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ORSZÁGOS VADÁSZNAP

FELCSENDÜLT PUTNOKON 
A VADÁSZHIMNUSZ
Kürtösök hangja hívta találkozóra a vadászokat Put-
nokon, a 26. Országos Vadásznapra, szeptember 8-án. 
Nagy ünnepnek számított ez a gömöri városban, hiszen 
az ország minden részéből érkeztek vendégek. 

A vadászok védőszentjé-
hez, Szent Hubertushoz 
szólt az imádság, mellyel 
kezdetét vette a rangos 
esemény, melynek elma-
radhatatlan kelléke volt a 
vadászzászlók felsora-
koztatása. „Vadász va-
gyok Hunor s Magor nyo-
mán…”  a vadászhimnusz 
közös eléneklése után az 
ünnepi köszöntők hang-
zottak el, majd átadták az 
országos és megyei szin-
tű kitüntetéseket. A me-
gyénkből Kriston Nán-

dor, az Országos Magyar 
Vadászkamara (OMVK)
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei elnöke a Magyar 
Vadászatért Érdemérmet 
kapta; OMVK aranyérem-
ben részesült Zay Ador-
ján; Borsod Megye Vadá-
szatáért Érdem éremmel 
lett gazdagabb Tóth Á. Dé-
nes; Gróf Nádasdy Emlék-
plakettet kapott a Bélus-
völgye Vadásztársaság; 
Nimród érmet vihetett 
haza dr. Molnár Tamás; a 
Kiváló Ifjú Nimród díj bol-

dog tulajdonosa pedig ifj. 
Bóta István lett. Ezek után 
felavatták az ifjú vadászo-
kat, majd bemutatták a 
közönségnek a Budapes-
ten megrendezésre kerü-
lő 2021-es Vadász Világ-
kiállítás logóját. A délutáni 
program sok érdekessé-
get ígért az odalátogatók 
számára. A családi és a 
folk lór programokon kívül 
fegyver akrobata, soly-
mász-és vadászkutya be-
mutatót, illetve lovasíjász 
bemutatót láthattak a je-
lenlévők. A gasztronómia 

alapvető kjiegészítője a 
vadásznapoknak, hiszen a 
vadhúsokból mennyei fa-
latokat lehet készíteni. Itt 
sem volt ez másként, so-
kan kíváncsikodtak a fő-
zősátrak környékén. Dia-
na a római mitológiában 
egyebek mellett a vadá-
szat istennője. A rendez-
vényen izgalmas volt ta-
lálkozni vadászhölgyeivel. 
Számosan érdeklődtek 
a különleges trófeakiál-
lítás iránt, ahol az összes 
Magyarországon lévő vi-
lágrekord trófeát megte-

kinthette a publikum, de 
a természetfotók, vala-
mint a festmények sora 
sem hiányozhatott a pa-
lettáról.  A gyermekeknek 
népi játszóteret alakítot-
tak ki a szervezők. A sát-
rak között muzsikálva az 
Agyagbanda zenekar gon-
doskodott a jó hangulatról. 
Az eseményen jelen volt 
Koncz Gábor, színművész, 
a vadászat nagy rajongó-
ja, aki néhány hónapja vá-
rosunkban járva elárulta, 
hogy eleget tesz Kriston 
Nándor meghívásának. 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP

FOGADD EL, FOGADJ EL!
Tizennegyedik alkalommal rendezte meg az esélyegyenlőségi napot a Kazincbarci-
kai Mozgáskorlátozottak Egyesülete a Kazincbarcikai Sportközpont munkacsarno-
kában, szeptember 8-án.

A mintegy másfél évtize-
de útnak indított rendez-
vény minden év őszén 
egy igazán tartalmas dél-
utánra hívja a mozgáskor-
látozott embereket. 
A programot Pazzagli Ág-
nes Rita kerekesszékes 
versenytáncos előadása 
nyitotta, majd Tomkóné 
Kiss Mária, a Kazincbar-
cikai Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületének elnöke 
köszöntötte a megjelen-
teket, aki kiemelte: rend-

kívül eseménydús évük 
volt, rengeteget tettek és 
tesznek azért, hogy el-
fogadják őket, iskolákba 
járnak, ahol igyekeznek 
megmutatni és megér-
tetni a korlátozottság ne-
hézségét.
Az eseményen Braun Já-
nos, a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületeinek Or-
szágos Szövetségének 
(MEOSZ) alelnöke mon-
dott beszédet, őt követő-
en Klimon István, Kazinc-

barcika alpolgármestere 
szólt a rendezvény fon-
tosságáról. Mint mondta: 
nagy öröm számára, hogy 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata kiemelt tá-
mogatója lehet az Esély-
egyenlőségi Napnak és 
nagyon örül, hogy vannak 
olyan egyesületek, szer-
vezetek, akik tesznek az 
egyenlő esélyek megte-
remtéséért.
Az esélyegyenlőségi nap 
s z tá r vendége, Ja nc só 
Dóra színművésznő „Dal-
lamok szárnyán” című 
mini koncertjével bűvöl-
te el a közönséget, majd a 

ParaDance Company pro-
dukcióját láthatták a kilá-
togatók.
Ez idő alatt egy gyermek-
rajzokból álló minitárla-
tot is megtekinthettek az 
érdeklődők, mely a szer-
vezet által meghirdetett 
alkotói pályázat legjob-
ban sikerült műveiből állt. 
Idén sem maradhatott el 
a tombolasorsolás, ame-
lyen értékes nyeremé-
nyek találtak gazdára. 
A rendezvény zárás-
ként a Potyautasok nevű 
pop-mulatós formáció 
gondoskodott a jó hangu-
latról.

PÁLINKÁK ÉS 
PISZTRÁNGOK 
Negyedik alkalommal rendezték meg a Mályinkai Pálin-
ka és Pisztráng Fesztivált, szeptember 8-án. A rendez-
vény a pisztrángsütő versennyel kezdődött, melyhez 
a pisztrángokat az esemény egyik házigazdája, a Lil-
lafüredi Pisztrángtelep üzemeltetője, Hoitsy György 
osztotta ki a versenyzőknek. A felsorakoztatott halak-
ból mindenki ízlésének megfelelő ételt készíthetett.  A 
fesztivál másik házigazdája, Koós Józsefné biztosította 
a jó kedvhez szükséges pálinkákat, köztük a 2017-ben 
Magyarország legjobb pálinkájának választott Kon-
kordi-Izabella szőlőpálinkát. Az előzőleg meghirdetett 
pálinkaversenyre 24 minta érkezett. Az éjszakába nyú-
ló műsort a Tardonai Kulturális Egyesület előadásában 
elhangzó „Pálinka dal” nyitotta, majd a Pinkóczy Ma-
zsorett Kulturális Egyesület lépett színpadra. 
A gyermekeknek a Vidám Manók szereztek derűs per-
ceket. A felnőttek a Matyi és a Hegedűs duó mulatós 
zenéjére mulathattak, majd a Velezd Néptáncegyüttes 
műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Az együttes 
által biztosított táncházban a táncos lábú jelentkezők 
kipróbálhatták, mennyire járatosak a magyar néptánc-
ban. A tombolasorsoláson résztvevők értékes nye-
reményekkel lettek gazdagabbak. Az est fénypontja 
Fenyő Miklós koncertje volt, akit a Jam Republic Cover 
Band követett. A hajnalig tartó retróparti hangulatáról 
DJ Bazso gondoskodott.                                 Fotó: Dobos Norbert

Fennállásának 25. évfordulója alkalmából ünnepséget 
rendezett Ormosbánya Község Önkormányzata, az Or-
mosiak Baráti köre és az Ormosbányai Megújhodásáért 
Alapítvány szeptember 8-án. 

A jubileumi eseményen 
elsőként Sike Ferencné, 
a település polgármeste-
re köszöntötte a megje-
lenteket, majd évértékelő 
beszédet mondott. A ren-
dezvényen Almási Aurélia, 
az Ormosbánya Megúj-
hodásáért Közalapítvány 
kuratóriumi elnöke tartott 
tájékoztatót az alapítvány 
működéséről.

A találkozó alkalmából 
emléklapokat nyújtottak 
át a kör tagjainak, majd 
koszorúzás következett.
Az esemény keretében 
Bányász Emlékház-név-
adó és emléktáblaavató 
ceremóniát is tartottak. 
Az emlékházat Viszocz-
ky Sándorról, az Ormos-
bánya Megújhodásáért 
Közalapítvány egykori 
elnökéről nevezték el. A 
név adó tizenegy évig irá-
nyította az alapítványt. Ez 
idő alatt minden olyan te-
vékenységet felkarolt az 
alapítvány tagjainak köz-
reműködésével, ami az 
ormosi kulturális élethez 
kapcsolódik. Baráti ösz-
szejöveteleket, szavaló-
versenyt rendeztek – és 
a mai napig is rendeznek 
–, valamint támogatják a 
helyi tehetségeket.
Az egykori elnökre és 
munkásságára Sike Fe-

rencné polgármester em-
lékezett. 
– Nagyon nagy öröm és 
megtiszteltetés a csa-
lád számára, hogy édes-
apámról nevezték el a Bá-
nyász Emlékházat, ahová 
egy márványtáblát is el-
helyeztek, amelyre id. Vi-
szoczky György, a nagy-
apám neve is felkerült 
– árulta el ifjabb Viszocz-
ky Sándor a ceremónia 
kapcsán.
Ezen a napon Viszoczky 
Sándor fotóiból nyílt kiál-
lítás, melyet Boncsér Ár-
pád nyitott meg. A jubile-
umi összejövetel kötetlen 
beszélgetéssel ért véget.

VISZOCZKY SÁNDORRÓL  
NEVEZTÉK EL AZ EMLÉKHÁZAT

A SAJÓMENTI CIVILEK TÍZ ÉVE
Tizenkét évvel ezelőtt 
indult a Sajómenti Civi-
lek története, amikor egy 
agilis hölgy, Molnár Aran-
ka közösségfejlesztő, a 
B-A-Z megyei közösségi 
kezdeményezéseket tá-
mogató szakmai műhely 
vezetője felvetette, fog-
ják össze a Sajó mentén 
élő embereket. Hamar ki-
derült, hogy van létjogo-
sultsága az elképzelésnek, 
hiszen erősen munkált az 
emberekben a tenni aka-
rás, életük jobbításának 
lehetősége. A hat falu – 
Sajókaza, Hét, Vadna, Sa-
jógalgóc, Sajóivánka és 
Sajóvelezd – együttmű-
ködéséből 2008-ban hi-

vatalosan is bejegyzett 
egyesület vált. A közös-
ség egyértelműen a kul-
turális értékek felkutatása 
és megóvása mellett köte-
lezte el magát, köszönhe-
tően Hegedűsné Petkovics 
Katalin elnöknek, aki pe-
dagógusként magától ér-
tetődően ez irányba vitte 
a csoportot. Szeptember 
7-én, a „sajómenti hatok” 
központjában, Sajókazán, 
a Radvánszky-kastélyban 
egész napos műsorral ün-
nepelték meg a Sajómenti 
Civilek Egyesülete fennál-
lásának tízéves évforduló-
ját. Délelőtt „A Sajómenti 
Civilek Egyesületének 10 
éve” címmel nyílt fotókiál-

lítás, melyet Molnár Aran-
ka nyitott meg. A délutáni 
programban mind a hat te-
lepülés képviseltette ma-
gát. Hegedűsné Petkovics 
Katalin beszédében össze-
foglalta az egyesület szá-
mára oly fontos évtizedet, 
majd bemutatta az előa-
dókat. A fellépések sorát 
a Kazai Nótakör kezdte, 
énekcsokorral érkezett 
a sajógalgóci Blanár Esz-
ter, illetve színpadra állt 
Fancsik József. A vadnai-
ak képviseletében a Cse-
pürágók Színjátszókör egy 
kétszemélyes bohózattal 
szórakoztatta a megje-
lenteket. Az ugyancsak 
vadnai Őszirózsa Népdal-

körrel nagyon jó kapcso-
latot ápolnak a helyiek, el-
maradhatatlan fellépői a 
rendezvényeknek. A sa-
jókazaiak nagy kedvence 
az Akkord Színpad társu-
lata. A sejtelmesre sikere-
dett „A hazaszeretet da-
lai” című előadás magyar 
dalokat takart. Sajóiván-

káról jött a Nyitnikék Dal-
kör, melynek tagjai szin-
tén közkedveltek. Őket a 
Velezd Néptáncegyüttes 
műsora követte, majd a 
héti Sevendance csoport 
programját láthatta a kö-
zönség. A bemutatókat 
kézműves vásár egészí-
tette ki.

TÉ RSÉG
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I NTE R J Ú

ÉDESANYJA POCAKJÁBÓL 
HALLGATTA KODÁLYT
A 6. Kolorfesztivál egy igazi kulturális nagykövetet lá-
tott vendégül augusztus 14-én. Sebestyén Márta nép-
dalénekes adott koncertet Kazincbarcikán, a Szent 
Család templomban. A számos elismeréssel rendel-
kező, többek között Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, 
1975-től hivatásos előadóművész megfordult szin-
te az egész világon. Fellépett Londonban, New York-
ban, a Sydney-i Operában, énekelt a japán császár és 
a spanyol király előtt, sőt II. Erzsébet királynő és Ká-
roly brit trónörökös szintén rajonganak az énekesnő 
hangjáért. Repertoárján a magyar tájegységi népda-
lokon kívül más kultúrák – például bolgár, görög, szerb, 
horvát, japán, baszk, norvég, zsidó és cigány – dalai is 
szerepelnek, melyeket mindig eredeti nyelven ad elő. 
Magyarországi előadásainak leggyakoribb partnere 
a Bolya-Dongó duó, azaz Bolya Mátyás és Szokolay 
Dongó Balázs, de gyakran lép fel a Gryllus testvérek-
kel, illetve a Dűvő zenekarral és Szamosi Szabolcs or-
gonaművésszel. 

– A templomi koncertek-
nek is helyet ad ez a fesz-
tivál, melyben Ön is part-
ner, de térjünk vissza egy 
picit a múltba. Honnan 
eredeztethető a népzene 
iránti szeretete?
– Mindenképpen a szü-
letésem előtti időszak-
ra tehető, ugyanis az én, 
most 84. évében járó 
édesanyám Kodály egyik 
utolsó növendéke volt a 
Zeneakadémia népzene 
főtanszakán. Mivel főis-
kolásként ment férjhez, 
elmondhatom, hogy ki-
lenc hónapig garantáltan 
együtt jártam vele főis-
kolára és hallgattam az 
óráit. Valószínűleg már 
ekkor elkezdődött a zene 
szeretetének belém olto-
gatása. Ez nagyon jól mű-
ködött, mert amennyire 
visszaemlékszem, világ-
életemben énekeltem. 

– Most éppen Kazinc-
barcika legfiatalabb ka-
tolikus templomában va-
gyunk. Egyáltalán milyen 
érzés templomban éne-
kelni?
– Már az akusztikából 
kiderül, hogy egészen 

másként száll a hang, 
mint mondjuk, egy szín-
házban. Az atmoszférá-
ja sem hasonlítható ösz-
sze egyéb helyszínekkel. 
Amikor az emberek be-
lépnek Isten házába, ön-
kéntelenül elc sende-
sednek. Csupán a szép 
gondolatok járják át őket, 
a többi eltűnik egy perc 
alatt. Az kicsi templom, 
ahol én gyerekkoromban 
először megtapasztaltam 
ezt az élményt, egy Vas 
megyei kis falu, Csem-
peszkopács Árpád-kori 
temploma, apukám szü-
lőfalujában. Nekem, a mai 
napig az ott átélt impul-
zus jelenti az éneklő kö-
zösséget, bármilyen nagy 
bazilikában énekeljek is. 
Ettől függetlenül a zene 
olyan közel visz a hallga-
tósághoz, hogy a méret 
bárhol eltűnik. 

– Számtalan helyen kon-
certezett Európában és 
azon kívül. Milyen emlé-
keket őriz a fellépéseiről? 
– Nagyon sok emlékem 
van, amikor azt érzem, 
hogy az által, amit áta-
dok, képviselek, vala-

mi maradandót nyújtok a 
közönségnek. Az embe-
rek lelke ki van éhezve a 
szépségre, a nyugalomra 
és egyre többen keresik 
a belső megújulás lehető-
ségét, melyet a templo-
mi koncertek alkalmával 
kétségtelenül megkap-
nak. Ezért örültem any-
nyira Szamosi Szabolcs 
felkérésének, mert ebben 
az előadásban az orgona 
magasztossága és a nép-
zene puritánsága találko-
zik.

– Ön szerint a fiatal ge-
neráció mennyire nyitott 
a népzenére?
– Pontosan itt, Miskolc 
környékén köztudott, mi-
lyen sok tehetséges ze-
nélő és néptáncoló gye-
rek van.  A „Felszállott a 
páva” zsűrijében is min-
dig hangsúlyozom, milyen 
boldogok vagyunk, mikor 
erről a környékről jönnek 
fiatalok. Nagyon sok fiatal 
szakember, néptáncpe-
dagógus, népzenész van. 
Manapság már a techni-

ka is megadja a lehetősé-
get, a folklór népszerűsí-
tésére.   Nagy öröm látni, 
hogy azok a gyerekek, 
akik „megfertőződnek” 
a népzene szeretetével, 
a közösségi felületeket 
arra használják, hogy a 
megszerzett ismerete-
iket átadják egymásnak. 
Természetesen fontos a 
családi háttér, és az sem 
árt, ha olyan tanár néni 
van az iskolában, aki fo-
gékony a népi kultúra 
iránt. 

TESTNEVELÉS

INDUL A FITT OVI PROGRAM
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2017 őszén sike-
res pályázatot nyújtott be a Nemzeti Ovi-Sport Prog-
ramra, melynek köszönhetően májusban multifunk-
cionális műfüves sportpályát adtak át a Napsugár, a 
Mesevár, a Százszorszép és a Nefelejcs Tagóvodák 
udvarán. A mini sportpályák lehetővé teszik, hogy több 
sportág alapjait elsajátítsák a gyermekek, mint például 
a kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda; ezeken 
kívül alkalmasak eséstan-oktatásra, valamint ügyes-
ségi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlá-
sára egyaránt.

Az önkormányzat tizen-
ötmillió forintot különí-
tett el, hogy szakmailag 
is támogassa a fejleszté-
si programot, melyben a 
helyi sportegyesületek és 
az óvodai fejlesztő peda-
gógusok közösen dolgoz-
nak együtt a legifjabbak 
komplex testnevelésé-
ben. A képviselő-testület 
arról is határozott, hogy 
ismét pályázik, így a to-
vábbi két intézményben: 
az Eszterlánc és a Füzike 
Tagóvodákban is épülhet 
ovi-sportpálya.
– Reményeink szerint 
a következő évben min-
den óvoda rendelkezni fog 
multifunkcionális pályával. 
A sportlétesítmények-
nek akkor lesz hozadéka 
a gyermekek számára, ha 
programokkal töltjük meg. 
Kezdetben az óvónők fog-
lalkoznak a gyermekekkel 
óvodaidő alatt. A tervünk 
az volt, hogy szakembere-

ket is belevonunk a prog-
ramsorozatba, ami szep-
tembertől meg is valósul. 
A helyi látványsport klu-
bok delegálnak egy-egy 
szakembert, akik egyszer 
negyvenöt percben kész-
ségfejlesztő foglalkozá-
sokat nyújtanak az óvo-
dásoknak – tájékoztatott 
a Fitt Ovi elnevezésű új 
programsorozatról Szitka 
Péter polgármester.
Ezek a foglalkozások nem 
sportági előkészítések, 
hanem inkább a tehet-
ségkiválasztásról és az 
alapkészségek elsajátítá-
sáról szólnak. A gyerme-
kek ebben a korban nagy 
mozgásigénnyel rendel-
keznek. Őrült mennyiségű 
energiát halmoznak fel, 
nagy mennyiséget tud-
nak mozogni, de hamar 
kifáradnak. Ennek meg-
felelően kell az órákat 
megtartani, főleg játékos 
formában.

– Szeretnénk, ha az alap-
készségek – az ugrás, a 
dobás, a futás készségei 
– olyan szintre jutnának, 
hogy később, amikor is-
kolába mennek a kicsik, 
a mindennapos testne-
velésre, akkor ne legyen 
problémájuk – tette hoz-
zá a város első embere.
A szakosztályok delegált-
jai – első etapban röp-
labda, labdarúgó, kézi-
labda, valamint ritmikus 
gimnasztika sportágak-
ban – elsősorban ezeket 
a készségeket próbálják 
fejleszteni, kialakítani, de 
bizonyos mértékig érintik 
a saját sportágukat is.

A szakemberek nemcsak 
foglalkoztatják, hanem 
mérik is az ovisokat. Azo-
kat a gyerekeket, akik ki-
magasló eredményeket 
tudnak produkálni, fel-
jegyzik, adminisztrálják, 
hogy amelyikük kiemelt 
motivációt érez a ver-
senysportra, orientálják 
valamelyik városban je-
lenlévő sportág felé.
– Célunk, hogy egyetlen 
tehetséges kazincbarci-
kai gyerek se kallódjon el 
az idők folyamán. Másik 
jelentősége a program-
nak, hogy amikor elsős-
ként elkezdik a minden-
napos testnevelést, akkor 
már tudunk szolgálni az 
általános iskoláknak egy 
olyan adminisztrációval, 
ami felkelti a figyelmüket, 
hogy egy-egy gyerek-
kel, vagy tehetséggel kü-

lön foglalkozni szükséges. 
Ez nem azt jelenti, hogy 
csak a tehetséges óvo-
dásokkal foglalkozunk. 
A Fitt Ovi természete-
sen nemcsak a tehetség-
gondozásról szól, hanem 
a felzárkóztatásról is. A 
multifunkcionális pályák 
elsődleges célja, hogy a 
gyerekeknek élmény t 
és programot adjunk – 
emelte ki a polgármester.
A program önköltsé-
ges, 1200 Ft-ba kerül egy 
négyalkalmas foglalko-
zássorozat.  Akinek ked-
ve van, motivációt érez 
ebben részt venni, rész-
letes tájékoztatást kap 
az óvodákban. Minden in-
tézményben kihelyezik a 
tájékoztató anyagot, az 
érintett óvodapedagógu-
sok pedig várják a jelent-
kezőket.
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KIÁLLÍTÁS

TŰVEL KÉSZÜLT CSODÁK 
Gobelinképek, -párnák és -dísztárgyak alkotják azt a tárlatot, amely szeptember 
6-án nyílt a Mezey István Művészeti Központ emeleti kiállítótermében. Az esemé-
nyen ezúttal a Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Köre – név szerint – Almási Dezső-
né, Barta Józsefné, Gondos Imréné, Kissné Király Piroska, Lagzi Kovács Istvánné, 
Mariska Györgyné, Nagy Lajosné és Veres Tivadarné, valamint Tószegi Józsefné 
horgoltcsipke-készítő csodái láthatóak.

A kör vezetője elárulta: 
a gobelin a szépség és a 
türelem művészete, ez a 
tárlat a hagyományos és 
modern kézimunka irán-
ti tiszteletről és szeretet-
ről, a tudásvágyról és az 
igényességről, valamint 
az önképzés és a fejlődés 
képességéről is szól.
A kiállított képek között 
láthatunk olyan Arany Já-
nos verseire készített 
go b e l i n ko m p oz í c i ó ka t , 
melyeket 2017 nyarán Bu-
dapesten a Duna Palotá-
ban állítottak ki, majd az 
érdeklődők Nagyszalon-
tán, Arany János szülővá-
rosában is megtekinthet-
ték. Itt láthatóak a Mátyás 
király- évfordulóra meg-
hirdetett pályázat képei is. 
A Magyar Kézművessé-
gért Alapítvány országos 
pályázatán ezek a képek 
fődíjat kaptak.
A lelkes hölgyek legköze-
lebb Nyíregyházán mu-

tatkoznak be a Váci Ga-
lériában. Ebben az évben 
ezzel a kiállí-
tásukkal jár-
ták az orszá-
got a Dunától 
keletre: Sáros-
patak, Debre-
cen, Budapest 
Csi l i ,  Kiskun-
halas majd újra 
Budapest. Vit-
ték Kazincbar-
cika hírét hó-
napról hónapra. 
A vándorkiál-
l í tási  so roz a t 
M i s ko l c o n é r 
véget. Jövő re 
pedig megújulva 
folytatódik to-
vább a program: 
„Itt születtem, 
itt lakom én” - 
tű ve l fe s te t t 
Magyarország 
elnevezéssel.
Negyed ik al -
ka lom ma l h í-

vunk meg vendégkiállítót 
azért, hogy lehetőséget 
biztosítsanak a különfé-

le kézműves te-
v é k e n y s é g e k 
bemutatására – 

mondta el Kissné 
Király Piroska, 
a kör vezetője.
Tós zegi J ó -
z s e f n é m á r 
r é g ó t a  ké -
szít csipkéket. 
N a g y m a m á -
jától tanulta a 
technikát és 
ma már egyé-
nileg fejlesz-
ti és találja ki 
a horgolt min-
tákat. Munkái 
közül kiemel-
kednek a ruha-
díszek és egyéb 
kiegészítők.
A színes tár-
lat szeptember 
21-éig tekint-
hető meg.

GIMI GALÉRIA

„GONDOLATAIM” 
Szathmáry-Király Ádám fotóit vonultatja fel a 
2018/2019-es tanév első kiállítása a Gimi Galériában, 
melyet szeptember 5-én „Gondolataim” címmel nyi-
tottak meg.

A fotóművész több témában válogatta össze a tárlat 
anyagát: helyet kaptak egymás mellett az Erdélyben 
készült képei, tájképei, valamint portréi is. A megnyi-
tón elsőként Petróczi Gábor, az iskola igazgatója kö-
szöntötte a látogatókat, majd Janka Gábor görögka-
tolikus parókus méltatta az alkotót.
A fotókat szeptember 14-ig tekinthetik meg az ér-
deklődők.

NYEREMÉNY

Megtartotta lakodalmát 
az álompár
Tavaly, a Barcika Art Kft. által szervezett 2017-es II. 
Esküvő Kiállításon 17 jegyespár versengett a 2018-as 
álompár címért, melyet Fábián Márton és Tóth Vivien 
nyertek meg.

A kiállításon az esküvőszervezőktől kezdve, a dekoratő-
rön, fodrászokon, sminkeseken keresztül számos szolgál-
tató mutatkozott be tavaly januárban. A szervező kft. és 
bemutatkozó vállalkozások felajánlásainak köszönhetően 
a boldog pár egy igazi álomesküvőre készülhetett, hiszen 
nem csak a Mezey István Művészeti Központ nagytermét 
vehették birtokba a nagy napon, hanem – a teljesség igé-
nye nélkül – például a fotózást, a dekorációt, vagy a gyű-
rűpárnát is ajándékba kapták. A lakodalmat szeptember 
8-án szombaton tartották a szerelmesek, akik elmond-
ták, hogy óriási szerencse érte őket azon a hideg januári 
napon, hiszen így az esküvői költségek töredékét kellett 
csak kifizetniük, valamint hozzátették: remek szakembe-
rek dolgoztak a nagy napjukon, melyért szívből hálásak.

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.



9KOLORHÉT • IV. / 36.

HIRDETÉS

8 2018. SZEPTEMBER 14.

IMPRESSZUM

KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik 

péntekenként  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) 800-800 

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. Tájékoztatjuk 

olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben 

megjelenő személyek személyes adatai az információs 

önrendelkezésről és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően 

kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek 

hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések, 

cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek 

felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes 

adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és 

bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk 

korlátozását, törlését. Az adatkezelésekkel kapcsolatos 

panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

Főbb feladatok:
• létesítményekhez kapcsolódó karbantartási feladatok 

végrehajtása
• rendezvények technikai előkészítése
• hang-és fénytechnikai rendszer kezelése

A pozícióhoz kapcsolódó elvárások:
• 
• 

Előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• szakirányú végzettség (üzemeltetési, műszaki terület)

Amit kínálunk:
• teljes munkaidős állás, határozatlan idejű munkaszerző- 

déssel, 3 hónap próbaidővel 

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: 
önéletrajz benyújtásával az Egressy Béni Művelődési  
Központ Titkárságára (3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.), 
vagy a titkarsag@barcikaart.hu e-mail-címre. 
További információ: 
Gömöri István igazgatóhelyettes, telefon: +36 48 510 223

Jelentkezés határideje: 2018. szeptember 30.

Munkába lépés várható időpontja: 2018. október 1.

A Barcika Art Kft.

MŰSZAKI MUNKATÁRSAT
keres.

www.barcikaart.hu

Hét nap alatt több mint száz filmet láthatott a közön-
ség a második Hét Domb Filmfesztiválon, amelyet 
szeptember 3-a és 9-e között rendeztek meg Kom-
lón. Köztük szerepelt a köztük a Barcika Art Kft. leg-
nagyobb rendezvénye, a 6. Kolorfesztivál promóciós 
filmje is, a „Kolorstory folytatódik”. A diákfilmekkel 
együtt meghirdetett hét kategóriában idén összesen 
191 magyar alkotást neveztek a seregszemlére. 

A versenyprogram ba 
beválogatott 60 alko-
tást Rófusz Ferenc Os-
car-díjas rajzfilmrende-
ző, Koltai Róbert Jászai 
Mari-díjas színművész, 
rendező és Halmy György 
dokumentumfilm-ren-
dező alkotta zsűri bírál-
ta el. A fesztiválon az in-
gyenes vetítések mellett 
szakmai beszélgetésre 
is várták a közönséget a 
versenyfilmek alkotó-
ival szeptember 7-én és 
8-án, valamint jelen volt 
a pécsi Total Art műhely 
is, amely a rajzfilmgyár-
tás alapjaira tanította a 
fiatalokat. A díjátadó gá-
lán elhangzott, hogy a 
regisztrációk összesíté-

se alapján a szombat dél-
utáni ceremóniáig 4210 
néző vett részt a vetíté-
seken, a vasárnapi ese-
ményekre további 320 
embert vártak, amivel 
jelentősen meghalad-
ták a tavalyi első sereg-
szemle 4100 fős látogató-
számát.
A Hét Domb Filmfeszti-
vál zsűrijének elnöke, 
Rófusz Ferenc kiemelte, 
hogy a versenyprogram-
ba beválogatott művek 
nagyon magas szakmai 
minőséget képviselnek. 
A kategóriák – doku-
mentumfilm, animáció, 
kisjátékfilm, ismeretter-
jesztő- és természetfilm, 
nagyjátékfilm, egyéb film 

és diákfilm – első helye-
zettjei 300 ezer, a máso-
dik helyezettek 200 ezer, 
a harmadik helyezettek 
100 ezer forintos díjban 
részesültek. A fesztivál 
fődíja egymillió forint 
volt, melyet idén Enyedi 
Ildikó „Testről és lélekről” 
című alkotása nyert el.
Polics József, Komló pol-
gármestere úgy fogal-

mazott: hatalmas lehe-
tőség Komló számára a 
filmfesztivál, hiszen Ka-
zincbarcikához hason-
lóan az ő városukról is 
élt egy sztereotípia, de a 
rendezvénynek köszön-
hetően bebizonyosodott, 
hogy korántsem egy 
szürke városról van szó. 
– Nagyon impozáns volt a 
gála, rengeteg élménnyel 

és tudással gazdagodtam 
a filmfesztivál alatt. Örö-
mömre szolgál, hogy a 
levetített alkotásoknak 
létrehoznak egy inter-
netes felületet, ahonnan 
a helyi médiumok, tele-
víziók is válogathatnak a 
saját adásukba – árulta 
el Kovács István, az alko-
tás rendezője, a KolorTV 
munkatársa.

HÉT DOMB FILMFESZTIVÁL

A KOLORSTORY A FILMFESZTIVÁL DÖNTŐJÉN

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény egy felnőt-
teknek szóló programsorozat október 18-
ai előadásához kapcsolódik. 

Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! 

A helyes megoldásokkal két jegyet nyer-
het az eseményre.

Beküldési határidő: 
szeptember 21.

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.

Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Sütőné Kiss Ágnes

REJTVÉNY

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
és a Véd n i Szolgálat szeretettel várja  

a 2017-ben született gyermekeket és szüleiket a 

SZÜLETÉSFA-AVATÓ 
ünnepségre

2018. szeptember 21-én 11.00 órától a F  téren

A Barcika Szolg. Kft
Energetikai Igazgatósága 

Hőfogadói ügyeletes
munkatársat keres

Főbb feladatok:
• személyesen és telefonon érkező hibabejelentések rögzítése számítógépen és a kapcsolódó 

adminisztrációs feladatok ellátása.
• vállalatirányítási szoftver napi szintű használata.

Szakmai elvárások:
• minimum középiskolai végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• műszaki, gépész szakirányú végzettség
• pályakezdőket is várunk

Előny:
• számítógépes adatbázis kezelésében való jártasság

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 munkakezdési lehetőség
• a munkába járás támogatása

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Liget utca 2.

Jelentkezés módja: a www.barcikacentrum.hu honlapon keresztül az álláshirdetés menüpont  
 alatt fényképes önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. szeptember 20.
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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

VRCK

GYŐZELEMMEL HANGOLTAK 
A SZEZONRA 
A III. Don Bosco Kupán hazai siker született. A VRCK két szlovák, valamint cseh ellenfelét 
is legyőzve szerezte meg a trófeát.

A kupa szabályai szerint 
a körmérkőzések során 3 
szettes mérkőzéseket ját-
szottak a csapatok. A házi-
gazdákon kívül a szlovákiai 
Kassa és Nyitra, valamint a 
cseh Brünn vállalta a meg-
mérettetést. A kék-sárgák 
egy nagyszerű győzelem-
mel kezdték meg szerep-
lésüket. A Kassa elleni ta-
lálkozó első két játszmáját 
meg is nyerték a házigaz-
dák 25-23-re és 25-18-
re. A harmadik szakaszban 
azonban a vendégek voltak 
jobbak, 25-18-ra nyerték a 
harmadik felvonást. A bar-
cikaiak újonca Németh Sza-
bolcs volt az együttes leg-
eredményesebbje. A torna 
második napján két mér-

kőzés várt Marek Kardos 
együttesére. A VRCK előbb 
a Nyitra ellen mérkőzött 
és Blázsovics Péter veze-
tésével győzött is 3-0-ra. 
Az esti találkozón követ-
kezett a cseh Brünn, mely 
ellen 25-19-re és 25-20-ra 
hozta az első két játsz mát a 
barcikai együttes. A folyta-
tásban azonban a vendégek 
„elcsentek” egy szettet, 
melyet 26-24-re nyertek, 
de így is Milevék győztek 
2-1-re. A rendező csapat 
így hibátlan mérlegével 
bejutott a torna döntőjé-
be, ahol a körmérkőzések 
után második helyen zárt 
cseh együttessel kellett 24 
órán belül ismét megmér-
kőzniük. 

Az érmek sorsáról már 3 
nyert szettes találkozók 
döntöttek. A bronzérmet 
Kassa szerezte meg, mi-
után a helyosztón 3-0-ra 
legyőzte a Nyitrát. A finá-
léban a cseh Brünn ellen 
mérkőztek a kék-sárgák. 
Az első két játszma még 
szoros volt, hiszen kétszer 
is 25-23-ra nyertek a Kar-
dos-tanítványok. A har-
madik felvonásban azon-
ban állva hagyta ellenfelét 
a Vegyész, hiszen 25-9-re 
nyert. A VRCK így 4 győ-
zelemmel, hibátlan mér-
leggel nyerte meg a Don 
Bosco Kupát. A folytatás-
ban Csehországban szere-
pelnek majd Szabó Dávidék 
egy nemzetközi tornán.

DIÁKSPORT

KAZINCBARCIKA AD HELYET 
AZ ORSZÁGOS FLOORBALL 
DIÁKOLIMPIA DÖNTŐNEK 
A tanév beköszöntével a 
diákolimpia versenyei is 
újra elstartolnak. A ka-
zincbarcikai kisdiákok év-
ről évre szebbnél szebb 
eredményeket hoznak a 
városnak, az előző tanév-
ben például a Pollack Mihály 
Általános Iskola a dobogó 
első fokán zárta az ösz-
szesített eredményekkel 
a pontversenyt. 
– A testnevelők, az okta-
tási intézmények, a szülők 
és az önkormányzat sike-
res együttműködése révén 

évek óta nagyon szoros és 
aktív a kapcsolat a Magyar 
Diáksport Szövetséggel. 
2018. év elején Kazincbar-
cika Város Önkormányza-
ta pályázatot nyújtott be a 
szövetség felé, melyben az 
ország nagy tepüléseivel 
küzdöttünk meg az orszá-
gos döntők rendezési jogá-
ért. A sikeres pályázatnak 
köszönhetően városunk 
ad helyet a floorball orszá-
gos döntőnek 2019. január 
19-én és 20-án – mondta 
Szitka Péter polgármester.

– Az eseményre több száz 
tehetséges gyermek ér-
kezik majd az ország 
minden pontjáról, hogy a 
floor ballozók legjobbjai-
ként összemérjék magu-
kat a rangos verseny utol-
só részében. Ismét egy 
hatalmas lehetőség ez 
számunkra, hogy meg-
mutassuk városunkat, a 
sport területén szerzett 
eredményeinket, prog-
ramjainkat az idelátogató 
vendégeknek – tette hoz-
zá a városvezető.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

TOVÁBBRA IS 
NYERETLENEK 
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának második for-
dulójában Gyöngyösön szerepeltek a Kazincbarcikai 
Ördögök. A piros-feketék szoros mérkőzésen szen-
vedtek vereséget.

A találkozót remekül kezdték a barcikaiak, hiszen Tóth 
Szabolcs révén már a 4. percben előnyhöz jutottak. 
Hamar jött azonban a hazaiak válasza Csoszánszki 
részéről és 2 perccel később már 1-1-et mutatott az 
eredményjelző. Sok volt a kihagyott helyzet mind-
két oldalon, a csapatok igyekezték megszerezni szá-
mukra a győztes gólt, még a félidő előtt. A 17. percben 
Csőke révén ez az Ördögöknek sikerült Csőke gól-
ja után, de még ünneplésre sem maradt idő, hiszen 
Csoszánszki második gólját jegyezte. 
A második játékrészben ismét a házigazdák voltak 
eredményesebbek. Csoszánszki a 27. és a 30.perc-
ben is betalált és már 4-2-re vezetett a Gyöngyös. Az 
Ördögök elementáris erővel rohamoztak, de mindez 
csak a szépítésre volt elég, ami későn jött, hiszen Irhás 
az utolsó percben szerezte a 3. vendég gólt. Az újabb 
találatra azonban már nem maradt idő, így a Gyön-
gyös 4-3-ra legyőzte a Kazincbarcikát. Az Ördögök 
legközelebb szeptember 17-én hétfőn este 7 órától a 
Kecskemét együttesét fogadják a Don Bosco Sport-
központban.

KAZINCBARCIKAI ÍJÁSZ EGYESÜLET

MINDEN FRONTON 
REMEKELTEK 
A Kazincbarcikai Íjász Egyesület szeptember 8-án 
eredményesen szerepelt a debreceni Grand Master 
404 kupán. Ez a verseny magában foglalta a terep-, a 
pálya- és a 3D íjászatot is, vagyis a sport 3 nagy szak-
ágát. Nagyon szép környezetben, remekül megépített 
pályán remekeltek az íjászok.

EREDMÉNYEK

1. hely: Lisztes Kincső mini leány PBHB, Lisztes Csa-
nád mini fiú TRLB, Borga Hella gyerek leány 
TRLB, ifj.Nagy Zoltán gyerek fiú HU, Miklós 
Máté Bendegúz kadett fiú TRRB

2. hely: Martinkó Tamás gyerek fiú PBHB, Kolozsvári 
Tibor veterán férfi PBHB, Miklósné Stér Anita 
felnőtt nő TRRB

3. hely: Kolozsvári Zsolt felnőtt férfi PBHB, Borga 
András felnőtt férfi CRB

4. hely: Lisztes István felnőtt férfi PBHB 

8 hely: Miklós Ferenc felnőtt férfi TRRB 

9 hely: Nagy Zoltán felnőtt férfi HU

TESTNEVELÉS

TANULJUNK ÚSZNI!
Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Kazincbarcikai Tan-
kerületi Központ, a Pollack Mihály Általános Iskola és tag-
iskoláinak vezetése és testnevelői hosszas előkészület 
után, a szülőkkel együttműködve egy újabb sportprog-
ram-sorozatot indít szeptember 17-étől a Kazincbarci-
kai Fedett Uszodában. A szervezett úszásoktatási-prog-
ramban az általános iskolai harmadikos, negyedikes és 
ötödikes osztályok szakképzett úszásoktatóktól, inten-
zív délelőtti tanfolyamokon sajátíthatják el az úszáshoz 
szükséges alapokat, majd fejleszthetik tovább tudásukat 
az iskolai rendszerben megvalósuló órákon.

A háromhetes kurzusok-
ban az érintett tanulók az 
adott időszakban minden 
nap ellátogatnak az uszo-
dába, ahol felmenő rend-
szerben kezdő, közép-
haladó és haladó szintű 
úszásoktatást kapnak. A 
gyerekek délelőtti időpont-
ban, iskolaidőben a tanme-
dencében vagy a sport-
medence kijelölt sávjaiban 
tanulnak majd, attól függő-
en, hogy éppen milyen szin-
ten van az úszástudásuk.
– Az iskolai rendszerben 
a jelenlegi szabályozások 
szerint ettől a tanévtől a 
harmadik és ötödik osz-
tályosoknak a testnevelés 
órák kereteiben kötelező 
úszásórán résztvenniük. A 
korábbi időszakban ezt az 
iskolai testnevelő tanárok 

koordinálták, az órákat is 
többnyire ők tartották. Az 
új program gondolata kö-
zel egy éve született meg 
a fejünkben, amikor lát-
tuk, hogy egyre nagyobb 
az igény a szülők részéről 
az úszótanfolyamok iránt, 
ám ezeket az órákat, tan-
folyamokat nem mindenki 
tudja megfizetni, ráadásul 
délután vannak, és továb-
bi logisztikát igényel, hogy 
munka után a gyerekek-
kel lejussanak az uszodá-
ba. Mindemellett fontosnak 
tartjuk, hogy az úszásta-
nulásban ne legyen szünet, 
így a harmadik és ötödik 
osztályosok kötelező órái 
mellett úgy láttuk célsze-
rűnek, hogy a negyedik év-
folyam is becsatlakozzon, 
így a gyermekek nem felej-

tik el az addig tanultakat, és 
egyfajta folytonosság kerül 
a rendszerbe. Szeretnénk, 
ha a kurzusok végére – az 
ötödik osztály befejezé-
sével – az összes kazinc-
barcikai tankerületi iskolás 
minden úszásnemet víz-
biztosan elsajátítana, hogy 
amikor például elmegy a 
családdal nyaralni, egyet-
lenegy mozdulat se legyen 
tőle testidegen – árulta el 
az új programsorozat el-
sődleges célját Szitka Pé-
ter polgármester.
Az úszás a vízhez szokta-
tással kezdődik, és a diá-
kok az első siklástól kezdő-
dően lépésenként minden 
úszásnemet el fognak sa-

játítani. Egy adott tanév-
ben egy úszásnemmel fog-
lalkoznak az oktatók; majd 
a következő évben kezdő-
dik a másik, attól függően, 
hogy a gyerek mennyire 
vízbiztos, illetve mennyire 
tudja elsajátítani az okta-
tott anyagot.
– Ez a program ismét egy 
rendkívüli összefogás 
eredménye, a költségeket 
közösen vállalja az önkor-
mányzat a tankerülettel, és 
harmadik félként léphetnek 
be a szülők, akiknek a prog-
ram kapcsán az uszodába 
való eljutás, vagyis az uta-
zás költsége, ami felmerül-
het – mondta el a városve-
zető, aki hozzátette:

– Az egész sorozat ebben a 
tanévben körülbelül öt hó-
napot vesz igénybe, utána 
szeretnénk folytatni a többi 
évfolyammal is a képzést. 
Folyamatos egyeztetés zaj-
lik a többi intézménnyel is. 
Szeretnénk, ha mihamarabb 
bekapcsolódnának a prog-
ramba az egyházi iskolák és 
az óvódák is. Az lenne iga-
zi élmény, ha a kazincbar-
cikai gyerekek, akik ebben 
a városban élnek és tanul-
nak, kötődnének a vízhez, 
ezen keresztül esetleg a 
vízisportokhoz. Biztosí-
tanánk nekik a sportolá-
si lehetőséget nemcsak az 
úszásoktatással, hanem a 
délutáni foglalkozásokkal is.



HIRDETÉS
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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

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!

 2018. szept. 21.

Nyitva: keddtől péntekig 6–16 óráig, szombaton 6–13, vasárnap 6–12 óráig; Tel.: +36 30 573 5584

Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken: 
Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea Tel.: 00 36 20 461 36 27  E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ
A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcában 
található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok lakásokban való korlátlan 
idejű elhelyezését szolgálja bérleti jogviszony alapján. Az épületben folyamatos 
gondnoki felügyelet van, a lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak közlekedését 
is az emeletre. Az itt élők számára rendszeresen rendezvényeket szerveznek, 
melyek által az emberek életében a kultúra is jelen van.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Agrico angolsonka 500 g:
Doxy Roksy cukorka 90 g:
Rio Mare Pate tonhalpástétom 100 g: 
Adrienn öblítő több illat 1 l:
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:

380 Ft
120 Ft
630 Ft
220 Ft
420 Ft
2000 Ft 
85 Ft
110 Ft

760 Ft/kg
1333 Ft/kg
6300 Ft/kg
220 Ft/l
4200 Ft/kg
41,6 Ft/tek.
1112 Ft/kg
1375 Ft/kg

A K C I Ó !


