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VÁROSÜNNEP RUDABÁNYÁN
Rudabányát tíz esztendővel ezelőtt, július 1-jén nyilvánították várossá, 
majd szeptember 6-án Gyenesei István, akkori önkormányzati miniszter 
átadta Szobota Lajos polgármesternek a város kulcsát. E jeles évfordulót 
minden évben városnappal ünneplik meg a településen. Idén, szeptem-
ber 1-jén tizenegyedik alkalommal tartották meg a városünnepet. Az 
egész napos rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a testvérváro-
sok képviselői is. Delegáció érkezett a felvidéki Dobsina városából, az 
Erdélyben található Borszékről, valamint a kárpátaljai faluból, Badaló-
ról. A központi ünnepség ökomenikus istentisztelettel vette kezdetét 
a római katolikus templomban, majd a meghívott vendégek fogadását 
követően a városnap és a bányásznap tiszteletére ünnepi műsor ré-
szesei lehettek a jelenlévők. A program keretében a Gvadányi József 
Művelődési Házban fellépett a helyi, Rozmaring asszonykórus, aztán 
kivonulva a színházteremből a külföldi küldöttség tagjai, illetve a város 
vezetői, az intézmények és szervezetek képviselői koszorút helyeztek 
el a bányászemlékműnél. Délután kezdődött a program kötetlen része, 
melyben helyet kapott a Bányászattörténeti Múzeumban végigjárha-
tó ásványtúra, a régi vasparipák rajongóinak pedig motoros kavalkád. 
A szervezők nem feledkeztek meg a gasztronómiai élvezetekről sem. 
A bogrács kedvelői főzőversenyen tehették próbára szakácstudomá-
nyukat. Az második alkalommal meghirdetett, szellemes, Rudira – a 
rudapithecusra – visszautaló Ruda–pite sütőversenyre a háziasszo-
nyok készültek. A beérkezett finomságok szakértő zsűri elé kerültek. 
Kóstolás után Sulyok Sándor, a Jégvirág Kft. mestercukrásza, Varga 
Viktor, a Barcika Príma Kft. séfhelyettese és Farkas Erzsébet, a Szent 
István Rádió szerkesztő-műsorvezetője, aki egyben a nap műsorveze-
tését is ellátta, döntött a sorrendről. A leigényesebbnek ítélt sütemény 
tulajdonosa pénzjutalmat, illetve a tavaly útjára bocsátott vándor-
kupát kapta. A második és a harmadik helyezett ajándéktárgyakban 
részesült. Ugyancsak augusztus elején hirdették meg a fotóversenyt, 
melynek a rudabányai bányatavat kellett ábrázolnia. A felvételekre a 
Rudapithecus Látogatóközpont Facebook oldalán lehetett szavazni. A 
győztes itt is pénzjutalommal és oklevéllel lett gazdagabb. A műsorban 
láthatták-hallhatták az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola ifjú-
sági fúvószenekarát, Leblanc Győző és Tóth Éva musical- és operette-
lőadását. Bemutatkozott a Black Hole együttes. Az est sztárfellépője a 
P. Mobil zenekar volt. A nagy napot tűzijáték zárta. 

TÉRSÉG

A NAGY PARASZNYAI LAKODALMAS
Régóta dédelgetett elképzelést 
valósítottak meg Parasznyán két 
évvel ezelőtt. A település polgár-
mesterében és helyettesében a kö-
zösségi oldalak tanulmányozása 
után fogalmazódott meg a gon-
dolat, milyen jó volna egy találko-
zó erejéig összehozni mindazokat, 
akik egykor a faluban születtek, ott 
töltötték gyermek-, illet-
ve ifjúkorukat. Az öt-
letet tett követte, 
és megszervez-
ték a Parasz-
nyáról elszár-
m a z o t t a k 
találkozóját, 
összekötve 
egy hamisí-
tatlan parasz-
nyai lakodalom-
mal. A rendezvény 
sikerén felbuzdulva, idén 
ismét a Facebook nyilvánosságá-
hoz fordultak, hogy a falu szere-
tettel várja egykori lakóit. A nyár 
végi kellemes időben elkezdődött 
a sürgés-forgás: sátrakat építettek, 
disznót vágtak, tyúkot pucoltak a 
majdnem valóságos, mintegy 370 
embert vendégül látó lagzihoz. A 
szépkorúak emlékezete alapján 
megtartott szertartáson a népvise-
letbe öltözött ifjú vőlegény a nász-
nép kíséretében kikérte aráját, akit 
a szokásoknak megfelelően nem 
adtak könnyen. A vőlegény bizony 

fogta a fejét, amikor felkínálták 
neki az öreg- és a bolondmeny-
asszonyt. A sikeres választást kö-
vetően a menet természetesen a 
templom felé vette az irányt, ám 
mivel a házasságkötés szentségé-
vel mégsem illik tréfálkozni, a helyi 
lelkipásztor, kihasználva az igazi 
házasságkötések évfordulós ün-

nepét, a házasság össze-
tartó erejéről beszélt 

az egybegyűltek 
előtt. A mulato-

zás is a hagyo-
mányoknak 
megfelelő-
en zajlott. A 
ve ndé ge k -

nek az egyko-
ri lakodalmak 

menüjét szolgál-
ták fel. Éjfélkor pedig 

mindenki kedvére tán-
colhatott egy „kurtát” a menyasz-
szonnyal. A jó hangulatról a 3+2 
zenekaron kívül az Agyagbanda 
együttes és egy vérbeli lagzis ze-
nekar gondoskodott. A házasulan-
dók figyelmébe ajánljuk a jövő évi 
rendezvényt, ugyanis információ-
ink szerint a szervezők azon törik 
a fejüket, hogy a következő alka-
lomra felhívást intéznek a jegyes-
párokhoz, hajlandóak lennének-e 
az esemény keretében kimondani 
a boldogító igent. Ezúttal egy élet-
re szólóan. 

EMLÉKEZÉS A HŐS BÁNYÁSZOKRA
A K a z i nc ba rc i k ától  
10 km-re lévő, a Mák-pa-
tak völgyében elterülő 
Rudolftelep idén ünnepli 
kialakulásának 110 éves 
évfordulóját. A falu a szén-
bányászatnak köszönhe-
ti létrejöttét, mint ahogy 
a nevét is, hiszen Rudolf 
Cohacht bányatulajdo-
nosról nevezték el, aki 
bányatelkét az induló bá-
nya-részvénytársaság-
nak adta. Az Izsófalvához 
tartozó település lakói az 
1990-es években az ön-
állóság mellett tették le 
voksukat. Az itt élők álma 
1995 januárjától vált való-
ra. Az állami szénbányá-
szat, valamint a rövid ideig 

tartó magántulajdonú bá-
nyászat megszűnését kö-
vetően a településveze-
tők minden tőlük telhetőt 
megtettek a község élet-
ben tartására. Mindazon-
által a ma már a fejlődés 
útjára lépett Rudolftele-
pen nem merült feledésbe 
a bányászlét hagyomá-
nya. Minden esztendőben 
mély tisztelettel adóznak 
bányász elődeik emlé-
ke előtt. Idén, szeptem-
ber 2-án a jubileumi ün-
nepséget összekötötték a 
megyei bányásznap ren-
dezvényével, ahol Kazinc-
barcika képviseletében 
Klimon István alpolgár-
mester és Pásztor László 

önkormányzati képviselő  
is részt vett a megemléke-
zésen. A faluban folyó év-
százados kitermelés me-
mentójaként a művelődési 
ház kertjében átadtak egy 
emlékparkot.  Így került a 
Művelődési Ház kertjébe 
egy táró, mely alatt egy fa-
faragású bányászszobor 
látható, az utolsó jelképes 
csille szénnel. A bányász 
szobrot Zilahy József bá-
nyász faragta, a felújítását 
Ráczi István végezte el. A 
park bejáratát az a fafara-
gású kapu díszíti, melyet 
a régi bányászépület elől 
kiemelve mentettek meg 
az utókornak. A különle-
ges, a Bányász himnusz 

versszakaival és dom-
borművel ellátott bejá-
rat felújítva őrzi a hajdani 
bányászok álmát. Felújí-
tották a meglévő emlék-
művet, melyre márvány 
emléktáblán annak a 27 
bányásznak a nevét vés-
ték, akik 1908-tól 2000-ig 
haltak meg bányabaleset-
ben a rudolftelepi bányá-
ban.  A kertben található 
kőfalra egy csodálatosan 
szép festmény került, Zi-
lahy Olivér és Ardai Lász-
ló munkája által. Középen 
Szent Borbálát ábrázolva, 
jobb oldalt, szenet fúró bá-
nyászok, háttérben a régi 
osztályozóval. A balolda-
lon egy csillében szenet 

szállító bányász találha-
tó. A bányásznap alkal-
mából számos elismerő 
oklevelet adományozott  
Török Dezső, a B-A-Z Me-
gyei Közgyűlés elnöke, 
Szőke András, a Borsodi 
Bányászok Területi Ta-
gozatának elnöke, Dávid 
István, Szuhakálló pol-
gármestere és a vendég-
látó település, Rudolftelep 
polgármestere, Rozlozs-
nik Jánosné. A program 
kötetlenebb részében a 
résztvevők megtekint-
hették többek között a 
helyi nyugdíjas csoport 
műsorát, valamint JAM 
Republic Cover Band élő 
koncertjét. 

BERUHÁZÁS

A KAZINCZY TÉR IS MEGÚJUL

Lakossági fórumra várta Kazincbarcika Város Önkormány-
zata a Kazinczy tér lakóit a városrészt érintő felújítással 
kapcsolatban a Dózsa György Tagiskolába augusztus 29-
én. Az egyeztetésen elhangzott: a munkálatok még idén 
elkezdődhetnek.

A lakossági fórumon elő-
ször Szitka Péter, Kazinc-
barcika polgármestere is-
mertette a Kazinczy tér 
korszerűsítésére vonatko-

zó tervet, majd dr. Perjé-
si Zsolttal, a városrész ön-
kormányzati képviselőjével 
együtt hallgatták meg a la-
kók észrevételeit a témával 
kapcsolatban.
– A Deák téren már meg-
kezdődött egy hasonló jel-
legű felújítás és további öt 
tér kap új külsőt a követ-
kező időszakban. A Kazin-
czy tér belső udvara inkább 
a pihenni vágyókat vonz-
za majd, de természetesen 
a gyerekekre is gondol-
tak, nekik pingpongasztalt 
vagy egyéb szórakoztató 
játszóeszköz kihelyezését 
tervezik – mondta el az 
önkormányzati képviselő a 
beruházás kapcsán.
A régi aszfaltot felszedik, 
térköves járdák kerülnek 
a helyére, megmaradnak a 
régi fák és újakat is ültet-
nek, illetve a cserjékből is 
több lesz a jövőben. 

Az egyeztetésen Kazinc-
barcika polgármestere ki-
emelte: ha az időjárás en-
gedi, akkor önkormányzati 
forrásból még ebben az év-
ben megkezdődhet a be-
ruházás.
A fórumon résztvevők örö-
müket fejezték ki a kor-
szerűsítést illetően, emel-
lett pedig aktuális – főként 
parkolási – problémáikat is 
megosztották a városve-
zetéssel.
A polgármester hangsú-
lyozta: korábban már kidol-
goztak egy koncepciót arra 
vonatkozólag, hogy megol-
dást találjanak a parkolási 
gondokra. 
– Új parkolókat építettünk 
Kazincbarcika több pontján,  
ltöbbek között az Árpád fe-
jedelem téren, így hamaro-
san az Újkazinci városrész is 
figyelmet kap e tekintetben 
is – tette hozzá Szitka Péter.

KARBANTARTÁS

JAVULT AZ ÜZEMBIZTONSÁG
A Barcika Szolg Kft. a szokásos nyári szolgáltatási szünet 
alatt több karbantartási munkálatot végzett el a távhő-
vezeték-hálózaton. A karbantartás célja a melegvíz- és a 
fűtésszolgáltatás üzembiztonságának javítása.

Augusztus végén a ka-
zincbarcikai fűtőműben 
is nagyobb karbantartá-
si munkálatokat hajtottak 
végre, így a kazánokat és 
gázmotorokat ellenőrizték 
a szakemberek, megtör-
tént a mérőberendezések 
hitelesítése, illetve szerel-
vényeket cseréltek. A leál-
lással egyidőben a Barcika 
Szolg. Kft. dolgozói Kazinc-
barcikán több helyen is kar-
bantartási munkálatokat 
végeztek. A munkavégzés 
a művelődési központ mel-
letti szakaszt érintette.
– Két darab 400 millimé-
teres régi szerelvény ki-
váltása történt meg két új 
hajtóműves gömbcsappal, 
illetve a jövőben megépí-
tendő dísztér alatt húzódó 
vezetékpárt szüntettük 

meg. Ehhez komoly mé-
retű szerelvényeket kel-
lett kiszerelni, a helyüket 
helyreállítani és a veze-
tékek végét lehegeszte-
ni, hogy ezek kikerüljenek 
az élő hálózatból – mond-
ta el Balla Zoltán, a Barcika 
Szolg. Kft. energetikai igaz-
gatója.
A kicserélt szerelvények 
már nem voltak képesek 
az úgynevezett szakaszo-
lásra, ami hiba esetén, nem 
tette lehetővé az egyes 
szakaszok kizárását. A 
cserék azt a célt szolgálják, 
hogy a szakemberek a hi-
bás területet biztonsággal 
behatárolják, így azokat a 
területeket, amiket a hiba 
közvetetten érintene, visz-
sza tudják állítani a szolgál-
tatási körbe.
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PORTRÉ

„JÓTÓL JÓT TANULNI”
Az idén hatodik alkalommal Budapesten megrendezett 
Tehetséggálán Bonis Bona Díjat vett át Kiváló Tehetség-
fejlesztő kategóriában a Pollack Mihály Általános Isko-
la Kazinczy Ferenc Tagiskolája angoltanára Pálné Szendi 
Nóra. A 2018/2019-es tanév küszöbén a pedagógus pá-
lya szépségeiről, valamint a sikeres nyelvtanulás titkairól 
beszélgetett vele lapunk munkatársa.

– Pedagógusnapon Buda-
pesten az EMMI parlamen-
ti államtitkárától vette át a 
Bonis Bona Díjat. Mit jelent 
Önnek e rangos elismerés?
– Őszintén szólva meglepe-
tésként ért, utólag tudtam 
meg, hogy az iskola vezeté-
se terjesztett fel. Tizennyolc 
éve tanítom angol nyelvre 
a gyermekeket a Kazinczy 
Ferenc Tagiskolában szinte 
minden évfolyamon. Az el-
múlt években jelentős ered-
ményeket értünk el a kü-
lönböző szintű angol nyelvi 
versenyeken. Gondolom, 
ezt vette figyelembe a ku-
ratórium az odaítélésnél. 
Ugyanakkor jól esett az elis-
merés, hiszen visszaigazo-
lást kaptam arról, amit csi-
nálok helyes, illetve jó úton 
járok a tehetségfejlesztés 
területén.

– A díj elnevezése a Bonis 
bona discere latin közmon-
dásból származik, melynek 
jelentése „Jótól jót tanulni”. 
Kik részesülhetnek ilyen el-
ismerésben? 
– Tudomásom szerint 
2013-ban alapították ezt a 
díjat azzal a céllal, hogy er-
kölcsileg és anyagilag elis-
merjék azokat a szakem-
bereket és szervezeteket, 
akik a tehetséggondozás és 
a tehetségfejlesztés terü-
letén eredményesen tevé-
kenykednek.

– Egyenes út vezetett az 
angol nyelvtanári diploma 
megszerzéséig?
– Általános iskolai tanulmá-
nyaimat a Május 1. Úti Általá-
nos Iskolában végeztem. Az 
első angol tagozatos osztá-
lyok egyikébe jártam, ahol 
kellő alapokat és motivációt 

kaptam a tanuláshoz, s én is 
részt vettem városi, megyei 
és országos versenyen. A 
Ságvári Endre Gimnázium-
ban érettségiztem. Az ha-
marosan kikristályosodott 
bennem, hogy gyerekekkel 
szeretnék foglalkozni. Pá-
lyaválasztásomat előse-
gítette, hogy a nővérem is 
óvodapedagógusként dol-
gozik. A Hajdúböszörmé-
nyi Óvónőképző Intézet-
ben végeztem 1989-ben, s 
Kazincbarcikán az Irinyi Úti 
Óvodában kezdtem a pá-
lyámat. Nagyon szerettem 
ezzel a korosztállyal fog-
lalkozni, későbbi feladata-
imnál is kamatoztattam az 
ott szerzett tapasztala-
tokat. Jó szívvel gondolok 
vissza azokra az évekre, 
gyermekekre és munkatár-
sakra. Időközben lehetősé-
gem adódott angol nyelv-
tanári diplomát szerezni, és 
2000-től nyelvtanárként 
dolgozom.

– Hogyan tudja motiválni 
tanítványait, hogy szíve-
sebben tanulják az angolt?
– Ma már elvitathatatlan 
a nyelvtanulás fontossá-
ga. Igyekszem feltárni ta-
nítványaim előtt ennek az 
előnyeit, hatásait későbbi 
tanulmányaikra vonatko-
zóan. Mindenekelőtt az a 
legfontosabb, hogy az órán 
jól érezze magát a tanár és 
a diák egyaránt, s nem utol-
só sorban a szülő, mert a 
gyermeke szereti és tanulja 
az angolt. A pedagógusnak 
is sokat kell tenni érte, hogy 
ezt a pozitív hozzáállást 
fenntartsa tanítványaiban. 
Arra törekszem, hogy élet-
koruknak megfelelően mi-
nél érdekesebb, minél játé-
kosabb formákat találjak ki, 

bevonva őket a mindenna-
pi társalgási szituációba. A 
legfontosabb, hogy meg kell 
találni az utat és a hangot 
hozzájuk, s a helyes mód-
szert alkalmazni mind a ki-
válókhoz, mind a kevésbé 
tehetségesekhez.

– Hogyan látja az idegen-
nyelv-oktatás helyzetét 
városunkban? Mit kell ten-
ni annak érdekében, hogy 
használható nyelvtudás 
birtokába kerüljenek a ta-
nulók?
– Városunkban évekig mű-
ködött idegen nyelvi mun-
kaközösség, ahol a szakmai 
kérdéseket megvitathat-
tuk, tapasztatlatot cserél-
tünk. A munkaközösség 
tagjai aktívan kivették ré-
szüket a különböző házi és 
városi versenyek szerve-
zéséből, ki szervezőként, 
ki pedig felkészítő pedagó-
gusként. Ezek a megméret-
tetések kiváló lehetőséget 
adnak arra, hogy a tanulók 
megtapasztalják a siker 
ízét, újabb motivációt kap-
hatnak további tanulmánya-
ikhoz. Fel kell tárni előttük 
azt, hogy az internet helyes 
használata milyen segít-
séget nyújt a nyelvgyakor-
lásra, valamint angol nyelvű 
TV-adások megtekintésé-
vel szókincsüket, illetve hal-
lás utáni beszédértésüket 
fejleszthetik. Egy szó, mint 
száz, az érdeklődés szinten 
tartásával mindig foglalkoz-
ni kell, érdekeltté kell tenni 
őket, színesen, érdekesen 
kell tanítani, vonzóvá kell 
tenni a tananyagot!

– Azon szerencsések közé 
tartozom, aki megismer-
hette portfóliója pedagó-
giai hitvallására vonatko-
zó részeit. Azt hiszem nem 
választhatott volna szebb 
gondolatot, mint a Németh 
Lászlótól vett idézet, mely 
szerint „Azért vagyok pe-
dagógus, hogy a termé-
szetnek nyers gyémántját, 
szép vigyázattal, csend-

ben csiszoljam kristályba!” 
Pedagógiai munkája során 
címszavakban: mit tart a 
legfontosabbnak?
– Pozitív hozzáállás, em-
pátia, nyitottság, elfogadás, 
hit, tisztelet, következetes-
ség, rend, kiszámíthatóság, 
jó kapcsolat, jó hangulat, 
megfelelő kommunikáció. 
Ha mindezek a helyükön 
vannak, akkor a tehetséges, 
szorgalmas és motivált ta-
nulókkal szárnyalhatunk az 
órán. 

– Mozgalmas tanévet ha-
gyott maga mögött, hiszen 
mint az egyik 8. osztály 
osztályfőnökeként ren-
geteg feladatot teljesített. 
Sikerült-e kipihenni a nyári 
szünetben a fáradalmakat, 
illetve feltöltődött-e, hogy 

az újabb 5. osztály főnö-
keként tudja teljesíteni a 
programszervező, a lélek-
gondozó, a nevelő és a kö-
zösségformáló feladatait?
– Az aktív pihenés híve va-
gyok. A szünetben igye-
keztem minél több időt a 
családdal tölteni. Ilyen-
kor minden együtt töltött 
idő felértékelődik. Két fiam 
már kirepült, önálló életet 
élnek, de a családi kapcso-
lat továbbra is szoros. Sze-
retek túrázni, rendszeresen 
futok, úszok. Törekszem az 
egészséges táplálkozásra 
– ezen a területen édes-
anyám a példaképem – va-
lamint környezettudato-
san élek. Ami a gyerekekkel 
való újabb feladatokat illeti, 
örömmel várom a kihívá-
sokat.

ÜNNEPSÉG

IDÉN IS MEGEMLÉKEZTEK  
A BÁNYÁSZOKRÓL 
Bányásznapi megemlékezést tartott Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Bor-
sodi Bányászok Területi Tagozata szeptember elsején. A rendezvénnyel az 1919-es 
csendőrsortűz áldozatai előtt tisztelegtek a résztvevők.

A Kazincbarcikai Ifjúsági 
Mazsorett Együttes be-
vonulásával kezdődött a 
68. bányásznapi megem-
lékezés. Az eseményen 
elsőként Klimon István al-
polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket:

– Az ősz nekünk min-
dig színes, de nem csak 
azért, mert a természet 
és a fák lombjai zöld he-
lyett hol piros, hol sárga, 
hol barna színben pom-
páznak, hanem azért is, 
mert ilyenkor összegyű-
lünk és együtt, egyre em-
lékezünk. Emlékezünk és 
gondolunk azokra, akik-
kel közös a múltunk. Ne-
künk két himnuszunk van: 

a gyönyörű nemzeti him-
nuszunk mellett elénekel-
jük a Bányászhimnuszt is. 
Ezt mindannyian ismerjük: 
ki azért, mert a bányában 
dolgozva gyakran vett 
rész ünnepségeken, ahol 
ezt énekelték, ki azért, 
mert hagyaték a család-
jából, ki pedig azért, mert 
iskolában tanulta meg ezt. 
Én bányában nem dolgoz-
tam, de tanultam iskolá-
ban, valamint a családi ha-
gyatékot őrzöm mélyen, 
legbelül a szívemben. 
Szőke András, a Borsodi 
Bányászok Területi Tago-
zatának elnöke köszön-
tőjében szólt a bányászat 
jelentőségéről, valamint 
felidézte a régi bányász-
napok szépségeit.

Az emlékezés virágait he-
lyezte el a szobornál: Ka-
zincbarcika Város Önkor-
mányzata nevében Szitka 
Péter polgármester, Kli-
mon István alpolgármes-
ter és Pásztor László ön-
kormányzati képviselő, a 
Borsodi Bányászok Te-
rületi Tagozata, az „Őszi 
Napfény Bányász Hagyo-
mányokért” Egyesület, 
a Kazincbarcika Bányász 
Nyugdíjas alapszervezet, 
a Központi Üzem Nyugdí-
jas Alapszervezet, a civil 
szervezetek képviselői, 
valamint a megjelentek.
Az ünnepség a Bányász-
himusszal ért véget a 
Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola fúvósze-
nekarának előadásában.

KITÜNTETÉS

A VÁROS KÖZ-
SZOLGÁLATÁÉRT
Átadták a Kazincbarcika Város Közszolgálatáért ki-
tüntető díjat augusztus 30-án. Anga Sára, a Kazinc-
barcikai Polgármesteri Hivatal adócsoportjának ügy-
intézője dr. Szuromi Krisztina jegyzőtől, Szitka Péter 
polgármestertől és Klimon István alpolgármestertől 
vette át az elismerő oklevelet.

Anga Sára 2000-ben diplomázott a Gyöngyösi Szent 
István Egyetem gazdasági mérnök szakán, kereske-
delmi szakirányban. Kétezer-egytől dolgozik a Ka-
zincbarcikai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztá-
lyán. Munkaköréhez tartoznak az építményadóval 
kapcsolatos adókivetések, nyilvántartások vezetése, 
határozathozatal, helyszíni ellenőrzések, adó- és ér-
tékbizonyítvány készítése, behajtási tevékenységek. 
Munkáját szakértelemmel, dinamikusan végzi. Nagy 
gondot fordít az önképzésre, továbbképzésre, köz-
igazgatási szakvizsgával rendelkezik.

SZÜLETÉSNAP

A MINISZTER IS 
KÖSZÖNTÖTTE
Nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötte 
Bagyal József nyugállományú alezredest a Nemzet-
védelmi Minisztérium és a Honvédség személyi állo-
mánya nevében dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
és Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar fő-
nöke. Az ünnepelt egészségügyi állapota miatt nem 
tudta személyesen átvenni az emléklapot és az aján-
dékot, ezért azt két tiszt juttatta el hozzá. A nyugal-
mazott alezredest megkapta a Magyar Honvédség 
Katonai és Központi Nyilvántartó Parancsnokság ál-
lománya nevében Mónus Gábor főhadnagy üdvözle-
tét is egy üdvözlőlap formájában.



Több, mint kétezer általános iskolás kezdte meg a tanévet szeptember 3-án reggel. 
Mint minden évben, így 
idén is a Gólyafióka avató 
ünnepséggel vette kezde-
tét a 2018/2019-es tanév, 
melyet Kazincbarcika Város 
Önkormányzata, a Klebels-
berg Intézményfenntartó 
Központ Kazincbarcikai Tan-
kerülete és a Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános Is-
kola tartott augusztus 30-
án a Fő téren.

A rendezvényen Demeter 
Zoltán országgyűlési kép-
viselő mellett Szitka Péter 

polgármester, valamint Kli-
mon István alpolgármester 
– már hagyományosan – 
megtanították az új első-
söket az iskolai élet egyik 
legfontosabbjára: a jelent-
kezésre, majd az osztályok 
képviselőinek feltűzték az 
iskolajelvényeiket. A beszé-
dek sorát Kondorné Sztojka 
Ágnes, a Kazincbarcikai Pol-
lack Mihály Általános Isko-
la igazgatója zárta, s végül 
Székelyné Varga Máriával, 
a Kazincbarcikai Tankerület 
vezetőjével minden új osz-

tálynak ajándékot nyújtot-
tak át. 
Az ősz első iskolai tanítási 
napján, szeptember harma-
dikán összesen 2048 álta-
lános iskolásnak csengettek 
be reggel 8 órakor a Pollack 
Mihály Általános Iskolá-
ban és tagintézményeiben, 
az Irinyi János Református 
Oktatási Központ Tompa 
Mihály Általános Iskolájá-
ban pedig 386 diáknak. Az 
előbbiben 272 az utóbbiban 
pedig 56 elsős kezdte meg 
élete első tanévét.

TANÉVKEZDÉS

BIRTOKBA VETTÉK AZ ISKOLAPADOKAT

TANÉVKEZDÉS SZÁMOKBAN
Pollack Mihály Általános Iskola 
Összes tanuló: 443 fő
Elsős: 58 fő

Kazinczy Ferenc Tagiskola
Összes tanuló: 415 fő
Elsős: 58 fő

Ádám Jenő Tagiskola
Összes tanuló: 377
Elsős: 51 fő

Dózsa György Tagiskola
Összes tanuló: 358 fő
Elsős: 52 fő

Árpád Fejedelem Tagiskola
Összes tanuló: 348 fő
Elsős: 41 fő

Gárdonyi Géza Tagiskola
Összes tanuló: 107
Elsős: 12

Irinyi János Református Oktatási Központ 
Tompa Mihály Általános Iskolája
Összes tanuló:386
Elsős: 56
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LEGFONTOSABB DÁTUMOK 
A 2018/2019-ES TANÉVBEN

Az évben összesen 181-szer kell majd iskolába men-
niük a tanulóknak, az utolsó tanítási nap pedig 2019. 
június 14-én lesz majd. 

Nem kell azonban sokat várniuk a diákoknak a pihe-
nésre, ugyanis az őszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap október 26-a, majd a szünet utáni első tanítási 
nap november 5-e hétfő. Decemberben, a téli szünet 
előtti utolsó tanítási nap december 21-e lesz, a szünet 
után iskolába menni először - már 2019-ben - január 
3-án csütörtökön kell. Végül pedig a tavaszi szünet 
előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17-e szerda, az 
első tanítási nap 2019. április 24-e szerda.

A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit az 
érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban 
2019. január 19-én 10 órától tartják majd, míg a pótló 
vizsgák 2019. január 24-én 14.00-kor lesznek.
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HIRDETÉS

8 2018. SZEPTEMBER 7.

kábeltévé
internet
telefon

A döntés rajtad múlik mit nézel, mekkora sebességgel 
netezel és hová telefonálsz. Nálunk mindent megtalálsz 

amire szükséged van. Egyszerűen, olcsón, helyben...
Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON

csomagodat
SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT

sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

128 DIGITÁLIS TV (36 HD) csatorna kódolatlanul.
További 60 TV (10 HD) műsor kódoltan.

Prémium műsorok reklám nélkül: HBO GO, 
FilmBox live, DIGI FILM, 6 felnőtt csatorna.

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 
Díjmentes számhordozás, 

PARISAT hálózaton belül ingyenes.
MEGRENDELÉS: 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448, E-mail: parisat@parisat.hu

Üzletkötő száma: 20/537-2550

0 Ft Bekötési díj. 
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai bekötés előzetes technikai felmérés után. 
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

Gyermekek Háza-Kézművesház
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
06-48/310-116, 06-20/512-9873

A szakkörökre, műhelyekre 
a jelentkezés folyamatos.

Részvételi díj: 5000 Ft/félév

Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

ISMÉT AZ AMBRÓZIÁÉ 
A MINŐSÉGI DÍJ 
A Magyar Turisztikai Ügynökség Budapesten megrendezett ünnepségén adták át a 
Magyar Turizmus Minőségi Díjat augusztus 30-án. Idén tizenhét szállodát és hat ét-
teremet tartottak érdemesnek a kitüntetésre a 31 hazai pályázó közül, köztük meg-
újítóként a kazincbarcikai Ambrózia étterem díját is meghosszabbították 2020-ig. 

A Magyar Turizmus Minő-
ségi Díj a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség által 2006 
óta meghirdetett, európai 
minőségirányítási elvek 
alapján működő program-
ja, amelyet a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala is 
védjegyoltalom alá helye-
zett. A díjra a szállodák és 
éttermek önkéntesen je-
lentkezhetnek. Az elbírálás 
folyamata a hazai turiszti-
kai ágazat egyik legkomp-
lexebb felmérése. A szállo-
dák esetében első körben 
egy több mint 800, étter-
mek esetében több mint 
300 kérdésből álló érté-
kelésen szükséges a szol-
gáltatóknak megfelelniük.
Az ezt követő próbavásár-
lások során további szi-
gorú szakmai kritérium-
rendszer alapján az MTÜ 
szakemberei ellenőrzik az 
adott szolgáltatásokat, il-
letve visszajelzést is adnak 
a vállalkozásoknak arról, 
milyen fejlődési lehetősé-
geket javasolnak.
Az díjat három évre nyer-
hetik el a pályázók, ugyan-
akkor az érvényességi idő-
szak alatti kontrollvásárlás 
során tapasztalt színvo-

nalesés esetén a minősítés 
bármikor visszavonható. 
Érvényessége a három év 
elteltével meghosszabbít-
ható, amennyiben a szol-
gáltató ismét megméreti 
magát a rendszeresen fris-
sülő és bővülő elvárások 
szerint.
A Szállodák és Vendéglá-
tóhelyek Európai Szövet-
sége (HOTREC) is akkre-
ditálta a Magyar Turizmus 
Minőségi Díjat, így a díja-
zott éttermek és szállodák 
jogosultak a „European 
Hospitality Quality” (EHQ) 
minősítési rendszer elis-
merését jelző „Q” jel hasz-
nálatára is.
– Egyrészt nagyon boldo-
gok vagyunk, hogy újból 
meg tudunk felelni a mai 
kornak megfelelő szigorú, 
minden részletre kiterje-
dő szakmai, és minőségi 
követelményrendszernek, 
másrészt pedig ez hatal-
mas motiváció is szá-
munkra, hogy ezen az úton 
haladjunk tovább, állandó-
an törekedve a vendég-
szerető, színvonalas, mi-
nőségi vendéglátásra, ami 
az utóbbi 15-20 évben az 
életünkké vált – nyilatkoz-

ta az elismerés kapcsán 
Pelyhéné Koós Henrietta, 
az étterem tulajdonosa, aki 
hozzátette, hogy csak úgy 
érdemes ezen a pályáza-
ton részt venni, ha megvan 
a megfelelő szakmailag el-
hivatott, tudással rendel-
kező csapat, akik azono-
sulni tud a törekvéseikkel, 
elképzeléseikkel és ter-
veikkel, amivel ő büszkél-
kedhet.
Az étteremtulajdonos el-
mesélte, hogy az is nagy 
m eg l e pe téské nt é r te, 
hogy a magyar közszol-
gálati televízió munkatár-
sai az étterem kategóri-
ában őket választották 
interjúalanyuknak, és eh-
hez ráadásul eljöttek Ka-
zincbarcikára, az Ambrózia 
étterembe.

ÉN KIS KERTEM

SZÜRET, BOR ÉS MUSTGÁZ 
Hamarosan itt a szüret és a bortermelői munkálatok egyik legveszélyesebb forrá-
sa a mustgáz. Hiába tanuljuk meg gyerekkorban, hogy mennyire veszélyesek a fel-
szabadult gázok, mégsem telik el év baleset nélkül, pedig a tragédiák megelőzhetők 
lennének. 

A mustgáznak neve-
zett anyag nem más, mint 
szén-dioxid, ami a gyü-
mölcs erjedésével együtt 
járó folyamat során sza-
badul fel. Mit is tudunk er-
ről a gáznemű anyagól? Ez 
a gáz színtelen, szagtalan a 

levegőnél másfélszer ne-
hezebb, ami a padló szint-
jétől tölti meg a teret. Ez 
az anyag önmagában nem 
mérgező, de mivel kiszo-
rítja a levegőt a pincéből, 
oxigénhiányos állapotot 
idéz elő. Aki mégis a gáz 

fogságába kerül, szédü-
lést, álmosságot érezhet, 
eszméletvesztést szen-
vedhet, és legrosszabb 
esetben elhalálozhat.
Nagyon fontos az elővi-
gyázatosság, hiszen ezek 
a balesetek megelőzhe-

tők. Közismert a „gyer-
tyázás”, amikor egy em-
ber gyertyával ellenőrzi 
a levegő összetételét. A 
gyertyát ne magunk elé 
tartsuk, hanem derékma-
gasság alá. A legegysze-
rűbb, ha lapátra tesszük 
és lábmagasságba tartjuk. 
Háziállatainkat ilyenkor ne 
vigyük magunkkal, hiszen 
ők nagyon közel vannak a 
talajhoz, így nagyobb ve-

szélynek vannak kitéve. 
Ha pedig elalszik a gyer-
tya, azt jelenti nincs elég 
oxigén a picében, azonnal 
hagyjuk el a helyiséget!
A szén-dioxiddal telített 
helységbe csak sűrített 
levegős légzőkészülékkel 
lehet bemenni, aki must-
gázos problémát észlel 
azonnal hívja a 112-es te-
lefonszámot vagy a tűzol-
tóságot. 

A Barcika Art Kft.

szerkesztő-riportert
keres

Fő feladatok:
• cikkek, sajtóközlemények szerkesztése 

nyomtatott, elektronikus  médiatermékekbe
• szerkesztőségi háttérmunkában való aktív 

részvétel
• televíziós műsorok gyártásában való részvétel
• sajtótájékoztatók szervezése
• műsorvezetés
 
Pályázati feltételek:
• szakirányú végzettség (minimum középfokú)
• nyomtatott, elektronikus újságírásban, szerkesztő-

riporteri munkában szerzett tapasztalat
• kiváló szóbeli és írásbeli kommunikáció
• nagyfokú munkabírás, terhelhetőség, rugalmasság
• gyors, önálló és precíz munkavégzés, 

csapatmunkára való képesség
• kreativitás
• a magyar nyelv és helyesírás alapos ismerete
• MS Office-programok felhasználói szintű ismerete

Előnyt jelent:
• helyismeret
• széles körű informáltság
• nyelvismeret
 
Amit kínálunk:
• teljes munkaidős állás, határozatlan idejű 

munkaszerződéssel, 3 hónap próbaidővel
• kötetlen munkaidő
• fejlődési lehetőség, továbbképzéseken való részvétel
• kreatív, dinamikus csapat

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: önéletrajz a nettó bérigény 
megjelölésével, motivációs levél benyújtásával

Jelentkezés határideje: szeptember 20.

Munkába lépés várható időpontja:
október 1.
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ÚSZÁSOKTATÁS INDUL FELNŐTTEKNEK szeptember 14-én pénteken  
kezdő, középhaladó és haladó szinten  

Kozma Krisztián (06-30/211-8496) oktatóval.
 

A foglalkozások kezdőknél pénteken 19.00 órától valamint  
szombaton 12 órától,  középhaladóknál, haladóknál pénteken  

18.00 órától valamint szombaton  11.00 órától  kezdődnek.
Szeptember 14-én pénteken GYERMEKTANFOLYAM INDUL  

Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és  
Tóth Katalin (06-70/366-7581) oktatókkal tudásszint alapján.

 
A foglalkozások pénteken 16.00, 17.00 és 18.00 órától valamint  

szombaton 9.00, 10.00 és 11.00 órától kezdődnek.
 

BÉRLETVÁSÁRLÁS, PÉNZTÁR NYITVATARTÁS:
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig, kedd, csütörtök 19.00 óráig

Egy turnus 8 alkalmas névre szóló úszásoktatás-bérlettel vehető 
igénybe, melynek ára 8000 Ft.

 Szeptember 15-től indul 3-5 éveseknek vízhezszoktató  foglalkozás 
hetente 1 alkalommal, szombaton 10.00-tól Tóth Katalin és  

Kozma Krisztián oktatókkal.
A foglalkozás 1700 Ft-os gyermekúszás-jeggyel vehető igénybe.

kazincbarcikai

„A KAMERA FOTÓKÖR 
50 ÉVE” 

Retrospektív kiállítás
Megnyitó: 2018. szeptember 20. 17 óra

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: HORVÁTH IMRE 
EFIAP/s, A-MAFOSZ/b a MAFOSZ elnöke

A kiállítás megtekinthető:
2018. szeptember 20-tól november 16-áig 

a Mezey István Művészeti Központ kiállítótermében

FITT BARCIKA!
Szeptemberi órarend! 

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 18.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Szerda

15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

16.30-17.30 Fitt-baba Egressy Béni Művelődé si Központ klubterem Varga Judit

18.00-19.00 Zsírégető torna Kazinczy Ferenc Tagiskola Grcsics Judit

18.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök 11.30-12.30
Gerinc- és 

egészségmegörző torna
Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

PROGRAMAJÁNLÓ

VÍZILABDA SPORTÁGI 
ELŐKÉSZÍTŐ ÚSZÁSOKTATÁS 

GYERMEKEKNEK
IDŐPONT: KEDD-CSÜTÖRTÖK 17.00-19.00 

KEZDŐ ÉS HALADÓ SZINTEN

HELYSZÍN: KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA 
OKTATÓ: NOVÁK DORINA 

A TANFOLYAM 10 TANÓRÁBÓL ÁLL ÉS DÍJTALAN

DELFIN
KAZINCBARCIKA

VÍZISPORT KLUB
kazincbarcikai

VÍZILABDA SPORTÁGI TOBORZÓ 
ÉS BEMUTATÓ FOGLALKOZÁS 

GYERMEKEKNEK

2018. szeptember 12.  19.00 

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA

DELFIN
KAZINCBARCIKA

VÍZISPORT KLUB
kazincbarcikai

KBSC

KETTŐS VERESÉG
Az NB II hatodik és hetedik fordulójában augusztus 29-én Dorog ellen 1-4-re, szeptember 
2-án a Soroksár SC ellen 4-3-ra veszített a KBSC.

Koleszár György ugyanazt 
a tizenegyet küldte pályára 
a Dorog ellen, amelyik Vá-
con is sikeresen szerepelt. A 
találkozó elején Somodinak 
kellett kihalászni a labdát 
a hálóból Mészáros talála-
ta után. A 19. percben Tóth 
László talált be Horváth Gá-
bor kapujába. Tóth László 
ezúttal is kihagyott egy zic-
cert, majd a félidő lefújása 
előtt újra a Doroghoz került 
az előny. A második felvo-
násban Kanalos lövései ve-
szélyeztették a dorogi ka-
put, majd a csereként beálló 
Szabó is nagy helyzetben 
lőtt fölé. A 60. és a 63. perc-
ben is betalált Városi Viktor 
Somodi kapujába, amivel el 
is dőlt a mérkőzés. 

Az NB II 7. fordulójában a 
KBSC ellenfele a Soroksár 
volt. A kék-sárgák Olasz 
Dénes fejesével már az 
ötödik percben vezetést 
szereztek, majd a 16. perc-
ben Tóth László góljával 
már 2-0 volt az állás a ja-
vukra.  A 20. percben Heil 
hazaadása a kilépő Somo-
di felett a kapuba szállt, és 
ez a talált gól felpörget-
te a hazaiakat, akik a 34. 
percben már átvették a 
vezetést is, miután Kund-
rák után Orosz is betalált. 
A kazincbarcikaiak a félidő 
végén vesztes helyzetben 
vonulhattak be az öltöző-
be.
A gyors Olasz gól a máso-
dik félidő elején sem ma-

radt el, hiszen a kék-sár-
gá k tá m a d ój a a 49. 
percben újra betalált és 
ezúttal is fejjel. Majd pár 
perc múlva nem sokon 
múlott, hogy a vezetést 
is megszerezzék, de Tóth 
László ajtó-ablak hely-
zetben egymás után két-
szer sem tudta bevenni a 
soroksári kaput. A foly-
tatásban azonban már a 
hazaiak támadtak többet, 
de a kazincbarcikaiak jól 
állták a rohamokat és úgy 
tűnt egy ponttal térhetnek 
majd haza. Sajnos a 82. 
percben aztán hátul nem 
figyeltek eléggé, és Kund-
rák második góljával a So-
roksár eldöntötte a három 
pont sorsát.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

DÖNTETLENNEL KEZDTEK 
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 1. fordulójában a Kincsem Lovaspark együtte-
sével mérkőzött a Kazincbarcikai Ördögök SE. A piros-feketék fordulatos találkozón 
értek el 3-3-as eredményt.

Az első fordulóban ke-
mény ellenféllel néztek 
farkasszemet az Ördögök. 
A Kincsem a tavalyi sze-
zonban 2. lett, de a Kazinc-
barcika a rájátszás során 
kétszer is legyőzte őket. 
Az első fél időben a vendé-
gek kerültek előnybe Mé-
száros góljával. 
A második játékrészben 5 
perc alatt kétszer is ered-

ményes volt a Kincsem. A 
hazai rohamok a 27. perc-
ben értek góllá, amikor 
Csőke szépített, majd 4 
percre rá Lippai is ered-
ményes volt. A házigazdák 
aktívabb játéka nyomán 
meg is lett a 3 gól, melyet 
az új igazolás, de Kazinc-
barcikán nem ismeretlen 
játékos Süttő jegyzett. A 
végjátékban még Kom-

lósi gyűjtött be egy piros 
lapot, a második sárgája 
után. Az utolsó percekben 
mindent megtettek az Ör-
dögök, hogy megszerez-
zék a győztest gólt, de ez 
végül elmaradt. A 3-3-as 
döntetlen után legköze-
lebb idegenben küzdenek 
a pontokért a kazincbar-
cikaiak szeptember 10-én 
Gyöngyösön. 

VRCK

HAZAI PÁLYÁN 
FOLYTATJÁK
Nagyszerűen szerepelt, hiszen második helyen vég-
zett a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika Nyitrán a 
V4 tornán. A Kardos-tanítványok előtt azonban itt az 
újabb megmérettetés, hiszen péntektől a hazai ren-
dezésű Don Bosco Kupán szerepelnek.

A négycsapatos nemzetközi tornán lengyel, szlovák 
és cseh rivális várt a magyar bajnokra. A csapatok 
3 szettes mérkőzéseket játszottak, független at-
tól, hogy két játszma után döntetlenre állnak-e vagy 
sem. Az első mérkőzésén az első és a második sza-
kaszt is szoros küzdelemben veszítette el a kék-sár-
ga alakulat, 28-26 és 27-25 a lengyel Bielso Biala 
diadalmaskodott ekkor. A záró szettben azonban 25-
23-ra, már Toronyaiék voltak a jobbak, de a lengyelek 
így is 2-1-re győztek. A második meccsen a szlovákiai 
Nyitra ellen azonban már sokkal eredményesebb röp-
labdát mutatott be a Barcika. Blázsovics és az újon-
nan szerződtetett Macko is ponterősen játszott és az 
első szakaszban 25-22-re a folytatásban 25-23-ra 
nyert a magyar együttes. A záró felvonást még ennél 
is simábban nyerték a borsodiak 25-20-ra, így 3—0-s 
sikert arattak. A torna utolsó meccsét a cseh Zlin el-
len vívták Banaiék. A kék-sárgák 25-23-ra hozták az 
első szakaszt, majd a másodikban már a csehek nyer-
tek 25-20-ra. Az utolsó szett drámai csatát hozott, 
melyben Szabóék voltak a jobbak 29-27-re nyerték 
a játszmát és 2-1-re legyőzték cseh riválisukat, meg-
szerezve ezzel a tornán a második helyet.
A Vegyész számára most hazai felkészülési torna 
következik. A III. Don Bosco Kupa szeptember 7-én 
pénteken kezdődik a Don Bosco Sportközpontban. A 
kék-sárgák pénteken a nyitónapon délután 5 órától 
a Kassa ellen kezdenek. Szeptember 8-án szomba-
ton 12 órától a Nyitra, majd 5 órától a cseh Brünn lesz a 
barcikaiak ellenfele. A zárónapon szeptember 9-én 10 
órától a bronzmeccsre, 13 órától a döntőre kerül sor. 
Pénteken és szombaton 3 szettes mérkőzéseket ját-
szanak a csapatok, míg a vasárnapi helyosztókon már 
3 nyert játszmáig tartanak a mérkőzések, melyek így 
akár 4, vagy 5 felvonásból is állhatnak. Valamennyi 
találkozót ingyenesen tekinthetik meg a szurkolók. 

Felnőtteknek

Hevesi
Krisztina

TESTI MESÉK helyett: 
generációk párbeszéde a szexuális élet kérdéseiről

Jegyár: 1000 Ft

Jegyek kaphatók a Mezey István Művészeti 
Központ és az Egressy Béni Művelődési 
Központ jegypénztáraiban, valamint  
online a www.kolorcity.hu oldalon.

2018. október 18. 18:00 óra

szexuálpszichológus

Egressy Béni Művelődési Központ



HIRDETÉS

12 2018. SZEPTEMBER 7.

CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 32. 23 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Tervtáró út 40 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 89 m2

Az ingatlanok részletes leírása a http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ oldalon található
Kapcsolattartó: Farkas Enikő Telefon: 06-20/364-2461 E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

Bukó Géza, Lövey Zoltán, Pásztor László
2018. szeptember 11-én 15.30-tól 

képviselői fogadóórát tartanak
Helyszín: Kazincbarcika, Rákóczi tér 4. 1. emelet

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Várjuk Önt is az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. autóbuszvezetői közé:

- stabil munkahely  -  bérpótlékok  -  kafetéria
- béren kívüli juttatások  -  ingyenes autóbuszbérlet
- üzemanyag-megtakarítás  -  formaruha  -  képzés    

Információ, jelentkezés:
www.emkk.hu
jelentkezes@emkk.hu
telefon: 06-46/515-038

AUTÓBUSZVEZETŐKET
keresünk B-A-Z. megyei, kiemelten

MISKOLCI ÉS 

KAZINCBARCIKAI

autóbusz-állomásainkra!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

MP majonéz 450 g:
Doxy Roksy cukorka 90 g:
Rio Mare Pate tonhalpástétom 100 g:
Domestos 750 ml:
Merci táblás 100 g 2 íz:
Forest XXL WC-papír 2 rétegű, 40+8 tek.:
Isler sütemény 2 db-os, 76 g, 3 íz:
7 Days Double 80 g több íz:

100 Ft
120 Ft
630 Ft
390 Ft
420 Ft
2000 Ft 
85 Ft
110 Ft

222 Ft/kg
1333 Ft/kg
6300 Ft/kg
520 Ft/l
4200 Ft/kg
41,6 Ft/tek.
1112 Ft/kg
1375 Ft/kg

A K C I Ó !


