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Huszonhét évvel ezelőtt egy baráti társaság ötlete 
nyomán futották le először a Bódva-völgyi maraton 
távját. 

Történt ugyanis, hogy a 
kis csapat szeretett vol-
na elindulni a Budapest –
maratonon, ami nem si-
került, így végül felötlött a 
gondolat, ha már oda nem 
jutottak el, akkor Edelény 
körül teljesítik a versenyt. 
Ezzel kezdetét vette a 
hosszú múltra visszate-
kintő verseny hányatott 
sorsa, ugyanis az őket tá-
mogató főszponzor meg-
szűnt, a rendezési jogot 
pedig mindig más kapta, 
az útvonal pedig válto-
zott. 
Idén az Edelényi Futók 
Egyesülete szervezésé-

ben rajtolt a mezőny, s az 
egyesület visszaállította 
az eredetileg meghatáro-
zott útvonalat. A társasá-
got tavaly decemberben 
jegyezték be hivatalo-
san. Az év elejétől műkö-
dő szervezet Puskás Béla 
kezdeményezése alapján 
14 alapító taggal kezd-
te meg munkáját. Célki-
tűzéseik: a sportkultúra, 
ezen belül a futás népsze-
rűsítése, példamutatás 
a fiatalok és idősebbek 
számára és a mozgássze-
gény életmód elleni küz-
delem. Évszakonként há-
rom nagy rendezvényre 

fókuszálnak: tavasszal a 
Kastélysziget körök, nyá-
ron a Császta Trail, ősszel 
a Bódva-völgyi maraton 
eseményeire. 
Az általuk újragondolt 
programban a szakadó 
eső ellenére a futók 10, 21, 
és 41 km-es távok közül 
választhattak. A félmara-
ton rajtja Szalonnáról in-
dult, s a Kastélyszigetre 
kellett beérkezni a ver-
senyzőknek, Szalon-
na – Szendrő - Szendrő-
lád – Edelény útvonalon. 
A maratont teljesítők a 
Vörös-tói barlangbejárat 

közeléből startoltak, át-
haladtak Jósvafőn, Szin-
petrin, Színen, Perkupán, 
Szalonnán és Szendrőn, 
végül pedig Szendrőládon 
keresztül értek Edelény-
be. 
A délután folyamán gyer-
mekfutamot is lebonyo-
lítottak, melynek kiinduló 
és végpontja is az edelé-
nyi Kastélysziget volt. 
A futóverseny kiegészí-
téseként kerékpártú-
rát is szerveztek. A túra 
hossza 45km, az útvo-
nala a már megszokott: 
Edelény-Múcsony-Ruda-

bánya-Szendrő-Edelény 
volt. A cél minden esetben 
a L'Huillier–Coburg-kas-
tély eredeti főkapujánál 
volt. 
A futók 121-en, a kerék-
párosok 124-en abszol-
válták a megmérettetést. 
Az erőpróbát teljesítők 
mindegyike befutóérem-
mel térhetett haza. 
Az első három helyezett 
serleggel és pénzjuta-
lommal lett gazdagabb.  
A verseny végén a szer-
vezők egytálétellel látták 
vendégül a résztvevőket.

Fotók: Bencze András

VISSZA A KEZDETEKHEZ
TÉ RSÉG

HOGYAN FŐZZÜNK EGÉSZSÉGESEN?
Különböző fórumokon folyamatosan elhangzanak tanácsok, miként lehetünk egész-
ségesebbek a gasztronómia segítségével.  

A szakemberek pályáza-
ti kiírások tömkelegével 
igyekeznek rávezetni a 
tudatos táplálkozás jóté-
kony hatásaira nem csu-
pán a felnőtteket, hanem 
a gyermekeket is, hiszen 
a felmérések rámutatnak, 
hogy hazánkban húsz év 
alatt duplájára emelke-
dett az elhízott gyerekek 
száma. Ez főként a hely-
telen étkezés számlájára 
írható, éppen ezért a Szé-
chenyi 2020 keretében 
elindított Menő menzák 

az iskolában - Egészsé-
ges étkezést és életstí-
lust népszerűsítő prog-
ramok az egészen fiatal 
korosztály táplálkozáshoz 
való helyes hozzáállását 
kívánja előmozdítani. 
Így van ez Kurityánban is, 
ahol a projekt részeként 
a „Kurityánért” Alapít-
vány tagjai bográcsfőző 
versenyt hirdettek szep-
tember 21-re. Természe-
tesen a cél a pályázatban 
foglaltaknak megfelelő-
en a bográcsban készült 

étel minél egészségesebb 
formában történő elké-
szítése volt. Elsősorban 
a helyi általános iskolá-
sok jelentkezését vár-
ták, nem hiába: összesen 
120 gyermek vett részt a 
megmérettetésen peda-
gógusaik instruálása mel-
lett. A csapatokat maguk 
az osztályok alkották, 
s bizony a kicsiknél még 
elkélt a hathatós szü-
lői segítség. Ők még csak 
ismerkedtek az alapanya-
gokkal, a nagyobbak vi-

szont íncsiklandó egytá-
lételt főztek a számukra 
előírt pulykahúsos, tár-
ko nyos rag u l eve s b ő l .  
A tanulókhoz lelkesen 
csatlakoztak a falube-
li felnőttek. A résztvevő 
40 fő négy csapatban ké-
szítette a bonyolultabb 
nyírségi ragulevest. A 
gyerekek kikapcsolódá-
sáról a testnevelő taná-
rok gondoskodtak, sport-
vetélkedőkkel vezetve le 
a gyerekek energiáját. Az 
elkészült étkek szakér-
tő zsűri asztalára kerül-
tek, melynek elnöke Jár-
csics Emil mesterszakács, 

a Miskolci SZC Berzeviczy 
Gergely Szakgimnáziu-
ma oktatója, valamint a 
gasztronómia területén a 
legrangosabb elismerés-
nek számító Venesz Jó-
zsef-díj tulajdonosa volt. 
Az elismert séf kollégájá-
val bírálta a menüket. Az 
ítészek soraiban helyet 
foglalt a falu polgármes-
tere, Sziráczki Sándor, a 
község háziorvosa, illetve 
a szülői munkaközösség 
képviselője. A résztvevők 
helytállását emléklappal 
díjazták, az első három 
helyezett pedig tárgyju-
talmat vihetett haza.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

FOLYTATÓDIK AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS
A nyári szünet utáni első munkaterv szerinti ülését tartotta Kazincbarcika Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 20-án. A tanácskozáson a 
városatyák meghallgatták a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tájé-
koztatóját, több megállapodás megkötéséről döntöttek, valamint elfogadták a Te-
lepülési Értéktár Bizottság beszámolóját is.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZALÉZIAKKAL

Az év elején a Don Bosco 
Szalézi Társaság szán-
déknyilatkozatot nyúj-
tott be az önkormány-
zat felé a Kazincbarcika 
Építők útja 11., 17.-19. sz. 
alatti épület bizonyos ré-
szeinek megvásárlására. 
Mivel a Szalézi rend gim-
náziumot, kollégiumot és 
sportcsarnokot üzemel-
tet, ezért rendházat sze-
retnének kialakítani, an-
nak érdekében, hogy a 
városban különböző pon-
tokon jelen lévő szer-
vezetüket egy helyen 
tudják összefogni . A z 
érintett tizenkét ingatlan 
a jelenleg a Szalézi Tár-
saság kollégiuma melletti 
épülettömbben helyez-
kedik el, ezért ez a hely 
tűnt a legjobb választás-
nak. A Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő ingat-
lanok értéke 150 150 000 
Ft, mely összeget a vá-
sárlás után – annak ér-

dekében, hogy mindkét 
fél, illetve a városlakók 
számára is előnyt jelent-
sen az épületrészek to-
vábbi hasznosítása – tel-
jes egészében a szóban 
forgó épület környéké-
nek rendbetételére for-
dítják. Ennek keretében 
megújul majd a Völgy-
parkkal párhuzamos út – 
beleértve a közvilágítást 
–, megszépül az épü-
let mögötti zöld terület, 
mellette pedig egy Sza-
lézi-parkot alakítanak 
ki. Mindemellett a Sza-
lézi Társaság célja, hogy 
megvásárlás után a tár-
sasház külső megjelené-
sén javítsanak, a tetőte-
ret hasznosítsák – annak 
esetleges beépítésével 
–, illetve az épületet köz-
vetlenül övező járdát és 
csapadékvíz-elvezetést 
is rendbetétegyék.

– Ez az ingatlanvásár-
lás mindkét félnek ked-

vező. A Szalézi Társaság 
egy helyen tudja végez-
ni majd a munkáját, a 
v á r o s l a kó k n a k  p e d i g 
tovább szépül a lakókör-
nyezetük. A társaság-
gal már két évtizede jó 
kapcsolatot ápolunk, és 
önkormányzatunk ha-
sonlóan, mint a Don Bos-
co Sportközpont eseté-
ben szerette volna, ha a 
szaléziaktól befolyt ösz-
szeget teljes mértékben 
visszaforgatnánk a beru-
házáshoz kapcsolódó fej-
lesztésekre – emelte ki a 
megállapodás jelentősé-
gét Szitka Péter polgár-
mester.

A Szalézi Társaság ké-
rése volt, hogy az ön-
kormányzat a 2018. évi 
költségvetési rendele-
tében rögzítse azt, hogy 
a szóban forgó ingat-
la nok ér tékesí téséb ő l 
befolyt összegeket az 
épület melletti , önkor-

má ny z a ti  köz te rü l e t 
rendbetételére fordítja, 
az önkormányzat által 

elkészíttetett terveknek 
megfelelően A grémium a 
javaslatot elfogadta.

JOBB MINŐSÉGŰ ÚTBURKOLATI JELEK

A  ké pv i s e l ő - te s t ü -
let döntését követő-
en 40 mill ió forinttal 
növekedett a Barcika 
Park Kft.-vel kötött vá-
rosüzemeltetési szol-
gáltatási szerződésben 
szereplő szolgáltatá-
si díj. Az emelésre azért 
volt szükség, mert nőtt 
a cég feladatellátása. A 
társaság a zöldfelületek 
karbantartása, a Csó-
nakázó-tó és a Herbo-
lyai tavak üzemelteté-
sén kívül számos egyéb 
munkálatot végez. Töb-
bek között az útburko-
lati jelek festése is az 
ő feladatuk. A július-
ban megkezdett fes-
tés tovább folytatódik 

amíg az időjárás engedi, a 
fennmaradó szakaszokat 
pedig a következő évben 
fejezik be.

– A tapasztalatok szerint 
az eddig használt festék 
hamar lekopott, ezér t 
idén már egy tartósabb 
megoldás t keres tü n k . 
Egy olyan kivitelezővel 
kötöttünk szerződést, aki 
műanyag alapú, úgyne-
vezett 3D-festékkel dol-
gozik, amelyre 36 hónap 
garanciát is vállal – árulta 
el Szitka Péter, aki hoz-
zátette, hogy különösen 
fontos ez a nagy forgal-
mú utakon, mint például 
a Múcsonyi és a Herbo-
lyai út.

KÖSZÖNTÉS

ISTEN ÉLTESSE JOLÁN NÉNIT!
Dusek Ferencnét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Klimon István alpolgár-
mester szeptember 16-án.

Az ünnepelt családja kö-
rében egy csokor vi-
rág kíséretében vette át 
az oklevelet, mely a je-
les napról tanúskodik. Jo-
lán néni 1928. szeptem-
ber 14-én született, s két 
testvére mellett Szirma-
besenyőn nőtt fel. Élete 
párjával 1960-ban háza-

sodtak össze, s szerelmük 
gyümölcseként egy leá-
nyuk született. Aktív ko-
rában előbb egy virágker-
tészetben helyezkedett 
el, majd később – nyugdí-
jazásáig – dadusként dol-
gozott Sajószentpéteren. 
Férjét 2002-ben veszí-
tette el, lányához 2004-

ben költözött Kazincbar-
cikára. Az ünnepeltnek 
egy lánya, két unokája, 
és négy dédunokája van. 
Nevelt lányát sajnos el-
veszítette. Mindennapjait 
– megromlott egészségi 
állapota miatt – televízió-
zással, pihenéssel és ol-
vasással tölti.
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A Kolorakadémia 3. előadásán Alföldi Róbert, Jászai 
Mari-díjas magyar színész, műsorvezető, rendező ér-
kezett Kazincbarcikára, aki egy nagyon lebilincselő 
pódiumbeszélgetésre várta a hallgatókat szeptember 
13-án az Egressy színháztermébe. Beszélgetőpartne-
re, régi kollégája Szily Nóra pszichológus, újságíró, mű-
sorvezető volt, aki sok apró titokról lebbentette fel a 
fátylat. Az előadás előtt a színművész a munkatársunk 
kérdéseire is szívesen válaszolt. 

– Meg lenne elégedve a 
fiatal Alföldi Róbert, ha 
találkozna felnőttkori ön-
magával?

– Egy zsákfaluban, Or-
dason az édesanyám és 
a nagymamám nevelt 
fel. Emlékszem, már ki-
csiny gyerekkoromban 
tudtam, hogy mit aka-
rok, és azt is, hogy csak 
saját magamnak 
szeretnék megfe-
lelni. Elég különc 
gyerek voltam, 
nem igazán értet-
tek meg a kortár-
saim. Az nagyon 
hamar kiderült, 
hogy a színház vi-
lága nagyon közel 
áll hozzám. Sze-
rencsésnek ér-
zem magam, hogy 
olyan pedagógu-
sok „kezei közé” kerül-
tem, akik figyeltek rám 
és minden egyes diák-
jukra. Nem azt hang-
súlyozták ki, amit nem 
tudott egy gyerek, ha-
nem afelé terelték, ami-
ben tehetségesnek bi-
zonyult. Az életben való 
eligazodást, a világ-
hoz való hozzállásomat 
nagyban befolyásolták 
ezek a nagyszerű embe-
rek. Úgy gondolom, hogy 
a kis Alföldi teljesen jó-
ban lenne velem, hiszen 
alapjaiban ugyanaz az 
ember vagyok, mint fia-
tal koromban, ugyanúgy 
gondolkozom ma is, mint 
akkoriban.

– Színészként milyen ka-
rakter bőrébe szeret be-
lebújni?

– Bármily furcsa, nem tő-
lem függ, hogy mit csi-
nálok, sokkal inkább at-
tól, hogy hová hívnak. 
Az nagyon jó, hogy sok-
féle dologgal foglalko-
zom, ezért különféle ka-
rakterre hívnak. Egyetlen 

színész sincs olyan hely-
zetben, hogy egy valamit 
játszik akár 30-40 éven 
keresztül. Ez nem olyan, 
mint Hollywoodban, ná-
lunk több, eltérő szerepet 
lehet játszani.
 
– Van kedvenc darabja?

– Mindig az a kedvenc da-
rab, amit az ember most 
fog csinálni. Hál istennek 
nagyon sokféle darabot 
volt lehetőségem rendez-
ni, akár prózai vagy zenés 
előadásokat létrehozni. 
Amikor igent mondok va-
lamire, az a legfontosabb, 
utólag az ember már nem 
értékeli így, vagy úgy, ha-

nem megpróbálja nagyon 
tisztességgel megcsinálni 
a feladatot.
 
– Számos külföldi felké-
rése is volt. Volt, hogy ne-
hézséget okozott ez Ön-
nek?

– Mindenhol különleges 
élményekkel gazdagod-
tam. Voltam egyrészt 
olyan országokban, ahol 
nagyon közeli a kultú-
ránk, és dolgoztam olyan 
helyeken, ahol nagyon 
távoli a kultúrájuk hoz-
zánk képest. Természe-
tesen az sokkal érdeke-
sebb, amikor az ember 
a Szöuli Nemzeti Szín-
házban rendez, vagy Kí-

nában, mert az nagyon 
másmilyen kultúra. Ám 
ott sem csináltam más-
hogy, mint itthon, mert 
egész egyszerűen nem 
tudok „koreai Alföldi-
ül” dirigálni. Először fur-
csán néztek rám, de ha-
mar összecsiszolódtunk. 
Jövőre például Ecuador-
ba utazom operát ren-
dezni, biztos az is nagyon 
másmilyen lesz. Az otta-
ni kórussal csak délután 
tudunk majd próbálni, 
mert a tagok napközben 
dolgoznak: valaki taka-
rítónőként, vagy eset-
leg hentesként. Bizto-
san érdekes lesz, már 
nagyon várom. Azt gon-

dolom, hogy egy népet, 
egy országot leginkább 
a kultúrája jellemez. Ez 
egyrészről jó, másrész-
ről meg nehezebbé teszi 
a dolgot, hogy az ember 
olyat tudjon létrhozni, 
aminek valóban van egy 
valódi jelentése, Tehát az 
a legfontosabb, hogy ér-
tik-e ott, amit az ember 
akar. Ez mindig kérdés, 
mindig felmerülő problé-
ma. Figyelni kell arra, ami 
az adott országban van, 
mert mindenhol minden 
mást jelent. Más habitu-
súak az emberek, más ér-
dekli őket társadalmilag, 
egyénileg. Ezek mindig 
nagyon jó kultúrantropo-
lógiai kirándulások.

 
– Televíziós műsorveze-
tőként nagyon sok em-
berrel beszélgetett. Van 
olyan kedves interjúala-
nya, akire szívesebben 
emlékszik vissza?

– Ez nagyon nehéz kér-
dés, hiszen négy évig, 
minden reggel minimum 
tíz riportalanyom volt, 
ezért nem nagyon em-
lékszem mindenkire. Úgy 
gondolom, hogy pont ide-
jében szálltam ki. Emlék-
szem, hogy a vége felé 
már többször előfordult, 
hogy úgynevezett fize-
tett, promóciós beszélge-
téseket kellett csinálnunk 

Szily Nóra műsorveze-
tő társammal. Egyszer 
előfordult olyan, hogy a 
műanyag nyílászárókról 
közel húsz percig voltunk 
kénytelenek faggatni a 
vendégünket, mert a kö-
vetkező beszélgetőpart-
nerünk késett. Nagyon 
kínos volt, hiszen ráadá-
sul nem volt túl bőbeszé-
dű az alanyunk. Az utolsó 
kérdésem az volt hozzá, 
hogy mekkora volt a leg-
nagyobb lyuk, amit be-
tömött. Csak akkor döb-
bentem rá, hogy ez nem 
volt a legszerencsésebb 
kérdés, amikor a kollégá-
im reakciójával szembe-
sültem. Mindenki dőlt a 
röhögéstől a háttérben. 

Ez elég izzasztó 
helyzet volt. Azt 
v i s zo n t n a g yo n 
szerettem, amikor 
a Magyar Televízi-
óban az idős kol-
légáimmal készí-
tettem interjút.
 
– Direktorként mi-
lyen elvárásai vol-
tak, milyen elvek 
szerint vezette a 
színházat?

– Számos idős, elismert 
kollégával és fiatal, frissen 
diplomázott színésszel 
dolgozhattam együtt. Di-
rekt úgy intéztem, hogy a 
fiatalok és az idősek mi-
nél több időt töltsenek 
együtt. A nagy öregek 
szeretettel és figyelem-
mel tanítgatták a „nö-
vendékeiket”, akik büsz-
kén és örömmel fogadták 
meg a tanácsaikat. Nem 
kivételeztem senkivel, hi-
szen tudtam, hogy a da-
rabnak össze kell állnia a 
premierre. Bizony volt 
olyan eset, hogy Törőcsik 
Marira – aki nagyon sze-
retett cseverészni – rá 

kellett szólnom, hogy „az 
öregasszony leül”. Per-
sze nem lett belőle sér-
tődés, hiszen ő is tudta, 
hogy az előadás az első. 
A színház úgy működik, 
mint egy inkubátor. Egy 
külön világ. Akármilyen 
világnézetű és gondol-
kodású emberek dolgoz-
nak együtt, akármilyen 
konfliktushelyzet is ala-
kul ki időnként, héttől-tíz-
ig mindenki az életét adná 
egymásért.
 
– A színészet mellett 
számos területen kipró-
bálta magát, nagy si-
kereket ért el rendező-
ként, műsorvezetőként, 
riporterként, direktor-
ként, mégis méltánytala-
nul előfordult, hogy több 
színházból kitiltották da-
rabjait, illetve a pódium-
beszélgetést sem en-
ge d é l ye z té k . H og ya n 
érintette ez Önt?

– Nem szeretek erről be-
szélni, mert szerintem 
nem rólam szól ez a tör-
ténet, hanem arról, ami 
a háttérben zajlik, úgy-
hogy nagyanyám mondá-
sát szoktam volt idézni, 
hogy „a sas nem kapkod 
legyek után”. Nem tar-
tom elegánsnak, hogy er-
ről utólag nyilatkozzam 
– akár úgy, hogy nyaloga-
tom a sebeimet, akár úgy, 
hogy valakinek nekime-
gyek, hiszen ezek a tör-
ténetek önmagukért be-
szélnek. Én jól vagyok. A 
Nemzeti Színházból való 
távozásom után sem ér-
zek tüskét a szívemben. 
Csak mások érzik úgy, 
hogy ez tragédia. Inkább 
annak örülök, hogy egye-
nes ember maradtam, és 
bármikor tükörbe tudok 
nézni. Nem érzem magam 
„ellenállónak”, egysze-

rűen a véleményemmel, 
amit nem szoktam elrej-
teni, jelenleg kisebbség-
ben vagyok. Én megértem 
azokat az embereket is, 
akik a jelen rendszerben 
meg tudják találni a moz-
gásteret, hiszen nem min-
denkinek van meg az eg-
zisztenciája ahhoz, hogy 
nyí ltan kimondhassa a 
véleményét.
 
– A rengeteg féle elfog-
laltsága mellett mikor jut 
ideje aludni?

– Éjszaka, vagy az úton, a 
taxiban, amikor elmegyek 
Budapesten egyik helyről 
a másikra. Úgy gondolom, 
hogy azért tűnik feltűnő-
nek, hogy ennyi mindent 
csinálok, mert az én fog-
lalkozásom olyan amilyen, 
a nyilvánosság előtt zajlik, 
de szerintem egyébként 
mindenki ugyanennyit 
dolgozik. Ha végiggondol-
ja bárki a saját életét, ide 
megy oda megy, ezt csi-
nálja, azt csinálja. Minden-
ki ugyanennyi félét csinál, 
csakhogy azt, amit én te-
szek, általában sokan lát-
ják. Ezért olyan, mintha én 
sokkal többet dolgoznék, 
mint mindenki más, hogy 
jusson valamire.
 
– Köztudott, hogy a kép-
zőművészként is reme-
kel. Mit jelent Önnek a 
festészet?

– Kikapcsolódást, de azt 
szoktam mondani, hogy 
én hobbipiktor vagyok. 
Ha nem lennék ilyen is-
mert pofa, szerintem 
nem sok embert érde-
kelnének azok, amiket 
én csinálok, de mindegy, 
mert engem nagyon ér-
dekel a képzőművészet. 
Úgyhogy nagyon jólesik 
azzal pepecselni, főként 

azért, mert ez az egyet-
len, amihez nem kell még 
egy ember, ilyenkor nem 
függök senkitől. Ezen kí-
vül is nagyon szeretem a 
képzőművészetet, ren-
geteg műtárgyat gyűj-
tök. Vannak korszakaim, 
például amikor a szoci-
alizmus idején az épüle-
teket kerámiákkal díszí-
tették. Én felkerestem 
a régi mestereket, so-
kan titkolták, hogy ezzel 
foglalkoznak. Találtam 
egy házaspárt, akik a 
régi, bedőlt fészerükben 
olyan kerámiákat tartot-
tak, amiktől nem akartak 
megválni. Megengedték, 
hogy bemenjek, és kiás-
sam azokat onnan. Több 
évtized elteltével volt ott 
patkányfészektől kezd-
ve minden, de nekem 
megérte a fáradtságot, 
hiszen rengeteg kincsre 
bukkantam. A lakásom-

ban minden tárgynak 
megvan a helye. Szerin-
tem nem vagyok rend-
mániás, de akkor érzem 
jól magam, ha minden a 
helyén van. Előfordult, 
hogy a kedves bejáró-
nőm szépen kitakarított, 
mire hazaértem külföld-
ről, aminek nagyon örül-
tem is, de azért két-há-
rom órát még eltöltöttem 
azzal, hogy minden pont 
úgy legyen, ahogy sze-
retem.
 
– Amikor pódiumbeszél-
getések zajlanak, az em-
berek mennyire bátran 
mernek kérdezni?

– Viccesen úgy szoktam 
hívni, hogy celebsimoga-
tó. Nagyon szeretném, ha 
nem értenék félre, de eb-
ben tényleg benne van, 
hogy „lássuk élőben”, 
ami nagyon hízelgő. Van, 

ahol mernek kérdezni, s 
van, ahol nem. Szerintem 
ez nem is merés kérdése, 
hanem az estnek a han-
gulatából adódik, vagy 
hova jut a beszélgetés, 
vagy mikről beszélünk. 
Inkább az est végén, a 
színfalak mögött teszik fel 
a kérdéseiket.
 
– Kazincbarcikán járt 
már?

– Körülbelül 16 éves ko-
romban, harmincöt év-
vel ezelőtt jártam itt egy 
s z í njáts zó ta lá l kozón .  
Nem emlékszem már a 
részletekre, de az biztos, 
hogy egy teljesen más 
várost lehetett most lát-
ni, mint akkoriban. Ahogy 
beértem Kazincbarcikára 
láttam a szobrokat, a fal-
festéseket, és azt, hogy 
rendezettség van a tele-
pülésen.

I NTE R J Ú

„A SAS NEM KAPKOD LEGYEK UTÁN”

„Mindig az a kedvenc 
darab, amit az ember 
most fog csinálni.”
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1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négy féle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

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

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!

A Barcika Centrum Kft.

könyvelő
munkatársat keres

a Barcika Holding cégcsoport könyvelési feladatainak koordinálására.

Feladatok:
• bejövő számlák átfogó ellenőrzése, rögzítése, könyvelése
• kapcsolattartás a szakmai területekkel
• közreműködés az éves vállalati tervek elkészítésében
• bank, pénztár könyvelése
• vegyes bizonylatok könyvelése, főkönyv teljes körű ellenőrzése
• közreműködés a havi, negyedéves, éves zárási feladatok elvégzéseben, ellenőrzésében
• pénzügyi szabályzatok elkészítése, frissítése, ellenőrzése
• könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokban részvétel
Szakmai elvárások:
• felsőfokú gazdasági/pénzügyi végzettség vagy
• mérlegképes könyvelő képesítés
• hasonló szakmai területen legalább 3 éves tapasztalat
• 
A kiválasztás során előnyt jelent, de nem kizáró tényező:
• 
• Adózási, adótanácsadói ismeretek, tapasztalat
Személyiségbeli elvárások:
• pontos és hatékony munkavégzés, 
• analitikus szemlélet,
• jó kommunikációs képesség
Amit kínálunk:
• versenyképes bér
• próbaidő után alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű munkaszerződés
• teljes munkaidő, általános munkarend;
• változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség
Munkavégzés helye: Kazincbarcika Munkácsy tér 1.sz.
Jelentkezés módja: önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs levél, 
 legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának 
 benyújtásával a www.barcikacentrum.hu-n az álláshirdetés menüpontban. 
Jelentkezés határideje: 2018. szeptember 30.

ANYATEJES VILÁGNAP

SZÜLETÉSFÁT AVATTAK
Az anyatejes táplálás fontosságára hívták fel azon a 
rendezvényen a kismamák figyelmét, melyet az anya-
tejes világnap alkalmából szerveztek Kazincbarcikán 
szeptember 21-én. Az eseményen azokat az édesanyá-
kat köszöntötték, akik legalább egy éven át anyatejjel 
táplálták gyermeküket.

Az Egressy Béni Művelő-
dési Központ klubtermé-
ben gyűltek össze a kicsik 
szüleikkel együtt, ahol a 
kazincbarcikai óvodá-
sok és iskolások verssel, 
mondókákkal és énekkel 
kedveskedtek a meghí-
vottaknak.
A rendezvényen előbb 
K l i m o n Is t vá n a l p o l -
gá r m e s te r kös zö n tö -
te a meghívottakat, aki 
az anyatejes táplálás je-
lentőségét hangsúlyoz-
ta, majd Sáfrány Attiláné, 
a Kazincbarcikai Védőnői 

Szolgálat csoportvezető-
je szólt.
A programot az Ádám 
Jenő Tagiskola kórusá-
nak előadása színesítet-
te, melyet követően egy 
szál virágot és ok-
levelet nyújtott 
át Kazincbarcika 
a l p o l g á r m e s te -
re, valamint a vé-
d ő n ő k azokna k 
az édesanyáknak, 
akik legalább egy 
év ig a nya tej j e l 
táplálták cseme-
téjüket.

Az ünnepséget a Fő té-
ren zárták, ahol egy újabb 
születésfát avattak a 
résztvevők. Tavaly 226 

gyermek született Ka-
zincbarcikán, így már az ő 
nevük is felkerült a fára a 
védőnők segítségével.

KIÁLLÍTÁS

ÖTVEN ÉV MUNKÁJA FOTÓKBAN 
Az idén ötvenéves Kamera Fotókör tagjainak munkáiból nyílt kiállítás a Mezey Ist-
ván Művészeti Központban szeptember 20-án. A jubileumi tárlaton száz alkotó, 
csaknem százötven fotója tekinthető meg.

A Kamera Fotókör 1968-
ban alakult Kazincbarcika 
és környéke fotósaiból, 
melyet Szathmáry-Ki-
rály Ádám 1973-tól ve-
zet. A fotókör tagjai a fo-
tográfia népszerűsítésén, 
a fotóművészeti értékek 
megőrzésén munkálkod-
nak. A kiállítás érdekes-
sége, hogy a művészeti 
csoport eddig volt ösz-
szes tagjának látható 

egy-egy fotója a váloga-
tás között. 
A tárlat megnyitóján a Ma-
gyar Fotóművészeti Al-
kotócsoportok Országos 
Szövetségének elnöke, 
Horváth Imre méltatta a 
fotókör elmúlt 50 évének 
munkásságát. Kifejtet-
te, hogy nagyon kevés az 
olyan közösség, amit ennyi 
időn keresztül össze tud-
nak fogni az alapító tagok. 

A jeles alkalomból a MA-
FOSZ elnöke egy díszok-
levelet nyújtott át Szath-
máry-Király Ádámnak, a 
Kamera Fotókör vezető-
jének, ami az alapítás öt-
venedik évfordulóját és a 
kör tagjainak munkássá-
gát ismeri el. 
Az ötven év munkáját 
összefoglaló kiállítás no-
vember 16-ig tekinthető 
meg.
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Nemzetközi Autómentes Napot szervezett a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapít-
vány és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság szeptember 20-án. A Fő térre az óvodá-
sokat és az iskolásokat várták, akik különféle vetélkedőkön és előadásokon vettek 
részt. Szintén ehhez a naphoz kapcsolódva, szeptember 22-én Kazincbarcika Város 
Önkormányzata és a Barcika Art Kft. is várta a kicsiket és nagyokat az „autómentes” 
rendezvényére.

MINDENKOR BIZTONSÁGBAN
Reggeli tornával kezdő
dött az idei Bike Day, amit 
a Nemzetközi Autómen
tes Nap „Mindenkor Biz
tonságban” című pályá
zat részeként tartott a 
Bűnmegelőzési, Vagyon
védelmi Alapítvány és 
a Kazincbarcikai Rend
őrkapitányság. A déle
lőtti órákban az óvodá
sok vetélkedtek a város 
Fő terén, ahol különféle 
közlekedéssel kapcsola
tos feladatot kellett meg
oldaniuk a kicsiknek. Dr. 

Sallai István, a helyi rend
őrkapitányság rendőr őr
nagya elmondta: minden 
év szeptemberében tarta
nak közlekedésbiztonsági, 
balesetmegelőzési vetél
kedőket, amelyekkel arra 
szeretnék felhívni a figyel
met, hogy a gyerekek he
lyesen közlekedjenek és 
kevesebb legyen a bal
eset. A délután során Klo
busitzky György, a Nem
zeti Közszolgálati Egyetem 
nyugalmazott mesterta
nárának meghökkentő, 

ugyanakkor rendkívül ér
dekes, a közúti közlekedés 
veszélyeiről szóló előadá
sát hallhatták az általános 
iskolás diákok. Ezt köve
tően a tanulók közlekedési 
vetélkedőn bizonyíthatták 
tudásukat. 
A program részeként a Tri
ál Duó kerékpáros bemu
tatóját látták az érdeklő
dők. Az autómentes nap 
eseményein több százan 
vettek részt, mely tombo
lahúzással és eredmény
hirdetéssel zárult.

BRINGANAP
Kazincbarcika Város Ön
kormányzata és a Barcika 
Art Kft. idén is csatlakozott 
az Euró pai Mobi litá si Hét
hez, melynek keretében 
Nemzetközi Autómentes 
Napot tartottak szeptem
ber 22én. A Nemzetközi 
Autómentes Nap idei prog
ramjai délután három óra

kor kezdődtek a KolorLAB 
Innovációs Központ előtt.
A hűvösre fordult időjárás 
ellenére az eseményen a 
Tour de Hongrie egy mun
katársa bringapárbajra 
várta a kicsiket és nagyo
kat, akik lelkesen pattan
tak nyeregbe. Emellett 
volt kézműves foglalkozás 

a Gyermekek HázaKéz
művesház munkatársa
ival, ahol a gyerekek hat 
műhelyben újrahasznosí
tott tárgyakat készíthet
tek. A program a Trikolor 
Kazincbarcikai Sportklub 
közreműködésével Kolor
Bike kerékpáros túrával 
zárult.

AUTÓK NÉLKÜL  KAZINCBARCIKÁN
MOBILITÁSI HÉT
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A GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
a 2018/2019-es tanévben is meghirdeti

NÉPI 
KÉZMÚ́VES 
bérletes sorozatát
óvodai csoportoknak.

Témák:
• AGYAGOZÁS
• NEMEZELÉS
• GYÖNGYFŰZÉS

A bérlet ára: 1000 Ft/fő.

Jelentkezés szeptember 28-áig a
Mezey István Művészeti Központban,

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.  
vagy telefonon: 06-48/310-116.

FITT BARCIKA!
Új órarend október 1-től! 

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

Kedd 19.00-20.00 Dancetraining Kazinczy Ferenc Tagiskola Tornacsarnok Bencs Kitti

Szerda

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

16.30-17.30 Fitt-baba Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Varga Judit

18.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

18.00-19.00 Alakformáló edzés Kazinczy Ferenc Tagiskola Grcsics Judit

Csütörtök 11.30-12.30
Gerinc-és egészségmegőrző 

torna 
Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

Péntek 15.00-16.00 Jóga 40 felett Irinyi Tornacsarnok tükrös terem Sütő Ágnes

KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN FUTÓKLUB A POLARRAL 18:00 és 19:30 között.*
* Az edzésekről bővebb felvilágosítás Viszoczky Sándortól kérhető a +36 20 391 8138-as számon.

PROGRAMAJÁNLÓKBSC

GYŐZELEMMEL DEBÜTÁLT 
GÁLHIDI GYÖRGY
A labdarúgó Magyar Kupa 6. fordulójában már bekapcsolódtak az első-, másod- és har-
madosztályú csapatok is. A Kazincbarcika az NB III-as Pécs otthonában harcolta ki a 
továbbjutást. 

Az elmúlt hétvégén nem 
rendeztek fordulót az NB 
II Merkantil Bank Ligában, 
ám a barcikai labdarúgók 
nem maradtak mérkő-
zés nélkül. A kék-sárgák-
ra Magyar Kupa mérkőzés 
várt az NB III Közép cso-
portjában a 7. forduló után 
6 ponttal a 12. helyen álló 
PMFC otthonában.
Az egykor szebb napo-
kat is látott baranyai ala-
kulat számára azonban 
nem kezdődött jól a talál-
kozó, hiszen Takács Péter 
az első negyedóra végén 
11-esből volt eredményes. 
A folytatásban nagy volt 
a küzdelem, a pécsiek az 
egyenlítésért, míg a KBSC 
a második, a mérkőzést 
eldöntő gólért harcolt. Az 
első 45 percben újabb gól 
azonban már nem esett. 
A második játékrészben a 
pécsieknek összejött az 
egyenlítés, a 68. percben 
Szellák talált be Fila kapu-

jába. A hátralévő időszak-
ban látszott, hogy mindkét 
csapat mozgósítja erőtar-
talékait. Mindez a Kazinc-
barcikának sikerült jobban. 
Egy perccel a lefújás előtt 
Fótyik Dominik értékesí-
tett egy újabb büntetőt. 
Így ebben az idényben a 
barciakaiak biztosan job-
ban teljesítettek a kupá-
ban, mint az elmúlt évben, 
amikor Sényőn estek ki. A 
továbbjutás örömteli, de 

nem szabad hátradőlni, 
hiszen fontos mérkőzé-
sek várnak Gálhidi György 
együttesére. Az NB II-ben 
szeptember 26-án lapzár-
tánkkor a Budafok vendé-
gei lesznek a kék-sárgák, 
majd szeptember 30-án 
Mosonmagyaróváron sze-
repelnek bajnoki mérkő-
zésen. Cél, hogy a csapat 
győzelmekkel gyarapítsa 
pontjai számát és elmoz-
duljon a 18. helyről. 

VRCK

ZÁGRÁBBAN INDUL A VRCK 
NAGY MENETELÉSE
A hétvégén a kazincbarcikai férfi röplabdázók is megkezdik szereplésüket. A Ve-
gyész első mérkőzésén a Közép-európai Kupában a horvát fővárosban szerepel.

A felkészülések után im-
már „élesben” bizonyíthat 
a Vegyész RC Kazincbar-
cika. A kék-sárgák több 
fronton küzdenek, hiszen 
hazai bajnokság és kupa 
mellett a Közép-európai 
Kupában és a Bajnokok Li-
gájában is rajthoz állnak. 
Marek Kardos együtte-
se első mérkőzését Hor-
vátországban a Mladost 
Zágráb otthonában vív-
ja szeptember 30-án va-
sárnap este. Az együttes 
felkészült, túl van a teszt-

mérkőzéseken , ame-
lyekből lehet építkezni a 
tétmeccseken. Hogy a 
csapat mennyire állt ösz-
sze, az majd vasárnap es-
tére kiderül. A Zágráb ke-
mény ellenfél, hiszen az 
elmúlt szezonban simán 
3-0-ra legyőzte a Barci-
kát és tavaly megnyerte 
a horvát bajnokságot. A 
Mladost a VRCK-hoz ha-
sonlóan a BL selejtezőben 
szerepel, ellenfele a szerb 
Vojvodina NS Seme Novi 
Sad együttese lesz. 

Zágrábból hazafelé a Ve-
gyész egy bajnoki mérkő-
zést is vív október 1-jén 
Pécsen, majd az első ha-
zai meccsre 4-én este 
nyolc órától kerül sor a 
Don Bosco Sportközpont-
ban. Hír még a Kazinc-
barcika háza tájáról az is, 
hogy az együttes október 
8-án este hét órától játsz-
sza Nyíregyházán a PAOK 
Szaloniki elleni BL selejtező 
első mérkőzését. A görög-
országi visszavágóra pedig 
október 17-én kerül sor.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

HAZAI DÖNTETLEN 
AZ ÚJPEST ELLEN 
A Kazincbarcikai Ördögök a férfi futsal NB II Keleti 
csoportjának 4. fordulójában az Újpestet fogadták. A 
fordulatos mérkőzésen 3 gólos hátrányból sikerült a 
házigazdáknak az egyenlítés.

Az elmúlt idei első bajnoki győzelem önbizalmat adott 
a Barcikának, ám ezzel az Újpest sem állt hadilábon, 
hiszen 10-0-ra nyerte meg legutóbbi mérkőzését. A 
fővárosiak ott folytatták, ahol a Nyírbátor ellen ab-
bahagyták, hiszen Horváth már a 3. percben veze-
téshez jutatta őket. Az Ördögök még csak fel sem 
ocsúdhattak, mert három perccel később már Póta 
zörgette meg a hazai hálót. A piros-feketék problémái 
a későbbiekben sem oldódtak meg. A 12. percben járt 
a mérkőzés, amikor Péter lőtte be a 3. újpesti gólt. Ezt 
követően összekapta magát a hazai alakulat és az első 
félidő végére felzárkózott egy gólra. Előbb Irhás, majd 
Balogh volt eredményes, így nyílt lett a mérkőzés. Pe-
dig a házigazdáknak a fordítás is összejöhetett volna, 
mert előbb Fekete, majd Süttő hibázott büntetőt.
A második felvonásban óriási erőket mozgósítottak 
a hazaiak, hogy megszülessen az egyenlítő gól. Erre 
nem is kellett sokat várni, hiszen 5 perc játék után 
Kótai vette be a vendégkaput. Az Ördögök így talpra 
álltak és hajtottak a vezető gólért. A hajrában előbb a 
hazaiaktól Balogh majd az Újpestből Póta jutott a kiál-
lítás sorsára. A végjátékban újabb gól már nem esett, 
így 3-3 lett a vége, ez volt az Ördögök második ilyen 
eredménye 4 forduló alatt. A kazincbarcikai együttes 
5 ponttal jelenleg a 4. helyen áll. Kőrösi Gábor együt-
tese legközelebb október 1-jén Kistarcsán lép pályára. 

KAZINCBARCIKA VÁROSI SAKK CLUB

ALULMARADTAK  
A SAKKOZÓK 
Vereséggel kezdett az NB II-ben a Kazincbarcika Vá-
rosi Sakk Club szeptember 23-án.

A barcikai sakkozók ezúttal nem szerepeltek sikere-
sen, de bízva a legjobbakban, talán a következő NB 
II-es fordulón, október hetedikén Hajdúszoboszlón 
remekel majd a csapat.

Eredmény: Kazincbarcika – Tiszavasvári 4 1/2 – 7 1/2

Minden évben hagyomány a Kovács Aladár - Simon 
József Emlékverseny, melyet idén 18. alkalommal ren-
dez meg a Kazincbarcika Városi Sakk Club október 
hatodikán. A verseny célja, hogy a két sakkozónak 
emléket állítsanak, akik rengeteg versenyzőt nevel-
tek ki, valamint több borsodi csapatban is sikeresen 
versenyeztek.
A megmérettetést a Mezey István Művészeti Köz-
pontban tartják, a lebonyolítása pedig 9 fordulós svájci 
FIDE rendszerben, Swiss Manager programmal törté-
nik majd, 2x10 perces játékidővel.

Fotó: Kurdi József/pmfc.hu

JÁTSZÓTÉRI 
KALANDTÚRA 

Fedezd fel Kazincbarcika játszótereit!

Gurulj velünk végig a városon!
Hozz magaddal bármit, ami gurul:  

kerékpárt, görkorcsolyát vagy rollert!

Játékos sportprogramok: 
streetball, zenés torna, foci, kézilabda, 

interaktív játékok versenye

2018. szeptember 29.  
(szombat) 9.00 

Esőnap: szeptember 30. (vasárnap) 9.00

Indulás: 9.00 Csónakázó-tó
Érkezés: 12.00 Völgypark

FITT BARCIKA

A program díjtalan!

A Játszótéri kalandtúra 
az Európai Sporthét 
hivatalos eseménye

Európai Sporthét
Mozdulj Te is Európával!
A Játszótéri kalandtúra is  
csatlakozott az Európai Sporthéthez.



HIRDETÉS

12 2018. SZEPTEMBER 28.

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

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!

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

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.: 48/510220  |  F.: 48/510224 

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: 20/4281830

Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A

Telefon: (48) 800800 

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.

Ingyenes
jogi tanácsadás

2018. október
2-án (kedden)

15 órától.
Helye: MSZP városi iroda Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.


