimnázium végzős tanulójának, Andrékó Tamásnak
és Bárdos-Dorkó Ágnes
tanárnőnek adományozta.

Szuhakálló Község Önkormányzatának
díjazottjai:
Toronyai Tamara és Domonkosné Szécsényi
Angéla, óvodapedagógus
(Szuhakállói Zöld Titkok

Kastély Tagóvoda); Dávid Dorina és Orbán Mária,
pedagógus (Gárdonyi Géza
Tagiskola)

Sajóivánka Község Önkormányzatának
díjazottjai:
Sáfrány Hédi és Szabóné Varga Enikő, óvodapedagógus, (Sajóivánkai
Napköziotthonos Tagó-

voda); Szarvas Gréta és
Csutak Gyöngyi, pedagógus (Kazinczy Ferenc
Tagiskola)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat díjazottjai:
Vincze Fédra és Schmiedné Rácz Tünde peda-

gógus (Szalézi Szent Ferenc Gimnázium)

„2017. év tehetséges diákja”
Andrékó Tamás

„2017. év felkészítő pedagógusa”
Bárdos-Dorkó Ágnes

A rendezvény támogatói:
Elismerésben részesültek:
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Vaskó Katalin rajzversenyt
november 24-én, a Kazincbarcikai Pollack Mihály
Általános Iskola Gárdonyi
Géza Tagiskolájában Szuhakállón.
A körzeti megmérettetésen a térség iskoláiból több mint hetvenen
vettek részt, alsósok és
felsősök, akik több kategóriában alkothattak.
– A versenyt Vaskó Katalin, az iskola egykori tanára
emlékére rendezik meg
majd’ másfél évtizede, aki
egész életét arra tette fel,
hogy a gyerekekkel megszerettesse a művészetet,
különösen a vizuális nevelés terén – árulta el Dr.
Herczegné Ruszkai Edit,
az intézmény vezetője.

– Idén az alsósoktól a Katalin-napi népszokásokkal kapcsolatos alkotásokat vártunk, a felsősök
pedig csendélet, ember
ábrázolás és illusztrációkészítés kategóriában
rajzolhattak – mondta az
iskolavezető.
A verseny zsűrije a korábbi évekkel ellentétben nem a kísérőtanárokból állt, hanem független
szakembereket hívtak:
Bukodiné Sólyom Ilona, a
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium művésztanára,
Lalák Angelika, a Kodály
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára, valamint Megyeri Csabáné Kohut Zsuzsanna, a
Tompa Mihály Református
Általános Iskola rajztanára
értékelte az alkotásokat.

Szabó Liliána és Jakab
Gáborné, óvodapedagógus (Kazincbarcikai Ös�szevont Óvodák Székhely Óvoda); Nagy Zonga
és Brunner Beáta, óvodapedagógus (Nefelejcs Tagóvoda); Vécsei Hanna
és Fáklyáné Nagy Szilvia,
óvodapedagógus (Napsugár Tagóvoda); Sípos Zoé
Hanna és Jakab Andrea,
óvodapedagógus (Mesevár Tagóvoda); Király
Diána és Lászlóné Nagy
Ágnes, óvodapedagógus
(Százszorszép Tagóvoda); Béres Eszter és Dr.
Megyeryné Rácz Andrea,
óvodapedagógus (Füzike
Tagóvoda); Farkas Léda és
Szobota Katalin, óvodapedagógus (Eszterlánc Tagóvoda); Bodolai Alexa és
Józsa Viktória (Angyalkert
Görögkatolikus Óvoda);

Gyenes Iván és Ölveczki László, pedagógus (Kazincbarcikai Pollack Mihály
Általános Iskola); Veres
Norbert és Székely Szilárdné, gyógypedagógus
(Kazincbarcikai Pollack
Mihály Általános Iskola
Tagozat); Fekete Patrik és
Fejes Eleonóra, pedagógus (Ádám Jenő Tagiskola); Vasvári Alina és Simon
Katalin, pedagógus (Árpád Fejedelem Tagiskola);
Rácz Kata és Kovács Judit,
pedagógus (Dózsa György
Tagiskola); Dósa Zsófia
és Pappné Bognár Katalin, pedagógus (Kazinczy
Ferenc Tagiskola); Kádas
Zétény és Seregi Ágnes,
pedagógus (Irinyi János
Református Oktatási Központ Tompa Mihály Református Iskolája); Kodály
Zoltán Alapfokú Művésze-

ti Iskola néptánc tanszak
és Göcz Roland, pedagógus (Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola);
Szabó Judit Fanni és Lukácsné Járdánházi Emese, pedagógus (Irinyi János
Református Oktatási Központ); Sípos Angelika Marianna és Fábián Angéla,
pedagógus (Ózdi Szakképzési Centrum Surányi
Endre Szakgimnázium és
Szakközépiskola és Kollégiuma); Kőhalmi Erik és
Ivánné Tordai Melinda, pedagógus (Ózdi Szakképzési Centrum Deák Ferenc
Szakközépiskolája és Művészeti Szakgimnáziuma);
Ferenczi Réka és Remeczki Réka, pedagógus (Don
Bosco Iskola szakgimnáziumi tagozat); valamint
Gáspár Attila (Földes Ferenc Gimnázium)

Telvill Kft., Baró Bőr és a Norbi Update, MA-ZSO-KO
Édesség Kis- és Nagykereskedés, Jégvirág Kft., Margó
Papír-Írószer Bolt, Green Plan Energy Kft., Riespler Pál,
Dr. Illés Pál és Dr. Illés Pálné, Barcika Príma Kft., KBSC FC
Kft., FK-Raszter Kft., ÉRV Zrt., Barcika Centrum Kft.,
Photocomp, Groupama Biztosító, BC – KC Formalin Kft.,
Pedagógusok Szakszervezete városi és járási szervezete, Molnár Zoltán, Knopp Richárd, Sajóivánka Község
Önkormányzata, Szuhakálló Község Önkormányzata,
Pásztor László, Barcika Szolg Kft., Gobelin Öltögetők
Köre, Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány, Barcika Art Kft., Vízügyi
Közszolgáltatási Dolgozó Szakszervezeti Szövetség,
Lövey Zoltán, Pedagógus Szakszervezet megyei elnökség, Metal Sound Kft., Bukó Géza, Barcika Kontroll
Kft., Untener János, KV Kft. Kazincbarcika Város és
Környéke Művészetéért Egyesület, BorsodChem Zrt.,
Barcika Park Kft.,Plex Com Medik, Ambrózia Étterem
és Panzió, Kondorné Sztojka Ágnes, Humán Kft., Triak Kft., Felsőbarcikáért Alapítvány, K&H Bank, Parisat
Kft., Frakó Papír-Írószer, Lura Kft., CIB Bank, Pétervári
György, Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Hadigondozottak Egyesülete.
Kazincbarcika Város Önkormányzata és a támogatók
jóvoltából 2,4 millió forintnyi felajánlás gyűlt össze,
ami a gálaest folyamán az arra érdemes gyermekek,
pedagógusok és a fellépő csoportok között ajándéktárgyak-, ajándékcsomagok és utalványok formájában
talált gazdára.
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SPECIÁLIS OLIM PIA SZÖVETSÉG

LÁTOGATÁS

KAZINCBARCIKÁN LESZ A
Ajándék az Ádám Jenő
JUBILEUMI KENNEDY-EMLÉKNAP Tagiskola kórusának
Kazincbarcikára érkezett a Magyar Speciális
Olimpia Szövetség elnöke Lengyel Lajos és társ
elnöke Szabó Béla. A látogatás apropója, hogy
városunk egy sikeres pályázatnak köszönhetően elnyerte a lehetőséget, hogy 2018-ban, az
ötvenedik jubileum alkalmából Magyarországon
otthont adjon a Eunice
Kennedy Shriver Emléknapnak. Július 20-án a világ kétszáz országában
különböző programokkal
emlékeznek arra, hogy

Kennedy elsőként mondta el esküjét 1968-ban az
első Nemzetközi Speciális
Olimpia Játékokon,
Chicagóban, és
ebben az évben alakította meg
a Nemzetközi Speciális Olimpiai
Mozgalmat. Az
emléknap célja, hogy
a fogyatékkal élők az ép
emberekkel azonos körülmények között részesülhessenek a sport
minden áldásában. A szö-

vetség képviselői a helyi
önkormányzat képviselőivel, valamint a leendő
szervezőkkel együtt
helyszíni bejárást
tartottak településünkön,
ahol jövőre a
tervek szerint a Csónakázó-tónál sportági bemutatókkal,
sportolási lehetőséggel,
emlékfutással, színpadi
produkciókkal és sztárfellépőkkel készülnek
a komoly érdeklődésre
számot adó programra

KOLORAKADÉM IA

A CSALÁDI KAPCSOLATOKRÓL
A SZABADEGYETEMEN

A család volt a fő témája a KolorAkadémia Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem harmadik félévének harmadik előadásának, melyet november 23-án
tartottak a Mezey István Művészeti Központ rendezvénytermében.
A szabadegyetem előadója ezúttal Szilvásyné
dr. Mazurek Magdolna
gyógyp edagógus, pszichológus volt, aki „Az
életfa, avagy a családból
fakadó erő” címmel tartotta meg előadását.
Szilvásyné dr. Mazurek
Magdolna a Kolorhét érdeklődésére elmondta,
bár a mai rohanó világban
hajlamosak vagyunk elfelejteni, a család a legfontosabb egység az emberek egyéni életében.
– A mai előadás témája a
család, és az abból fakadó erő. Mindenkinek van
családja, aki megszületett

és él, azonban a családnak nagy buktatói is vannak. Ezeket a buktatókat,
összefüggéseket ismerhettük meg az előadáson
egy másik aspektusból.
Talán egy kicsit mélyebben, elszomorítóbban, de
talán egy kicsit reménykeltőbben is beszéltünk
a családról, mint egységről. Bízom benne, hogy az
előadáson résztvevők kicsit könnyebben el tudják
majd engedni azokat a negatív érzéseket, szomorúságot, haragot vagy éppen dühöt, mely az elmúlt
években esetleg családi
kapcsolataikban felhal-

mozódott – mondta az
előadó.
Az előadás-sorozat
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 színes előadás-sorozat szervezői a Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi
Kar, Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport,
a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
és a Szikra Alapítvány.
A program fő támogatója Kazincbarcika Város
Önkormányzata.

Több napot töltött Kazincbarcikán Bereczki
Zoltán színész, énekes
és Ágoston Katalin színésznő, „A lepkegyűjtő”
színdarab főszereplői a
méltán népszerű előadás
kapcsán. A Kolorcityben
a színészek kapva kaptak az alkalmon és olyan
tehetségekhez látogattak november 22-én,
akik gyönyörű hangjuk-

ról nemcsak a városban,
hanem a térségben is híresek.
Az Ádám Jenő Tagiskola
kórusa egy dalcsokorral
kedveskedett a vendégeknek, az előadók pedig
egy jelképes ajándékkal
köszönték meg a szíves
vendéglátást. A gyerekek
az iskola aulájában szelfit
is készíthettek Bereczki
Zoltánnal.

VIRÁGOS KAZINCBARCIKA

Győzelem idén is
Kazincbarcika immár
másodszorra, ráadásul
egymást követő években nyerte el a „Virágos
Magyarország” környezetszépítő verseny egyegy díját.
A város a régió, így Borsod -A ba új -Ze m p l é n ,
Hajdú-Bihar és Szabolcs
Szatmár-Bereg megye
legszebb települése lett
2016-ban, idén viszont
már országos elismeréssel jutalmazták Kazincbarcikát.
Az említett környezetszépítő versenyen valamennyi magyar település
részt vehetett, lélekszámtól függően 5 kategóriában. Kazincbarcika az 50 000 fő alatti
városok között képviseltette magát. A bírálat
június elejétől augusztus
végéig tartott, magát a
díjat, a Belügyminisztérium fődíját - a versenyen
nyújtott kimagasló teljesítményért - pedig 2017.

november 17-én vette át
az önkormányzati tulajdonban lévő Barcika Park
Nonprofit Kft. vezetősége.
Virágosításra Kazincbarcika minden évben jelentős összegeket áldoz saját
forrásból, a munkát pedig a
Barcika Park Nonprofit Kft.
végzi. A cég ötletgazdag és
minden apró részletre kiterjedő, kimagasló szakmai tevékenységének
köszönhetően kaphatott
városunk két egymást
követő évben is rangos
elismerést.
A két évtizedes múltra visszatekintő „Virágos Magyarország”
környezetszépítő verseny – többek között –
a vonzó országkép kialakítását, egy település
lakosai összefogásának
ösztönzését, a környezettudatos gondolkodás
erősítését, a természeti
és az építészeti örökség
megőrzését és gyarapítását célozza.
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SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

AKIK EGY ÉLETEN ÁT GONDOSKODNAK
A szakterület dolgozóit
Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester köszöntötte. A városvezető
Kazincbarcika Város Képviselő-testülete nevében
is megköszönte a szociális szférában dolgozók áldozatos munkáját, majd
hangsúlyozta: az intézmény dolgozói azok, akik
az ember életének szakaszait – születéstől az idős
korig –végigkísérik valamilyen formában.
Az ünnepi beszédek sorát
István Zsolt, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató
Központ igazgatója zárta.

Az igazgatói dicséreteket
István Zsolt és Szabóné
Zsuponyó Ágnes igazgatóhelyettes nyújtotta át
az arra érdemeseknek:
Gál Józsefnének, a II. Sz.
Bölcsőde kisegítőjének;
Husvéth Bernadettnek, a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjének;
Kelemen Melindának,
az intézmény gazdasági főelőadójának; Kormos Istvánnénak, az I. Sz.
Bölcsőde csoportvezető kisgyermeknevelőjének; Kovácsné Gergely
Edinának, az I. Sz. Idősek Klubja szociális gon-

dozó-ápolójának; Labancz Csabánénak, a II. Sz.
Bölcsőde csoportvezető
kisgyermeknevelőjének;
Nagyné Komjáthy Évának, az I. Sz. Idősek Klubja mentálhigiénés munkatársának; Pálné Gór
Anitának, a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítőjének; Ráki
Ilonának, a II. Sz. Bölcsőde kisgyermeknevelőjének; Román Rolandnak, a
Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserének; Szathmáriné
Cselei Krisztinának, a II.
Sz. Idősek Otthona szociális gondozó-ápolójá-

nak; Szemerszkiné Voda
Anikónak, a Házi Segítségnyújtás szociális gondozó-ápolójának; Sztari
Gyulánénak, az Időskorúak Gondozóháza szociális
gondozó-ápolójának; valamint Wágner Györgynének az I. Sz. Idősek
Otthona szociális gondozó-ápolójának.
Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben
Katona Brigitta, a II. számú
Idősek Otthonának szociális gondozó-ápolója;
Mértenné Majoros Noémi,
a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere, Taskó Jánosné, a II.
Számú Bölcsőde kisgyermekgondozó-nevelője;
valamint Juhász László, a
Létesítményüzemeltető
Csoport gépkocsiveze-

Bucsai Irma 1946. augusztus 29-én született
Tiszacsegén. Debrecenben végezte el az egészségügyi szakiskolát, mely
után az ottani klinikán
helyezkedett el. Később
körzeti betegápolóként
és általános ápolóként
dolgozott Tiszacsegén.
1978-ban költözött családjával Kazincbarcikára, ahol a Városi Kórház
szakrendelőjében helyezkedett el.
1979-1993 között a Május
1. út 56. szám alatti, akkori
nevén Egyesített Kórház
és Rendelőintézet körzeti

szakápolójaként dolgozott.
Éveken át a Városi Kórház
szakrendelőiben látta el
a betegeket, ahonnan ismét kikerült körzetekbe
Kazincbarcikán, majd a B.A.-Z. megye területén lévő
körzeti szakrendelők szakdolgozóinak a felügyeletét,
ellenőrzését, irányítását
vállalta magára, mint tiszti
főnővér, szakfelügyelő. Az
akkori Városi Tanács VB.
Egészségügyi Osztályától
kapott megbízást, melyhez
33 település tartozott.
Áthelyezéssel 1993 augusztusában került a
Szociális Szolgáltató

Központba, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ jogelődjéhez.
Itt vezető gondozónőként kezdett el dolgozni,
a Gondozóházban. 1998ban elvégezte a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
diplomás ápoló szakát, s
ennek birtokában végezte tovább munkáját. Ekkor már ő a Gondozóház
szakmai vezetője, mint
i ntézményegység-ve zető. Irányította a szociális képzésben résztvevők gyakorlati munkáját.
Ugyanakkor folyamatosan

képezte önmagát továbbképzéseken, konferenciákon, tanulmányutakon.
Közreműködött az intézmény szinte minden egység szervezeti működési
szabályzatának és annak
megvalósításának kialakításában, a mindennapi
jogszabályoknak megfelelően. Nagy részt vállalt a
II. Sz. Idősek Otthon kialakításában, a tervezéstől a
kivitelezésig.
2002 októberében öregségi nyugdíjjal nyugdíjba
vonult. 2003-ban az akkori igazgató tartós távolléte miatt polgármes-

Tizennégyen igazgatói dicséretet, négyen Kazincbarcika Város Polgármesterének
Elismerő Oklevelét vették át a szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepségen, november 24-én az Egressy színháztermében. Idén a „Kazincbarcika Város
Szociális Ellátásáért” kitüntető címet Bucsai Irma, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ nyugalmazott igazgatóhelyettese érdemelte ki.

tője részesültek, melyet
Szitka Pétertől és Klimon
Istvántól vettek át.
A helyi önkormányzat
2009 decemberében alapította a Kazincbarcika
Város Szociális Ellátásáért kitüntető díjat, melyet
minden esztendőben annak a személynek adományoznak, aki a szociális ellátás területén több
éve kiemelkedő színvonalú munkát végez. A díjat a szakmai kuratórium
2017-ben Bucsai Irmának,
a Kazincbarcikai Szociális
Szolgáltató Központ nyugalmazott igazgatóhelyettesének ítélte.

teri engedéllyel általános
szakmai helyettes, majd
igazgatóhelyettesi pozícióban vezette az intézményt. Ezt követően tovább folytatta nyugdíjas
éveit, azonban rövid szünet után ismét visszatért
a munka világába. Jelenleg is kötődik a szociális
szférához: A Don Bosco
Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégiumban oktat szakmai
tantárgyakat szociális
gondozóknak, s készíti
fel őket tudása átadásával a jövőre.

Az ünnepség a The Voice
című tehetségkutató műsor 2012-es győztese, Pál
Dénes fergeteges koncertjével zárult.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

DÖNTÉSEK
ADVENT ELŐTT

Ebben a hónapban ismét számos – a lakosság széles körét
érintő - kérdésről tanácskozott és döntött Kazincbarcika
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A felvetett és valamennyi
szakmai szempont figyelembevételével, komplex
módon tárgyalt napirendi pontok sorát az iskola-egészségügyi ellátásról,
majd a Védőnői Szolgálat
munkájáról szóló beszámoló
nyitotta. Szintén értekeztek
a városatyák arról a szakmai anyagról, melyet a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója

gatja a kazincbarcikai szociális szférát, ami hasonló
méretű városok viszonylatában is kiugróan magas
mértékű finanszírozásnak
számít.
Mélyreható diskurzus előzte meg az építményadóról,
valamint a kommunális adóról szóló rendeletek módosítását. Az építményadó
vonatkozásában: a 2017.
évi adómértékek nem vál-

letű ingatlanok esetében az
adómérték 1000 forinttal nő
éves szinten jövőre, míg a 90
négyzetméternél nagyobb
lakások esetében az emelés
mértéke 2000 forint lesz. A
kedvezmények a jövőben is
megmaradnak, így például a 65 év feletti, alacsony
jövedelmű lakosok adómentessége, valamint az
egyedi méltányosság gyakorlásának lehetősége az
adóalanyok javára, amelyre
a városvezetés a lehető legszélesebb körben igyekszik
felhívni a figyelmet.
Részletes tanácskozást
követően szintén döntés
született a három éve változatlan étkezési térítési díjak emeléséről, melynek oka az élelmiszerárak
elmúlt időszakban bekövetkezett jelentős növekedése.
Abban nincs változás, hogy
a szolgáltatást igénybe vevőknek továbbra is kizárólag a nyersanyag árát kell

nyújtott be az elmúlt évek
tapasztalataira tekintettel
– a szervezet kihívásairól,
jövőképéről, küldetéséről,
személyi- és tárgyi feltételeiről.
Hosszas eszmecserét követően fogadta el a képviselő-testület az intézményi
térítési díjak megváltoztatását célzó rendelet módosítását. Szitka Péter polgármester felszólalásában
hangsúlyozta: a város saját
bevételeiből 450 millió forintot meghaladóan támo-

toznak, azzal együtt, hogy
a jövő évtől új adótárgyként jelennek meg az önkormányzat illetékességi
területén lévő ingatlanokon
elhelyezett óriásplakátok. A
kommunális adó tekintetében fontos leszögezni, hogy
az adómérték sávos emelését a közszolgáltatások
minél magasabb színvonalú
ellátása, valamint a kommunális jellegű kiadások fedezetének biztosítása indokolja. 90 négyzetméteres,
vagy annál kisebb alapterü-

Az önkormányzat az elmúlt években a svájci projekt keretében több százmillió forinttal segítette
a helyi vállalkozások fejlesztését. A grémium ennek folytatásaként ezúttal
az ún. Kolorfund Pályázati
Alapról szóló határozatban
döntött arról, hogy az idei
évben a korábbi támogatási rendszer folytatásaként mely vállalkozások
támogatását biztosítja az
önkormányzat saját forrásból.

megfizetniük. Az előállítás
költségét az önkormányzat változatlanul saját forrásból biztosítja.
A Képviselő-testület a fent
említett napirendi pontokon túl olyan kérdéseket is
tárgyalt az ülésen, mint Települési Értéktár Bizottság
létrehozása, vagy az Egressy Béni Városi Könyvtár intézményvezetőjének
kinevezése.
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Showtime Deák módra

A Barcika Szolg Kft. Energetikai Igazgatósága

A Barcika Szolg Kft. Energetikai Igazgatósága

központifűtés-szerelő

hegesztő

Főbb feladatok:
• Távhőszolgáltatási területen távhővezetékeken és hőközpontokban
történő karbantartás és hibaelhárítás
• Ügyfeleknél történő gépészeti szerelések elvégzése

Főbb feladatok:
• Távhőszolgáltatási területen távhővezetékeken és hőközpontokban
történő karbantartás és hibaelhárítás

munkatársat keres

Szakmai elvárások:
• Szakmunkás végzettség
• Lánghegesztői képesítés
• B kat. jogosítvány, gépjárművezetési tapasztalat
Pályakezdőket is várunk!
Előny:
• Meglévő (2-3 éves) szakmai gyakorlat
Személyiségbeli elvárások:
• Precizitás, pontosság
• Megoldásorientált szemlélet
• Ügyfélcentrikus gondolkodásmód

munkatársat keres

Szakmai elvárások:
• Szakmunkás végzettség
• Elektródás ívhegesztői és lánghegesztői képesítés
• B kat. jogosítvány, gépjárművezetési tapasztalat
Pályakezdőket is várunk!
Előny:
• Meglévő szakmai gyakorlat
Személyiségbeli elvárások:
• Precizitás, pontosság
• Megoldásorientált szemlélet
• Ügyfélcentrikus gondolkodásmód

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Széles körű szakmai tapasztalatszerzési lehetőség
• Azonnali munkakezdés
• Munkába járás támogatása

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Széles körű szakmai tapasztalatszerzési lehetőség
• Azonnali munkakezdés
• Munkába járás támogatása

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: a palyazat@barcikaholding.hu e-mail-címre küldött,
és a munkakör pontos megnevezésével ellátott önéletrajzzal, vagy a
titkárságra benyújtani (Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.)

Jelentkezés módja: a palyazat@barcikaholding.hu e-mail-címre küldött,
és a munkakör pontos megnevezésével ellátott önéletrajzzal, vagy a
titkárságra benyújtani (Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.)

Jelentkezés határideje: 2017.12.15.

Jelentkezés határideje: 2017.12.15.

Ünnepi ajánlat

A Barcika Szolg Kft. Energetikai Igazgatósága

hőfogadói ügyeletes

Karácsonyra rendeljen a
Barcika Príma Kft.-től!

munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Személyesen és telefonon érkező hibabejelentések rögzítése számítógépen és a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása.
Szakmai elvárások:
• Minimum általános iskolai végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Pályakezdőket is várunk
Előny:
• Középiskolai végzettség
Személyiségbeli elvárások:
• Precizitás, pontosság
• Ügyfécentrikus gondolkodás
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség
Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Három műszakos munkarend, jogszabály szerinti műszakpótlékkal
• Azonnali munkakezdés
• Munkába járás támogatása
Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezés módja: a palyazat@barcikaholding.hu e-mail-címre küldött,
és a munkakör pontos megnevezésével ellátott önéletrajzzal, vagy a
titkárságra benyújtani (Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.)
Jelentkezés határideje: 2017.12.15.

9

KOLORHÉT • III. / 47.

4 személyes hidegtál:
- Kaszinótojás

„Showtime” címmel nyílt
éves kiállítás november
23-án az Ózdi Szakképzési Centrum Deák Ferenc
Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma
diákjainak munkáiból a Mezey István Művészeti Központban.
A kiállítást Noszlig Andrea,
felnőttoktatásban résztvevő, másodéves hallgató
nyitotta meg, aki köszöntőjében méltatta az iskolában folyó képzést, a diákok munkáit és azt, hogy a
művészeti tagozaton nemcsak a fiatalabb generáció,
hanem a felnőttoktatás-

ban résztvevő hallgatók is
esélyt kapnak a szakmai
fejlődésre.
A kiállítás a művészeti oktatás terén elért eredményeket hivatott bemutatni,
vagyis a tanulók munkáit
egészen a kezdetektől –
mondta el Mészáros Gáborné, az intézmény vezetője.
A megnyitó végén Klimon
István, Kazincbarcika alpolgármestere a város, illetve
a Barcika Art Kft. nevében
köszöntötte az igazgatót, a
felkészítő tanárokat, valamint a műsorral készült diákokat. A tárlat 2018. január
5-éig tekinthető meg.

ADVENTTŐL ÚJÉVIG

MEGÉRKEZETT OLAF!
A gyerekeknek nagy örömére, november 27-én
megérkezett Kazincbarcikára Olaf.

- Franciasaláta
- Majonézes tojásos
hagymás burgonyasaláta
- Mini vagdalt
- Rántott csirkemellszelet
Ára: 4990 Ft/tál

- Töltött dagadó
4 személyes sültes tál:
- Sült csirkecomb (2 db egész)
- Fokhagymás sertéstarja (2 db)
- Rántott karfiol (4 db)
- Kalapos csirkemell (2 db)
- Párolt rizs, párolt zöldség, röszti burgonya
Töltött káposzta: 990 Ft/adag (3 db)
Halászlé harcsaszelettel:
Halászlé pontypatkóval:

Ára: 6990 Ft/tál

Minimum 5 adag rendelés!

1700 Ft/adag (0,5 liter)
1400 Ft/adag (0,5 liter)

Az árak a csomagolást is tartalmazzák!
Rendelésfelvétel: 2017. december 22-ig
Elvitel: a Jóbarát étteremből legkésőbb 2017. december 24. 11 óráig
Kapcsolat:
Tel: 06-20/391-7522
E-mail: kriston.tamas@barcikaprima.hu

A „Jégvarázs” meséből ismert közkedvelt, mókás
figurával hamarosan az
Adventtől Újévig programsorozaton belül találkozhatnak a kicsik és nagyok
egyaránt, mikor végleges
helyére kerül. A két méter
magasra nőtt Olaf Kazincbarcikán tölti a telet, így mindenkinek lehetősége adódik megcsodálni nemcsak
nappal, hanem este is, mikor
felkapcsolja fényeit és beragyogja a téli estéket.

FELÚJÍTÁS

Újra teljes pompájában az unikornis és a sárkány

Teljes felújításon esett át Kazincbarcika
két közkedvelt és mára jelképpé vált köztéri alkotása, az unikornis és a sárkány,
amit Szőke Gábor Miklós, a rendkívül népszerű és egyéni stílust képviselő alkotó
tervezett.
A felújítást végző szakember elmondta: a
két szobor természetbarát, vizes bázisú
festékkel készült, ezért egy-két évente
felújításra szorul.
A két mű rekonstrukcióját három nap alatt
végezték el, melynek során a megrepedt,
eltört deszkák cseréje, illetve a színek újÚJKAZINCI BARÁTI KÖR

AMIGURUMIK AZ ÚJSZÜLÖTTEKNEK
„Amigurumi” mini kiállítást tartottak az Újkazinci Baráti
Körben, ahol Görög Lászlóné mutatta be japán eredetű
horgolt, kitömött játékfiguráit.
Magyarországon, közel
tíz éve alkalmazzák ezt a
technikát. A kiállító szeretete a kötés, horgolás, fafaragás irányában,
még az általános iskolás
éveire vezethető vis�sza. Gyerekként is szerette a technikaórákat, és
felnőttként sem hagyott
alább ez a szenvedélye.
Az évek alatt rengeteg
figurát készített, kezdetben családtagoknak, majd
későbbiekben a baráti kör
is kapott az „amigurumik-

Kedvező személyi kölcsön
-gyors ügyintézés
-fedezet nélkül
-szabadon felhasználható
-tartozásrendezésre is
-fix kamat teljes futamidőre
70/312-3140

rafestése történt meg, felkészítve a szobrokat a téli időszakra.

Válasszon
minket!

§

ból” ajándékba. Egy-egy új
figura elkészítése mindig
célirányosan történik, formájuk is mindig gondosan
megtervezett.
Az alkotónak több „amigurumi” csoporttal is van kapcsolata, akik szintén ezt a
tevékenységet választották hobbinak. A csoportok
tagjai egymással gyakran
cserélnek tapasztalatot
személyesen és gyakran
interneten is.
Az figurák nemes célt is
szolgálnak a jövőben, hiszen

az alkotó tervei között szerepel „korip”, azaz a polipfigurák készítése, amelyet a
koraszülött osztályok inkubátoraiban helyeznének el.
Ezek a munkák különleges,
tiszta pamutból készülnek,
mintájuk, méretük szigorúan ellenőrzött. (Forrás és fotók: Zólyomi Sándorné)

KATA adózók FIGYELEM! Törvényi változás!
Az ÁFA alanyi adómentesség határát átlépők (8M) és
KATÁ-s Bt-k számára is kötelező a vállalkozói számlavezetés.

-0 Ft-os számlavezetés
-az első évben díjmentes bankkártya
-0 Ft-os bankkártyás vásárlás bel- és külföldön
-0 Ft havi első 2 bankkártyás készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-nél
Érdeklődjön a további információkért!
70/312-3140

Válasszon minket!
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VRCK

EGY GYŐZELEM, EGY VERESÉG
A férfi röplabda Közép-Európa liga 3. tornáján a szlovén
Kranjt és az osztrák Waldviertelt fogadta a Vegyész RC
Kazincbarcika. A kék-sárgák egy vereséggel és egy győzelemmel zárták a hétvégét.
A szlovén bajnokság előző
évi bronzérmese ellen győzelemre készült előzetesen
az Oravec-csapat. A házigazdák 13-12-nél vették
át először a szett során a
vezetést. A kék-sárgáknál
Mészáros remekelt, ám a
hajrában szoros volt az állás
(22-21). Mindkét csapatnak
volt játszmalabdája, melyet
végül a hazaiak használtak
ki és 29-27-re hozták az
első felvonást.
A 2. szett elején hiába vezetett a barcikai csapat 8-7re, a folytatásban rákapcsolt
a Kranj (14-16). Időt kért a
hazai tréner kétszer is, de ez
sem segített. Bregant vezetésével a szlovén alakulat
25-21-re hozta a második
felvonást.
A harmadik játszmában hiába cserélt és kért időt a Ve-

gyész edzője, nem tudott
felzárkózni a hazai csapat.
A szett során 16-17-nél csillant fel a remény, hogy sikerül fordítani, de hiába volt
17-17-nél, és 21-21-nél is
egyenlő, a végjátékban a
jobban koncentráló vendégek tudták megnyerni a
szakaszt 25-22-re.
A 4. felvonásban a meccs
ben maradásért küzdött a
szlovénok ellen a Kazincbarcika. A Kranj végig rá tudta
erőltetni akaratát a borsodiakra és végig vezetett ebben a szakaszban.
A 4. felvonást simán, 2516-ra nyerte a Kranj, megszerezve ezzel a sorozatban
idén az első győzelmét.
A Kranj elleni találkozó után
kettőzött erővel készült a
VRCK az osztrákok elleni találkozóra. A sógorok

szombaton 3-1-re győzték
le a szlovéneket. Jól kezdett az első felvonásban a
Kazincbarcika: 16-11 volt a
hazai előny a játszma közepén. A különbség megmaradt a szett végéig, sőt
a végén 25-16-ra hozták
az első felvonást. A második szakaszban is hasonló
volt a forgatókönyv. Oravec
tanítványai, kevesebbet hibáztak, mint a pénteki mérkőzésen, és meg sem álltak
az újabb részsikerig (25-21).
A harmadik etapra felszívta magát az osztrák csapat
és szoros küzdelem végén
szépített (25-21). A következő játszmában a Waldviertel mindent egy lapra tett
fel és extázisban játszott.
Ám 22-18-as hátrányból
egyenlített a Vegyész. A
hazaiak győzelme azonban
nem jött össze, szoros csatában bukták el a 4. felvonást 27-25-re.
Következhetett a mindent
eldöntő 5. szakasz, az igazi dráma. Az osztrákok jól
kezdték a játszmát 5-3-ra
vezettek, majd 8-6-nál már
a Barcikánál volt az előny. Az
ötödik felvonást azonban,
ha nehezen is, de meccslabdákat hárítva 21-19-re hozta a Vegyész. Daniel Oravec
együttese ezzel megszerezte harmadik győzelmét
ebben a sorozatban és 8
pontjával a 6. helyen áll.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

RANGADÓT NYERTEK

A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 12. fordulójában
a listavezető Csenger együttesét fogadta a Kazincbarcikai Ördögök SE. Kőrösi Gábor tanítványai izgalmas
csatában nyertek 2 góllal.
A Csenger elleni találkozó 4. percében a vendégek kerültek előnybe, ám
nem sokkal a félidő vége
előtt Titkó egyenlített.
A második játékrészben
először a hazaiak szereztek gólt, majd fordított a
Csenger és 3-2-nél már
ismét náluk volt az előny.
Nem lankadtak azonban

ekkor sem az Ördögök,
hiszen sorra alakították
ki helyzeteiket. Három
perccel a lefújás előtt Fekete jegyezte a barcikai
egyenlítő találatot, majd
kisbüntetőből ugyanő
szerezte meg a vezetést
a házigazdáknak. Ezután
kockáztattak a vendégek,
vészkapussal játszot-

tak és előbb Lippai, majd
Irhás talált be, eldöntve ezzel végleg a találkozót. A végén még szépített a Csenger, így 6-4-re
nyertek az Ördögök. A
kazincbarcikai együttes
25 pontjával így már csak
rosszabb gólkülönbségével szorul a 4. helyre,
hátránya pedig mindös�sze egy pont a listavezető
Dunakeszivel szemben. A
barcikai csapat legközelebb december 4-én hétfőn Gyömrőre látogat.

KBSC

VIZES PÁLYÁN
VESZÍTETTEK

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 19. fordulójában
Cegléd csapatát fogadta a KBSC a Tiszaújvárosi Sportközpontban, november 26-án.
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

December 3. (vasárnap) 16.00

› ›A KIS KEDVENCEK TITKOS
ÉLETE

December 3. (vasárnap) 17.30

› ›ADVENTI KOSZORÚ
GYERTYAGYÚJTÁS

családi animációs film
December 5. (kedd) 10.00-15.00

› ›FIATALOK A KÖZMŰVELŐDÉSBEN

műhelykonferencia

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Városi Mikulás-ünnepség
December 6. (szerda) 16.00

Folyamatosan megtekinthető

› ›KABARCI-K TÁRLATA
› ›MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA

December 3-áig

A múlt héten Somodi
Bence is feliratkozott a
sérültek listájára és Kovács Olivér is begyűjtötte ötödik sárga lapját. Így
a kék-sárgák mindössze
16 fős kerettel érkeztek
a találkozóra. Ráadásul
szombat este óta eső
áztatta a játékteret.
A találkozó két szempontból is rosszul kezdődött a hazaiaknak. A
7. percben Bene megsérült, helyére Constantinescu érkezett, majd a
11. percben Nyilas szögletből elért góljával a vezetést is megszerezte a
Cegléd. A folytatásban
mindkét csapat igyekezett támadni, de a vizes
talajon folyamatos játék
nem tudott kialakulni,
így a félidő 1-0- ás vendégvezetéssel zárult.
A második félidőt aktívan kezdte a KBSC, az
első 10 percben rengeteg lehetőségük adódott
a Cegléd kapuja előtt
azonban Mursits eszén
nem sikerült túljárnia támadóinknak. A 60. percben aztán Constantinescu révén a kapufát
is eltaláltuk, de sajnos a
kontrát a Cegléd Szilágyi
révén góllal tudta lezárni, így a 61. percben már
kétgólos volt a vendégek előnye. A szépítésre
sem kellett sokat várni,
hiszen a 69. percben Boros talált a kapuba egy

szabadrúgást követően.
Ezután ismét nagy nyomást helyeztünk a vendégekre, Constantinescu
egymaga megnyerhette
volna a meccset, de egyik
helyzetét sem sikerült
gólra váltania. A Cegléd
2-1-re megnyerte a találkozót.
Vitelki Zoltán: – Vegyes
érzések vannak bennem,
mert ez egy nyerhető
mérkőzés volt. Két lehetősége volt az ellenfélnek,
ezeket is mi ajándékoztuk
nekik. Nekünk megvoltak
a lehetőségeink, úgy gondolom, hogyha minden
ziccert be tudunk lőni, akkor 3-4 góllal tudtunk volna nyerni. Ettől függetlenül megjegyezném, hogy
aki ezen a pályán engedélyezte a játékot, az még
életében nem rúghatott
labdába. Gratulálnunk kell
az ellenfélnek, most egy
olyan periódusban vagyunk, hogy minden héten
reménykedni kell a jövő
heti jobb folytatásban.
Klausz László: – Nagyon
küzdelmes mérkőzés volt,
ahol leginkább a pontrúgásokra, felívelésekre kellett
koncentrálni. Sokat gyakoroltuk ezeket a héten,
egy-két szituációtól eltekintve megfelelően végre
is hajtottuk őket. Sikerült
egy jó Kazincbarcikát legyőznünk a begyakorolt
figurákkal.

››KIÁLLÍTÁS AZ IZSÓ MIKLÓS MŰVÉSZETI KÖR
ÉVES MUNKÁIBÓL

Mezey István Művészeti Központ
Program:
Délelőtt:
9.00-12.00 ÉS13.00-15.00 óvodás és iskolás csoportok látogatása a Mikulásnál
9.00-12.00 és 13.00-15.00 Mesés kalandozás a Mikulás-vonattal Csoportos jegy: 250 Ft/fő

December 7. (csütörtök) 15.00-17.00

Délután:
16.00-19.00 Családi vonatozás és Mikulás táncóra Részvételi díj: 500 Ft/fő
Indulás a Mezey István Művészet Központ udvaráról 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 órakor

AKTÍV IDŐSÖDÉS – SIKERES IDŐSÖDÉS / SZELLEMI MŰKÖDÉS IDŐS
KORBAN / A MÚLT FELDOLGOZÁSA IDŐS KORBAN / IDŐSKOR ÉS
ESZTÉTIKA, MŰVÉSZETEK
Előadó: Dr. Boga Bálint főorvos, Magyar Hospice Alapítvány, Budapest

16.00-19.00 Családi látogatás a Mikulásnál (a Mikulás idén a Mezey-házban, beltéren várja a gyerekeket)
Előzetes bejelentkezés szükséges 2017. december 4-én 12.00 óráig,
hétköznapokon 9.00 és 15.00 óra között a + 36 48 510 223-as telefonszámon

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

16.00-19.00 Csillámtetoválás, homokrajz készítés
16.00-18.00 Mesekuckó (diafilmvetítés)

December 7. (csütörtök) 17.00

17.00-19.00 Mikulásváró-játszóház

› ›ESSZENCIÁK

térségi művészek ünnepi alkotásainak kiállításmegnyitója

17.30

Miskolci Csodamalom Bábszínház: A Mikulás és a varázsdob c. műsora

A vonatozás kivételével minden program díjtalan.

MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ

www.kolorcity.hu

KAZINCBARCIKA

December 7. (csütörtök) 18.00

› ›ÖT ÓRAI TEA GITÁRZENEKAR

Mesés kalandozás a

táncest

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
December 10. (vasárnap) 10.00

› ›ADVENTI JÁTSZÓHÁZ

Ünnepi hangulatú családi barkácsolás, ajándékok és dekorációk készítése
Részvételi díj: 400 Ft/fő
ELŐZETES! December 18. (hétfő) 17.00

››MÉZESKALÁCS-DÍSZÍTŐ FOGLALKOZÁS FELNŐTTEKNEK*

Részvételi díj: 1300 Ft/fő, jelentkezési határidő: december 14.

Mikulás-vonattal
KAZINCBARCIKÁN

December 5-6.
Indulás a Mezey István Művészeti Központ udvaráról
Menetrend mindkét nap:

December 19-éig

9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
szervezett óvodás és iskolás csoportok részére
Az utazás hossza: 35-40 perc

› ›KÉZMŰVESBÉRLET
általános iskolásoknak*
Január 5-éig

› ›KIÁLLÍTÁS

az Ózdi SzC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti
Szakgimnáziuma diákjainak alkotásaiból
A *-gal jelölt programokra előre bejelentett csoportokat tudunk fogadni.
Érdeklődni: 06-48/310-116, 06-20/512-9873

RÁKÓCZI TÉR

KAZINCBARCIKA

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
családi vonatozás és Mikulás táncóra az Újkazinci Programszigeten
A program hossza (utazás és táncóra): 50 perc
www.kolorcity.hu

Részvételi díj:
Óvodás és iskolás csoportoknak: 250 Ft/fő
Családi vonatozás: 500 Ft/fő

Jegyek kaphatók a Mezey István Művészeti Központban és az Egressy Béni Művelődési Központban

December 2. (szombat) 10.00

› ›MIKULÁS-KOCOGÁS

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti
hetilap, megjelenik péntekenként

KAZINCZY FERENC TORNACSARNOK
Kazincbarcika, Herbolyai út 5.

December 4-5. (hétfő-kedd) 14.00

› ›MIKULÁS-FOCI

December 6. (szerda) 13.30

› ›IV. KORCSOPORTOS FIÚ
KÉZILABDA-BAJNOKSÁG

ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000
példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft.
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató:
dr. Makkai Orsolya

Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi
Mónika, Untenerné Márton Ágnes,
Zele Tímea, Kovács Loretta,
Szűcs Krisztina,
Tördelés, design:
Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika,
Jószerencsét u. 1/A.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft. Lajosmizse
Felelős vezető:
Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó
felelősséget nem vállal! A lapban
megjelenő cikkek, képek bármilyen
formában való felhasználása a kiadó
írásos engedélyével lehetséges.
Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és
nem küldünk vissza.
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HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

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

HELYBEN
VAGYUNK
SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS csomagodat

Alu- és horganyzott
csatornák

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

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

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

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

Mikulások nagy választékban!
Stühmer szaloncukor 6 íz:
Vadász szaloncukor 6 íz 1 kg:
Vadász konyakmeggy 1 kg:
Mieszko praliné 4 íz 1 kg:
Szaloncukor konyakmeggy:
Szaloncukor tejkaramella:
Szaloncukor lédig 1 kg:

3000 Ft
2800 Ft
2200 Ft

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Akciós ajánlatunk régi és új Ügyfelek részére érvényes Kazincbarcikán.
Ingyenes bekötés előzetes technikai felmérés után.
Részletek az Ügyfélszolgálaton.
Felhívjuk a tisztelt lakosság, utazóközönség szíves
figyelmét, hogy az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. 2017. december 10-től
több útvonalon is menetrend-módosításokat
tervez bevezetni a helyközi menetrend szerinti
autóbusz-közlekedésben.
További részletek elérhetőek
a kazincbarcika.hu és a kolorline.hu weboldalon,
illetve a KolorTV képújságjában.

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

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

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

