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A SPORTÉRT
MINDEN PÁLYÁN

TÍZÉVES AZ IDŐVÁR

„TÖKÖS”

őszi családi kézműveskedés,
tökfaragás, dekorációk készítése

JÁTSZÓHÁZ

2018. október 14. 10 óra

a Gyermekek Háza-Kézművesházban

400Ft/fő

(Mezey István Művészeti Központ,Rákóczi tér 9.)
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OVI-SPORTPÁLYA

ÚJABB BARCIKAI ÓVODÁKBAN
INDULT EL A FITT OVI PROGRAM
A Napsugár Tagóvoda után a Mesevár, a Nefelejcs és a Százszorszép Tagóvodákban
is birtokba vették az ovisok a Fitt Ovi program leendő bázisait, a multifunkcionális
ovi-sportpályákat. Az átadó ünnepségen Szitka Péter polgármester, Klimon István
alpolgármester és Tóth Tímea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány alelnöke, egykori
válogatott kézilabdázó is együtt mozgott a kicsikkel.

A szakszerűen kivitelezett pálya lehetőséget ad
a gyermekeknek akár az
egész napos szabadtéri sportolásra, mozgásra,
ezzel együtt a különböző
csapatjátékok megismerésére, alkalmas a tartós
vagy részleges mozgássérültek rehabilitációjára, valamint lehetővé
teszi, hogy mindezt biztonságos, kulturált, az uniós normáknak megfelelő
keretek között tehessék
meg az óvodások.
– Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek minél hamarabb megszeressék a mozgást, és játékos
keretek között javuljon a
koordinációjuk. Az alapítványunk ennek elősegítésére és támogatására
indította el a Nemzeti Ovi
Sport Programot – mondta el az átadón Tóth Tímea,

aki hozzátette, hogy az
infrastruktúrán kívül az
óvodapedagógusok akkreditált képzésével is segítik a kezdeményezés sikerességét.
Az újabb három multifunkcionális pálya beruházási költségeit Kazincbarcika Város Önkormányzata,
az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány, és a sportági
szövetségek TAO-támogatási lehetőségein keresztül a Framochem Kft.
biztosította.
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete néhány hete
további két multifunkcionális pálya létrehozásához
szükséges önerő biztosításáról döntött, támogatva
azt, hogy lehetőség szerint
a jövőben minden barcikai
oviban megteremthesse a
program feltételeit.

ÁTADÓ

SZURKOLJON A KAZINCZYBAN IS!

Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Kazincbarcikai
Kézilabda Sport Egyesület, a Wanhua-BorsodChem
Zrt., valamint a Kazincbarcikai Tankerületi Központ
összefogásának köszönhetően 356 fős lelátóról szurkolhatnak a jövőben a sport szerelmesei a Kazinczy
Tornacsarnokban.

Szitka Péter polgármester
„A mindennapos testnevelésre való felkészítésben, a
sporthoz való hozzászoktatásban az ovi-sportpályák
adta lehetőség egy fontos eszköz az óvodapedagógusoknak, a szakembereknek, akik itt foglalkoznak majd a kicsikkel. Az önkormányzat
kezdeményezésére elindított Fitt
Ovi program néhány napja vette
kezdetét, első körben 120 jelentkezővel. Nem elegendő az, hogy ezek
a speciális pálya- és eszközrendszerek megjelenjenek az intézményekben,
fontos, hogy az óvodai sportolás szakmailag megtámogatott fejlesztési programmal,
a helyi sportági szakemberek és pedagógusok
részvételével valósuljon meg.”

Horváthné Geleta Mária,
a Kazincbarcikai Összevont
Óvodák vezetője
„Ismét egy rendkívüli lehetőség nyílik meg a gyerekek és az óvodapedagógusok előtt. Bízok benne, hogy
ezzel a programmal talán még inkább hozzá tudjuk
segíteni az apróságokat a későbbi sportsikerek eléréséhez. Intézményünk számára mindig is elsődleges szempont volt az egészséges életmódra nevelés,
amelyhez szorosan hozzákapcsolódik a mozgás, majd
később a sport.”
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– Azok, akik szeretik a
sportot, szeretnek szurkolni is. Büszke vagyok
rá, hogy ismét egy nemes célért fogott ös�sze több városi szereplő,
amivel lehetőséget biztosítunk közösen arra, hogy
még színvonalasabb körülmények között láthassák a városlakók, a szülők, hozzátartozók azokat
a mérkőzéseket, sport
eseményeket, amiket a

Kazinczyban rendeznek
meg – emelte ki Szitka
Péter polgármester.
A negyven millió forintos beruházáshoz szükséges forrás közel egyharmadát, mint önerőt az
önkormányzat, a további
forrást pedig a kézilabda
egyesület TAO-támogatási lehetőségein keresztül a Wanhua Borsodchem
Zrt. biztosította.

A szeptember 27-i átadó
ceremónián Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Szitka Péter polgármester és Tóth Tímea
egykori válogatott kézilabdázó, többszörös bajnok mondott beszédet és
vágott szalagot.
Székelyné Varga Mária
Ágnes tankerületi igazgató pedig megköszönte az
iskola nevében az új bővítést.

Az átadók kapcsán Tóth Tímea, mint egykori válogatott kézilabdázó osztotta meg néhány gondolatát a pályájáról és a jövőjéről:

Tóth Tímea, az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány alelnöke
– Nagyon jó érzés átélni, hogy ilyen sportbázisok vannak, mint Kazincbarcika. Szerencsés vagyok, hogy
eljuthatok a munkám révén ilyen helyekre és beszélhetek a gyerekeknek a sporthoz való kötődésemről,
szenvedélyemről, amit talán a jövőben tudnak majd
kamatoztatni. Jó látni, hogy a városban számos sportág közül választhatnak a fiatalok, van lehetőség arra,
hogy több területen kipróbálják magukat és eldőljön,
melyikben a legtehetségesebbek. Tetszik, hogy olyan
városba jöhettem ma, ahol előtérben van a sport és a
gyerekek egészséges életmódra való nevelése.

– Azt mondom, az isteni gondviselés mindig ott
volt mellettem. Az első
pillanattól kezdve céltudatos sportoló voltam,
mindig a maximumra törekedve. Ha a vonalig kellett futni, akkor a vonalig futottam, ami még 33
évesen is jellemző volt
rám. Én nem voltam egy
nagy tehetség, az atlétikának és a súlylökésnek köszönhetően fantasztikus lövőerőm lett,
amit aztán többé-kevésbé csak korrigálni kellett,

mert a koordinációm
nem volt megfelelő, de
azt gondolom, hogy alázattal, munkával nagyon
magas szintig el lehet jutni. Viszont azt soha nem
szabad elfelejteni, hogy
élvezni kell az egészet!
Nagyon büszke vagyok a
karrieremre és arra, amit
elértem, viszont a mai fejemmel egy csomó mindent máshogy csinálnék.
Lehet, hogy 20 évesen
sportpszichológus segítségét kértem volna, hogy
el tudjak engedni dolgo-

kat, ne rágódjak annyit,
hogy menjek tovább.
Nagyon remélem, hogy
a szemlélet, amit képviselek hatással lesz azokra a gyerkőcökre, akikkel együtt dolgozhatok
a jövőben, az utánpótlás
kézilabda-nevelés során. Most jelen pillanatban az ovi-sport program
az, amiben próbálok kiteljesedni, az óvodapedagógusoknak próbálok segíteni, aztán majd
meglátjuk, hogy mit hoz
az élet.
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SZÜRETI VIGALOM

ZENE, TÁNC, JÓKEDV KAZINCBARCIKÁN

A mára hagyománnyá vált kétnapos Szüreti Vigalom
programjaitól bolydult fel a belváros és a Mezey Művészeti Központ udvara szeptember 28-án és 29-én.
Zenés, táncos felvonulással vette kezdetét a remek hangulatú esemény,
ahol gyönyörű napsütésben sétáltak az óvodások, iskolások szüleikkel
és nagyszüleikkel együtt
a főutcán egészen a Mezey-házig, miközben a
felvonulás hangulatfelelőse, az Agyagbanda és
a Számadó zenekar húzták a talpalávalót. A Mezey-ház udvarán a program táncházzal indult,

Szombaton a Szüreti Vigalom tovább folytatódott, ahol elsőként a színpadon a Füzike Tagóvoda
kicsinyeinek műsorát tekintette meg a közönség,
majd a kodályos néptáncosok pezsdítették fel újra
a hangulatot. A színpadi
produkciók mellett népi
játszóházban ismerkedhettek a gyerekek azokkal
a hagyományos játékokkal, melyekkel még nagyés dédszüleik játszottak.
Az érdeklődők népi mesterségi bemutatón keresztül pillanthattak bele
többek között a kosár-

ahol a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
néptáncosai vitték táncba a nagyérdeműt, majd a
Citerazenei Műhely tagjai
adtak koncertet a színpadon.
A pénteki nap Márió, a
harmonikás koncertjével zárult, ahol apraja és
nagyja a legismertebb
slágerekre táncolt.
A Szüreti Vigalom programjai alatt az Idővár
Nyugdíjas Kulturális Klub

fonás és a fafaragás rejtelmeibe. A bátrabbak ló
hátára is pattantak, és kipróbálták, milyen érzés
nyeregben lenni. A hagyományos mustkészítés első
fázisaiban is részt vehettek a vállalkozó kedvű látogatók, ők lábbal taposták a lavórokban a szőlőt.
Az esemény zárásaként
a Miskolci Illés Emlékzenekar koncertjén szórakozhatott a közönség,
melyen a jól ismert Illés-slágerek mellett csak
az ő repertoárjukban szereplő számok is felhangzottak.

jótékonysági akciót szervezett, melyen a tagok és
a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
munkatársai által készített Kiwanis babákra lehetett licitálni.
– Klubunk az akcióban
összegyűlt több mint
146 ezer Ft-ot két szervezetnek ajánlja. A terveink szerint a felajánlásokból az ajándékozottak
számukra hasznos meglepetést kapnak majd
– árulta el Pelle Anna, az
Idővár vezetője.

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK MUSTOT?
Mustot otthon is bátran készíthetünk. Bármilyen
szőlő megfelelő hozzá, lényeg, hogy a szőlőszemek még egészségesek legyenek, ne kezdődjön
meg az erjedésük. A szemeket leszedjük a szárakról, lemossuk és lecsepegtetjük. Egy nagyobb
szűrő és egy fakanál segítségével egy aláhelyezett edénybe préseljük a levet, és már fogyaszthatjuk is a finom mustot. Mivel gyorsan erjed,
ezért nem érdemes egy-két napnál tovább tárolni. Ha később is szeretnénk élvezni a friss nedű
ízét, és nincs kedvünk a tartósítással pepecselni
akkor csak fagyasszuk le! A kiengedéskor arra
ügyeljünk, hogy ne mikróban, csak szobahőmérsékleten fokozatosan hagyjuk kiolvadni.
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TÉRSÉG

MEGÁLLAPODÁS

MIHÁLY-NAPI
HAGYOMÁNYŐRZÉS
Bánhorvátiban évente hagyományosan megemlékeznek Szent Mihály napjáról. S ki volt ő valójában?
Szent Mihály egyike a hét
arkangyalnak, a mennyei
hadak nagy vezére és hős
harcosa. A zsidó és az erre
épülő keresztény hagyomány szerint az Istenhez
hűséges angyalok vezére,
akik Isten oldalán állnak a
lázadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni harcban.
Az idők folyamán misztériuma tovább gyarapodott. Az
ősi hitvilág alapján a keresztény katonák patrónusa,
egyben a túlvilágra költöző
lelkek kísérője. Ezzel függ
össze a „Szent Mihály lova”
elnevezés. Ebből adódik a
magyar néphagyományban a Szent Mihály szekere, ami tulajdonképpen a
Göncölszekér másik neve.
Sőt a középkorban még a
Tejút is Mihály nevét viselte. Ekkor kezdődött el hazai
kultusza. Árpád-házi Szent
László királyunk 11. századi rendeletével kötelezővé
tette napjának megünnep-

lését, mely a 18. századig
hatályban maradt. Tisztelete oly mértékű volt, hogy a
Szent Korona ún. görög korona (Corona Graeca) részén
látható Gábriel arkangyallal
három ágban végződő hírnöki pálcával a kezükben,
hiszen a bizánci egyházi
szokás értelmében ők közvetítik a koronát Krisztustól
az uralkodó számára. A folklór egyebek mellett napjához köti a „kisfarsang” kezdetét, ami a lakodalmazások
őszi időszaka volt, és Katalin
napjáig tartott. Szent Mihály napja, a gazdasági év
fordulója, a Szent György
napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották
haza. Ez a nap a pásztorok

elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is
volt. Az állatok viselkedéséből pedig megjövendölték
a várható időjárást: ha Szent
Mihály éjszakáján a juhok
vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, kemény telet
reméltek, ellenkező esetben
enyhét. A szeptember 29én megtartott rendezvénynek a Falumúzeum adott
otthont. Az érdeklődők hagyományőrző programokon
vehettek részt, számtalan
módon kézműveskedhettek, kipróbálhatták magukat íjászatban és akár szőlőt
is préselhettek, illetve minden látogató kemencében
sült finomságokat kóstolhatott.

A ZENE MINDENKIÉ

Legyen a zene mindenkié!
– mondta Kodály Zoltán,
hisz szintén a nagy művészt idézve, aki nélküle él,
az lelki vérszegénységben
él. Valljuk be, a híres zeneszerzőnek igaza volt. A
zeneszó létünket határozza meg, feltölt, megnevettet, vagy épp ellenkezőleg,
sírásra késztet. A zene a
legnagyobb jótétemény,
amit a halandók ismerhetnek – fogalmazta meg J.
Addison az 1600-as évek
végén. Ezt felismerve, az
UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin
kezdeményezésére október 1-jét a zene világnapja
rangra emelte. Ebből az al-

7

KOLORHÉT • IV. / 39.

kalomból rendezték meg
Kurityánban az Amatőr
Előadók Találkozóját, a
„Kurityánért” Alapítvány
szervezésében. Az előzetes felhívásra huszonegy egyéni és csoportos
jelentkezés érkezett. A
programot az újonnan átadott Lovarda Színházteremben bonyolították le,
szeptember 29-én. A különleges atmoszférájú helyiség nem véletlenül kapta a nevét, ugyanis egykor
lovakat tartottak benne.
A külső-és belső megújulását követően a mintegy
140 néző befogadására
alkalmas terem zsúfolásig megtelt, ahol nagysze-

rű előadásokat láthatott a
közönség. A megjelenteket a szervező alapítvány
részéról Icsó Miklósné elnök, a rendező község nevében Sziráczki Sándor
polgármester köszöntötte. A főként a térségből,
- Kazincbarcika, Kurityán,
Tardona, Izsófalva, Vadna,
Bánhorváti, Rudabánya,
Edelény, Rudolftelep, Nekézseny, Ózd településeiről érkezett fellépők szólóének, vers, hangszeres
zene, tánc, népdal, zenés
paródia kategóriában szórakoztatták a publikumot.
A cél a közösségépítés,
egymás kultúrájának mélyebb megismerése volt.

ELŐTÉRBEN A
SZÉPKORÚAK

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZALÉZIAKKAL
A Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Don Bosco
Szalézi Társaság között született megállapodást írta alá
szeptember 28-án Szitka Péter polgármester és Vitális
Gábor címzetes apát, SDB plébános, a kazincbarcikai szerzetesi közösség igazgatója, a Magyar Szalézi Tartomány
tartományfőnöki vikáriusa Kazincbarcikán.

Az MTA Miskolci Területi Bizottságának Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottsága „A tudás házhoz megy” címmel kihelyezett munkabizottsági ülést tartott Bánhorvátiban,
a Berkes János Művelődési Házban, szeptember 27én.
A
munkabizottság
minden esztendőben
meghatározza az éves
teendőit. Ezt a munkatervet az előző év
tapasztalatai alapján
állítják össze. A tudomány napjának tavalyi
mottója az emberközpontú tudomány volt.
Mivel a gerontológiai bizottság döntően
az emberrel, ezen belül
az időskorúakkal, illetve a nemzedékek kapcsolatával foglalkozik,
ezért a munkabizottság tagjai úgy gondolták, hogy ne csupán
Miskolcon, az akadémia
székházában tartsanak tudományos konferenciákat, workshopokat, műhelyeket. Az
idea az volt, hogy közelebb kerüljenek az
emberekhez, ezt pedig vidéken igyekeztek megteremteni. Ennek az elgondolásnak
éppen a kazincbarcikai
Szenior Szabadegyetem az első, prioritással
bíró projektje, hiszen az
országban először van
olyan helyen kihelyezett szabadegyetem,
ami nem egyetemi város. A szakemberek
már az egyetemen, a
társadalomtudományok oldaláról nagy
fontosságot tulajdonítottak annak, hogy
a tudományt közelebb
kell vinni a mindennapi élethez és a gyakorlattal kell összevetni. A
minapi rendezvényen
részt vettek a Szuhavölgyi Bányászlakta

Települések, Vadna község képviselői és a Szikra Alapítvány önkéntes
munkatársai. A program
kezdetén prof. dr. Hell Judit, a Szakbizottság elnöke, a munkabizottság
tagja bemutatta a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi
Bizottságán belül működő Társadalomelméleti
Szakbizottság tevékenységét és céljait. Ezt követően dr. Dobos László,
a Munkabizottság titkára a Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság
tevékenységét ismertette. A műhelybeszélgetés a továbbiakban a
szépkorúak társadalomban betöltött szerepét
taglalta. A munkabizottság felajánlotta együttműködését a települések művelődési házainak,
egyházaknak,
illetve
egyéb más, szépkorúakat fogadó intézményeknek. Jelen pillanatban
folyik a felmérés arról,
hogy a vidék, a kisebb
települések milyen gondokkal küzdenek, a bizottság hogyan lehetne
a segítségükre, miként
tudnának együttműködni, illetve a kistelepülések milyen támpontokat
tudnak adni arra, hogy a
tudomány mivel foglalkozzon, milyen kutatásokat végezzen. Ez a tudástranszfer oda-vissza
működne.
Várhatóan
jövő tavasszal, Vadnán
lesz folytatása ennek a
nem mindennapi kezdeményezésnek.

A Szalézi Társaság és az
önkormányzat között már
több mint két évtizede szoros az együttműködés. Mint
azt előző lapszámunkban
megírtuk, a Szalézi rend
egy új rendház kialakítását
tervezi a kollégiuma melletti, Építők úti ingatlan egy
részében, melyet az önkormányzattól 150 150 000

Ft-ért vásárolt meg. A képviselő-testület egyetértésével az önkormányzat a
vásárlásból befolyt teljes
összeget az érintett épületrész környékének rendbetételére fordítaná. Ezt az
adás-vételi szerződésben
is rögzítették a felek, melyet aláírásukkal pecsételtek meg.

JUBILEUM

Tízéves az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub
Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte az Idővár
Nyugdíjas Kulturális Klub szeptember 25-én az Egressy
Béni Művelődési Központban. Az esemény egyben jótékonysági akció is volt.
Az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub 2008. szeptember 25-én alakult, ennek
apropóján születésnapi
ünnepséget tartottak az
Egressy Béni Művelődési
Központban. A rendezvény
egy kiállítással nyílt meg,
melyen a klub tagjainak
alkotásai, például mandalák, festmények, patch
work használati tárgyak
és Kiwanis babák láthatóak. Az eseményen Lőw
Ferencné, az Idővár veze-

tőségi tagja köszöntötte a
megjelenteket, majd Pelle
Annával, a klub vezetőjével oklevelet nyújtottak át
azoknak, akik segítettek
megalkotni a Kiwanis babákat.
– Mérföldkőhöz érkezett
a klub, hiszen tíz év alatt
rengeteg dolgot éltünk
át együtt, számos helyre eljutottunk, nemcsak a
térségben, hanem az országban, valamint Szlovákiában is, továbbá a

helyi és a környékbeli
kulturális programok
állandó résztvevői
vagyunk. Szerencsére egyre többen csatlakoznak hozzánk, jelenleg
hatvankét tagot számlálunk – emelte ki Pelle
Anna.
A jubileum alkalmából
Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében
Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester egy tortával
lepte meg a klubtagokat,
majd az alpolgármester
beszédében hangsúlyozta: nagyon örül, hogy az
Idővár évek óta jelen van

a város életében és programjaival, aktivitásával
segít tovább színezni Kazincbarcikát.
A programon az Irinyi János Református Oktatási
Központ diákjai és zenei
műhelyének tagjaiból álló
ZTM Group adtak műsort,
ezt követően Pelle Anna
elevenítette fel az elmúlt
tíz év legmeghatározóbb
és legemlékezetesebb pillanatait. Az Idővár tagjai
úgy gondolták, nemcsak
fennállásuk évfordulóját ünneplik meg, hanem
jótékonykodnak is: harmincegy Kiwanis babát
bocsátottak árverésre.
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KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

HELYBEN
VAGYUNK!

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

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

Kondó Község Önkormányzata
pályázatot hirdet a
Kondói Harica-Völgyi Óvodába
1 fő óvodavezető és 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére,
kiemelt bérezéssel.
Érdeklődni a 70/456-5564-es
telefonszámon lehet.

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

Ingyenes számítógépes tanfolyam Kazincbarcikán

65 éves korig

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.

KÖZÖSSÉGI INTEGRÁCIÓ

AZ ŐSZT KÖSZÖNTÖTTÉK AZ CSALÁDI NAP
OVISOK

„Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató
akcióterületen” elnevezésű projekt keretében családi
kézműves napon vettek részt a Hámán Kató, az Építők út, valamint a Május 1 út lakói.

Lecsópartival indították a Napsugár Tagóvoda
csöppségei az őszi nyárbúcsúztató programokat
szeptember 13-án.
Természetesen nem csak
ezen az egy napon „bulizhattak” a csöppségek:
szeptember 25-én az Eszterlánc Tagovódában Almafesztivált, szeptember
28-án pedig Mihály-napi
vásárt rendeztek a Napsugár Tagóvodában.
Az őszi délelőttön és délutánokon a kicsik verseket

mondtak, énekeltek, játszottak, vagy éppen hagyományőrző ruhába bújtak.
– A rendhagyó délutánok
célja az, hogy a gyerekek
megismerjék a régi magyar
néphagyományokat, vala-

mint, hogy a programokon
teret adjanak a szülőknek,
hogy a lehető legtöbb időt
tölthessék el gyermekeikkel – mondta el Horváthné
Geleta Mária, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák
intézményvezetője.

Alapvető funkciók, üzenetküldés, tájékozódás az interneten, szöveg szerkesztése
Jelentkezési határidő: október 12.

A projekt egyik legfontosabb eleme a közösségfejlesztés, mely kapcsán Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató
Központ (KSzSzK) és a Barcika Art Kft. minden célcsoportot szeretne elérni, de a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a 12-20 éves korosztályra is, hogy
állandó programlehetőségeket, közösségi elfoglaltságot kínáljanak számukra.
– Az akcióterületen élők közti együttműködés kapcsán kiemelt szerepet kap a közösségi programok
szervezése, melyek segítenek az előítéletek lebontásában. A szombati napon az érdeklődők „Az ősz
színei” elnevezéssel egy óriás festményt készítettek
az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör tagjainak segítségével, majd az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub önkénteseivel kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol
kifestőztek és különböző figurákat készítettek a gyerekek – mondta el István Zsolt, a KSzSzK igazgatója. A
programot közös filmvetítés zárta.

Részletek és jelentkezési lehetőség ügyfélszolgálatunkon!

Langwest Nyelvi Központ

www.langwest.hu

20/432-2445

E-000109/2014

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

KÖZÉPPONTBAN
A KÖNYVTÁR

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok
szakmai találkozójával
kezdődtek az Országos
Könyvtári Napok Kazincbarcikán, október 1-jén.

Az egy héten át tartó
programsorozat megnyitóján elsőként Molekné
Kőrösi Beatrix, az Egressy
Béni Városi Könyvtár
igazgatója köszöntöt-

te a megjelenteket, aki
kiemelte: az Országos
Könyvtári Napok keretében idén is igyekeztek
érdekes rendezvényeket
szervezni minden korosztály számára. Őt követően Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere,
majd dr. Prokai Margit, a II.
Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatója szólt.

A szakmai tanácskozást után a mintegy száz
résztvevő megismerte a
Mezey István Művészeti Központot, a város nevezetességeit, a megújult
tereit, valamint parkjait is.
A héten volt többek között író-olvasó találkozó Tajthy Krisztinával,
könyvklub, könyvtártörténeti és könyvtárhasználati foglalkozás, valamint könyvbemutató. A
programsorozat október 7-én, Könyves vasárnappal zárul majd, melyen a könyvtár dolgozói
megbocsátást tartanak,
vagyis a lejárt kölcsönzési határidejű könyveket
büntetés nélkül vissza lehet vinni.

TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

ELSŐSÖKET
AVATTAK

A Tompa Mihály Emléknap részeként tartották az elsősök avató ünnepségét szeptember 27-én az Irinyi
János Református Oktatási Központ Tompa Mihály
Református Általános Iskolájában.
A rendezvény első felében Kolumbán Gábor református
lelkipásztor mondott ünnepi köszöntőt, majd az igehirdetés következett. Suga Lászlóné, az Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Református
Általános Iskolájának tagintézmény-vezetője elmondta: az intézményben minden évben felavatják a kis elsősöket. A 2018/2019-es tanév elején ötvenhárom
elsős gyermek ült be az iskolapadba. Az ünnepségen
a kicsik verset mondtak és fogadalmat tettek, majd a
nyolcadikos diákok egy táskát nyújtottak át a kis gólyáknak, akik immár boldogan viselik annak tartalmát,
az iskola köpenyét.
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VRCK

IDEGENBELI BRAVÚR

A Vegyész RC Kazincbarcika 2 nap alatt 2 mérkőzést játszott. Először a Közép-európai
Kupa első fordulójában Zágrábban, majd a hazai bajnokságban Pécsett. A kék-sárgák
mindkét mérkőzésüket légiósaik nélkül nyerték meg.
Az első zágrábi mérkőzés előtt nem volt könnyű
dolga Marek Kardosnak, a
VRCK edzőjének, hiszen
nem elég, hogy bombaerős ellenféllel nézett farkasszemet csapata, de
három légiósára, Páezre,
Milevre és Mackora sem
számíthatott, mert nem
érkezett meg a játékengedélyük. A Barcika azonban ennek ellenére nagyszerűen röplabdázott az
első szettben, és 4 pontos előnyre tett szert. Ezután rákapcsolt a horvát
bajnok, de megnyugtató
előnyt nem tudtak kiharcolni. A hajrában felváltva
estek a pontok, de a végjátékban higgadtabb volt
a vendégegyüttes és 2927-re megnyerte az első
felvonást.
A második szakaszban is
kiélezett csata zajlott a
pályán. A játszmát is jól
kezdte a vendégalakulat,
Banaiék 3-0-ra vezettek
és hiába fordítottak a házi-

gazdák, mert a hajrában ismét 2 ponttal jobban állt a
Vegyész. Ebben a szettben
is drámai volt a végjáték,
de ez ismét a kék-sárgáknak kedvezett, 29-27-re
hozták ezt a felvonást is.
A harmadik szettre ös�szekapta magát a Zágráb
és 22-18-nál esélye volt a
szépítésre. Végül, ha nehezen is, de hozta 26-24-re a
harmadik etapot a horvát
együttes.
A negyedik szakaszban meglehetősen simán
szerzett előnyt a VRCK.
Németh mellett Juhász
és Blázsovics is remekelt és megnyugtató volt
a borsodiak előnye. A hazaiak nem tudtak semmi
olyat kitalálni, amivel fordíthattak volna. Ebben a
szettben még 20 pontot
sem engedélyeztek Toronyaiék riválisuknak. A
Kazincbarcika 25-16-ra
hozta végül a szettet és
3-1-re megnyerte a mérkőzést, ami számukra a

Közép-európai Kupa nyitónapján 3 pontot hozott.
Marek Kardos vezetőedző joggal volt elégedett
a barcikai csapattal, amely
remek játékával aratott
bravúrgyőzelmet légiósai
nélkül Zágrábban. A VRCK
útban Barcika felé hétfőn
este Pécsen bajnoki mérkőzésen is pályára lépett.
A kék-sárgák mindössze
egy órát töltöttek a pályán. A baranyaiak ellen az
első játszmában 25-13ra, a másodikban 25-11re, míg a harmadikban 2517-ra győztek, így 3-0-ra
megnyerték a találkozót.
A Vegyész legközelebb
lapzártánk után október
4-én este 8 órától fogadja a Pénzügyőr együttesét a Don Bosco Sportközpontban. Majd október
8-án hétfőn este 7 órától
a klub, történetének első
Bajnokok Ligája mérkőzését játssza Nyíregyházán a görög PAOK Szaloniki ellen.

KBSC

GÁLHIDIVEL NYERTEK

A labdarúgó Merkantil Bank Liga 10. fordulójában Mosonmagyaróváron lépett pályára a Kazincbarcika. A Gálhidi György dirigálta együttes 3-0-ra győzött és ezzel a csapat pillanatnyilag elkerült a kiesőzónából.
A Budafok elleni idegenbeli döntetlen után (00) ezúttal is vendégként
szerepelt a KBSC. Gálhidi György együttesének
nem volt könnyű dolga a
korábbi szövetségi kapitány Várhidi Péter által
vezetett Mosonmagyaróvár otthonában, hiszen a
dunántúliak a forduló előtt
10 ponttal a 13. helyen álltak, míg a KBSC 7 ponttal a
18. kieső helyen szerénykedett. A mérkőzésen a
kontrákra építő vendégek 3 perccel a félidő vége
előtt Oltean révén meg-

szerezték a vezetést. Ez
volt a légiós első barcikai
gólja.
A második játékrészben
az egyenlítésért küzdő
hazaiak számára nem sikerült gólt szerezni. A 61.
percben ráadásul még
nehezebb lett helyzetük,
mert Tóth László megszerezte 3. gólját a szezonban
és már kettővel vezetett
a kék-sárga legénység.
A Gálhidi-együttes taktikusan futballozott és a
végjátékban a 56. percben Gábor révén megszerezte 3. gólját, ezzel

bebiztosítva a 3-0-s idegenbeli győzelmet. Gálhidi
György a mérkőzés után
elégedetten nyilatkozott
csapata teljesítményéről. Véleménye szerint a
KBSC kontrái veszélyesek
voltak, a csapat pedig kihozta magából a maximumot. A barcikai együttes
így elkerült a kiesőzónából
és 10 pontjával jelenleg a
13. helyen áll. Az együttes
lapzártánk után október
3-án szerdán a Budaörsöt fogadta, majd október
7-én, vasárnap Cegléden
lép pályára.

EURÓPAI SPORTHÉT

KALANDOZÁS A
JÁTSZÓTEREKEN
Az Európai Sporthét programhoz csatlakozva Játszótéri Kalandtúra elnevezéssel családi sportdélelőttöt
tartottak Kazincbarcikán.
Az ügyességi versennyel, különféle sportolási lehetőségekkel fűszerezett délelőttre kerékpárral, görkorcsolyával, rollerrel érkeztek a Csónakázó–tóra a
mozogni vágyók. Onnan a kertvárosi játszótérre kerekeztek, majd megkerülve a Herbolyán található horgásztavat több játszóparkot is meglátogattak.
A program a gyerekek körében egyik közkedvelt helyén a Völgyparkban zárult.
– Fontos, hogy a legkisebbek is megszeressék a mozgást, így előtérbe helyezve az egészséges életmódot,
játékos feladatokon keresztül próbáltuk ezt elérni –
emelte ki a kezdeményezés célját Viszoczky Sándor, a
program koordinátora.
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SZÍNHÁZI ÉVAD
2018/2019 • KAZINCBARCIKA
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

VÁSÁROLJA MEG MOST „THÁLIA” VAGY „MÚZSA” BÉRLETÉT!

2018. november 20. (kedd)
és november 21. (szerda)

2019. január 11. (péntek)
és január 12. (szombat)

2019. február 20. (szerda)
és február 21. (csütörtök)

KONCERT
ÉGBEN MARADT ÚJÉVIA MELÓDIA
NICSAK,
KAMARAZENEKARRAL
REPÜLŐ
KI LAKIK ITT?
LARA DE MARE:

MICHAEL COONEY:

zenés titkok Edith Piaf életéből

bohózat

Turay Ida Színház

Bánfalvy Stúdió

Főbb szerepekben:
Keresztes Ildikó, Xantus Barbara,
Hűvösvölgyi Ildikó
Rendező: Szurdi Miklós

Főbb szerepekben:
Kiss Ramóna, Gesztesi Károly,
Beleznay Endre, Száraz Dénes
Rendező: HCs

A rendezvényt támogatja:

Sztárvendég:

ILLÉNYI KATICA

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

TOVÁBBRA IS
A DÖNTETLEN

A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 5. fordulójában
Kistarcsán lépett pályára a Kazincbarcika. Az Ördögök 2-2-es eredményt értek el.
A győzelem reményében lépett pályára a barcikai
csapat a forduló előtt 4 pontos Kistarcsa otthonában.
A vendégek egy szép Fekete góllal jutottak előnyhöz
a 13. percben. A folytatásban többet támadott a hazai alakulat, az Ördögök pedig a kontrákra építettek.
Gyorsan jött a Kistarcsa egyenlítése, Angyal vette
be Szacskó kapuját. Fekete azonban 2 perccel az első
félidő vége előtt újból gólt szerzett és ismét az Ördögöknél volt az előny.
A második játékrészben felváltva forogtak veszélyben a kapuk. A Kazincbarcika nem játszott ugyan jól,
de szívósan védekezett és őrizte 2-1-es előnyét. Az
utolsó percekben aztán Angyal újabb találata a 2-2es állást eredményezte. A hátralévő időszakban újabb
gól már nem esett, így ismét döntetlennel zárták a
mérkőzést a barcikaiak. Kőrösi Gábor együttese így
6 ponttal a 6. helyen áll a bajnokságban. Az Ördögök
legközelebb október 8-án hétfőn este 7 órától a Kartal SE együttesét látják vendégül a Don Bosco Sportközpontban.

Liszt-díjas hegedűművész,
Magyarország Érdemes Művésze

2019. április
ÉRIC ASSOUS:

BOLDOGSÁG

A bérletek ára:
teljes árú 9500 Ft
diák, nyugdíjas 9000 Ft
jegyár: 2500 Ft/előadás
újévi koncert: 2000 Ft

József Attila Színház

A tavalyi bérletes helyek
meghosszabbítása
2018. október 19-ig.

komédia
szerelmi kaland hat képben

Pikali Gerda és Rékasi Károly
közös színpadi munkája
Rendező: Verebes István
Jászai Mari-díjas színész

2019. május

Az előadások
19.00 órakor kezdődnek.

Bérletek vásárlása: 2018.
október 24-től november 21-ig.
Helye: az Egressy Béni Művelődési
Központ jegypénztára
Jegyértékesítés 2018.
november 05-től, a Barcika Art Kft.
jegypénztáraiban!
Érdeklődni lehet: (+36-48) 510 220
Bővebb információk:
www.barcikaart.hu

KÁLMÁN IMRE,
JULIUS BRAMMER,
ALFRED GRÜNWALD:

A MONTMARTRE-I
IBOLYA
operett

Untitled-2 1

Kassai Thália Színház

2018.08.27. 16:56:31

Főbb szerepekben:
Madarász Máté, Nádasdi Péter,
Varga Szilvia, Lax Judit
Rendező: László Sándor
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CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

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

autóbusz-állomásainkra!

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

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

MŰSORAJÁNLÓ
Október 6–7.
HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE
(Kolorlive,
Híradó)
(szombat – vasárnap)

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Nagy Géza őrnagy, a Magyar Honvédség Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság. 4. Katonai
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője
Téma: katonai toborzás
Vendég: Dojcsák Dávid, a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság sajtószóvivője
Téma: kezdődik a fűtési szezon, valamint a mustgáz veszélyei

Október 10.
(szerda) 18.00
Október 11.
(csütörtök) 18.00

keresünk B-A-Z. megyei, kiemelten

MISKOLCI ÉS
KAZINCBARCIKAI

Alu- és horganyzott
csatornák

Október 9.
(kedd) 10.00

AUTÓBUSZVEZETŐKET

KÉK ARANY

- 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

Friss, vegyszermentes cékla és étkezési
száraz tarkabab a termelőtől!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a
Hebolyai úton, a rutinpálya és a Deák Ferenc iskola
mögötti mezőgazdasági földterületen,

hétköznap 7–14 óra között.

„A városban a városért”

Benne: KBSC – Budaörs NB II-es felnőtt labdarúgó-mérkőzés

HÍRADÓ
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

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!

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/

