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TÉRSÉG

SZÉPKORÚAKAT
KÖSZÖNTÖTTEK
„Ősi és érett kultúrákban
az öregeket nem azért
tisztelték, mert >>fáradságos életükkel kiérdemelték<<”, nem is abból a józan
előrelátásból, hogy >>egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre!<<,
hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt,
a szellem nyitottabb, s az
öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely
a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! (...)
Az öregember akkoriban
nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem
azt nézték, milyen mulandó
teste, hanem hogy ki lakik
benne!” – írja Müller Péter a Benső mosoly című
könyvében. S valóban, az

idős emberek rendelkeznek mindazzal az életbölcsességgel, melynek a fiatalabb generációk még
nincsenek a birtokában. A
haj ugyan megőszült, a kezek ráncosak lettek, ám a
szív még lehet fiatal, hiszen
mint Jókai mondja: „Ostoba piktor az idő, mentől tovább dolgozik az arcképünkön, annál jobban elrontja
azt.” Az ENSZ Közgyűlése
1991-ben nyilvánította az
idősek világnapjává október 1-jét. Ebből az alkalomból köszöntötték a 70. élet
évüket betöltött lakosokat
Sajókazán. A mindösszesen 237 szépkorú lakosból
102 fő volt jelen a községi
önkormányzat, valamint a
Nappali Szociális Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat
által szervezett ünnepsé-

gen a Radvánszky Béla Művelődési Házban. A meghívottakat Stefán László
polgármester, és a Nappali Szociális Központ vezetője, Fejtiné Nagy Erzsébet köszöntötte megható
szavakkal. Ezt követően a
helyi Őszirózsa Asszony
Klub, a Gézengúz Óvoda, illetve a szuhakállói Csillagfürt Néptáncegyüttes műsorát tekinthették meg a
résztvevők. A szokásoknak
megfelelően emléklappal
kedveskedtek a közösség
legidősebb hölgy és férfi
tagjának, valamint a 60.
házassági évfordulóját tartó házaspárnak. Ezen fe
lül minden időskorú ember
ajándékutalványt kapott. A
meghitt délutánt vacsorával és zenés szórakozással
zárták le.

KIDOBOLTA A KISBÍRÓ…

Régen a szüret társas
eseménynek számított,
melyre egy egész faluközösség készült, s melyet a
végén mulatságok zártak.
Ma már a család, a szűkebb-tágabb rokonság, a
barátok, a szomszédok jó
kedélyű, fricskákkal tarkított programja. Ám napjainkban is sok hagyomány
él, amihez ragaszkodnak
az emberek. A helyi tradíciók ápolása, a más településektől eltérő szokás felelevenítése számos
közösség számára egyet
jelent az identitás meg-

őrzésével, a lakosság ös�szekovácsolásának igényével. Október közepe
felé haladva a legtöbb helyen véget ért a szüret, a
borospincék hordói megteltek musttal, eljött az
ideje a jól megérdemelt
vigasságnak. Mályinkán
az elvégzett munka után,
október 6-án. a Mályinkai Sportegyesület szervezésében tartották meg
a szüreti felvonulást és a
bált. A falu apraja – nagyja
utcára vonult, hogy részt
vegyen a vidám, tréfás
elemekkel tarkított pará-

dén. A színpompás menetet harangalakú vaspántra
erősített hatalmas szőlőcsokrot vivő, népviseletbe
öltözött fiatal pár vezette.
Az őket követő szekerekről önfeledt nótaszó hallatszott, melyet a Tardonai Kulturális Egyesület és
a helyi óvodások műsora
tett még emlékezetesebbé. Sajátos hagyománya
a községnek- talán a környéken máshol nem is él
e szokás – hogy a kisbíró vicces, komikus versike
formájában kidobolja az év
során elkövetett apróbb
baklövéseket, s felhívja a
jelenlévők figyelmét, hogy
a következő esztendőben
jól viseljék magukat, nehogy a szüreti listára kerüljenek. Némi pihenő után
este kezdetét vette a szüreti bál. A táncmulatság
résztvevői élőzenére ropták hajnalig.
(Fotó: Dobos Norbert)

A KÖNYVTÁRRÓL
SZÓLT A HÉT
Idén az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatát október 1-je és 7-e között rendezték meg, amelyet
három jelentős eseményhez kapcsoltak. Egyrész 2018.
Magyarországon a „Családok éve”, másrészt az Európai Bizottság javaslatára ez az év „A kulturális örökség
európai éve”. A döntést az Európai Parlament és a tagállami kormányok is elfogadták. A kezdeményezés célja,
hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg Európa
kulturális örökségét. Húsz esztendeje, hogy létrejött a
Nemzeti Kulturális Alap, amely azóta támogatja a hazai
kultúra minden területét.
A sajószentpéteri Lévay
József Városi Könyvtárban
október 1-jén a népmese
napja alkalmából negyedik alkalommal rendezték
meg a városi mesemondó
versenyt. A felhívásra a
város három tagiskolájából
18 alsó tagozatos gyermek
érkezett pedagógusok és
szülők kíséretében. A verseny előtt „felavatták” a
könyvtár munkatársa, Balogh Józsefné által készített, a gyermekkönyvtárat díszítő mesefalat. Húsz
meséből vett figurákat,
jeleneteket alkotott dekorgumiból, melyek között megtalálható „Süsü,
a sárkány”, „Kukori és Kotkoda”, „Bogyó és Babóca”, „Mézga család”, „Vuk”,
„Gumimacik”, „A kis vakond” és „Maci Laci”. A
megmérettetés két kategóriában, – 1-2. osztályosoknak és 3-4 osztályosoknak – zajlott. A
zsűrit Csatlósné Radeczky
Mária nyugdíjas könyvtáros, Dubniczky Mátyásné könyvtáros, Kaszáné
Vincze Éva a Sajószentpéteri Központi Napközi
Otthonos Óvoda vezetője

alkotta. Az érdekes, vidám,
csattanós meséket előadók
közül a helyezettek az oklevélen kívül ajándékcsomagot
és könyvet is kaptak. A többiek az előbbi két ajándékkal
távoztak. A következő napon
a Csiribiri Együttes „Sulibuli”–műsorát láthatták a gyerekek, mely valóban sulibuli
lett, mert a pedagógusok kérésére a szakadó eső miatt
az együttes a Kossuth Lajos
Általános Iskola tánctermében tartotta meg előadását.
Az elsősök rendkívül élvezték a műsort, Csiribiriék elvarázsolták őket. Október
4-én a korábban elkészült
„Mesélő falak”-at mutatták be a csöppségeknek. A
Semmelweis úti óvodából
érkezett a 20 fős Pillangó
csoport. Már a lépcsőfordulóban megcsodálhatták
a négy évszak tündéreket.
Nagyon-nagyon ügyesek,
aktívak, figyelmesek voltak,
hiszen szinte minden mesefigurát felismertek. Jutalmul a könyvtárosnénitől hallhatták A kis vakond nadrágja
című mesét. A programsorozatot a családi szombat kézműves játszóház zárta
október 6-án.
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ÚSZÁSOKTATÁS

AZ ELSŐ KARCSAPÁSOK

Véget ért az első háromhetes kurzus az úszásoktatási-programban az általános iskolai
harmadikos, negyedikes és ötödikes osztályok diákjainak. A Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ, a Pollack Mihály Általános Iskola és
tagiskoláinak vezetése és testnevelői hosszas előkészülete után szeptember 17-től elindultak az első karcsapások az uszodában.
A szervezett úszásoktatási-programban a gyerekek
szakképzett úszásoktatóktól, intenzív délelőtti tanfolyamokon sajátíthatják el az
úszáshoz szükséges alapokat, majd fejleszthetik tovább tudásukat az iskolai
rendszerben megvalósuló
órákon. A háromhetes kurzusokban az érintett tanulók az adott időszakban
mindennap ellátogatnak
az uszodába, ahol felme-

nő rendszerben kezdő, középhaladó és haladó szintű
úszásoktatást kapnak.
– A gyerekek délelőtti időpontban, iskolaidőben a
tanmedencében vagy a
sportmedence kijelölt sávjaiban tanultak, attól függően, hogy éppen milyen szinten volt az úszástudásuk.
A diákok nagyon várták az
uszodai foglalkozásokat, a
három hét alatt nagyon sokat fejlődtek a mindenna-

pos, intenzív óráknak köszönhetően – mondta el az
első tapasztalatokat Novák
Dorina úszásoktató, aki elárulta, hogy igen hasznosnak tartja a programot.
– Fontosnak tartom, hogy
a gyerekek sportoljanak, ne
töltsenek sok időt a számítógép előtt. Véleményem
szerint minden diáknak kötelező lenne megtanulnia
úszni, hiszen fontos, hogy
biztonságban legyenek a

KÖZÉPPONTBAN AZ INNOVÁCIÓ ÉS A KÖZÖSSÉG

vízben, ezért gondolom nagyon hasznosnak az iskolai
úszásoktatást – tette hozzá a szakember.
A diákok az első siklástól
kezdődően, lépésenként
minden úszásnemet megtanulnak. Egy adott tanév-

ben egy úszásnemmel foglalkoznak az oktatók; majd
a következő évben kezdődik a másik, attól függően,
hogy a gyerek mennyire
vízbiztos, illetve mennyire
tudja elsajátítani az oktatott
anyagot.

HAJLÉKTALANELLÁTÁS

AKCIÓBAN A CIVILEK HAMAROSAN
KEZDŐDIK A
KRÍZISIDŐSZAK

A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása volt a témája a
„Színezzük együtt Kazincbarcikát” Helyi Akciócsoport ülésének, melyet október harmadikán délután
tartottak a KolorLab Innovációs Központban.

Wächter Balázs projekt-koordinátor ismertette a helyben működő civil
szervezetek, intézmények,
önkormányzati társaságok
számára a mai naptól elérhető pályázati lehetőségeket. Az Európai Szociális
Alap támogatásával megvalósuló helyi közösségi
program kapcsán, a megszokottaktól eltérő, újszerű
és a széles közösség számára elérhető léptékű projektjavaslatokat várnak.
Az Együttműködő közösség pályázati felhívásra a
Kazincbarcikán működő civil szervezetek és helyi közösségek együttműködésével megvalósuló, a helyi
identitást, értékeket erősítő
projekteket lehet előkészíteni. A Kreatív közösség témakörben a helyben megrendezésre kerülő kulturális,

művészeti rendezvények és
alkotó programok szervezésének támogatására lehet pályázni, míg a Digitális
város programban a közszféra, a helyi vállalkozások
és lakosság közti digitális
együttműködést segítő informatikai fejlesztések valósulhatnak meg.
A három programban ös�szesen mintegy 133 millió
forintos támogatási keret
összeg áll rendelkezésre,
de az egyes programokra
eltérő támogatási igényű
projektek nyújthatók be.
A helyi Akciócsoport ös�szességben 30-40 db projekt megvalósítását tervezi.
A pályázati felhívások elérhetőek a Kolorcity honlapon, a Kolorközösség
menüpontban, melyekre a
megvalósítandó projektjavaslatokat első körben

2018. december 5-ig várják. Az Akciócsoport a közösségi projektek sikeres
lebonyolítását tematikus,
illetve a pályázati adatlap
kitöltését segítő módszertani fórumok szervezésével tervezi segíteni. Ezek a
fórumok lehetőséget adnak a szervezetek közti
párbeszédre, saját ötletek
továbbfejlesztésére, valamint együttműködő partnerek bevonására is, így az
azokon való részvétel mindenféleképpen ajánlott a sikeres projektfejlesztés érdekében.
Az ősz folyamán megrendezendő fórumok témájáról és
időpontjáról az érdeklődők
a Kolorline-on tájékozódhatnak, illetve a szervezők
a pályázatra jogosult szervezeteknek közvetlenül is
tájékoztatást nyújtanak.

A fedél nélkülieket és a nehéz körülmények között
élőket ellenőrizték október 6-án a Kazincbarcikai
Rendőrkapitányság, a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Mezőőri Csoportja, valamint a KSZSZK
munkatársai.
Ugyan a krízisidőszak még nem kezdődött el hivatalosan, azonban az egyre hűvösebb éjszakák miatt a
fedél nélküliek, valamint a várost övező kertekben,
pincékben és hétvégi házakban élő emberek mindennapjai egyre nehezebbé válnak.
Kazincbarcikán a hajléktalanellátást év közben mintegy ötvenen veszik igénybe, de évről évre ismétlődő
tendencia, hogy a hideg idő beköszöntével - még a
krízisidőszak előtt - októberben plusz tíz fővel növekszik ez a létszám. Az intézményben télen akár
80-90 fő is helyet kaphat, a kialakult helyhiányt pedig
plusz ágyakkal igyekeznek megoldani.
Az ellenőrzés során a szakemberek elmondták: ilyenkor folyamatosan figyelemmel kísérik, segítik, valamint intézményi ellátásba próbálják integrálni a nem
lakhatás céljára épült épületek lakóit, akiknek élelmiszert, meleg ruházatot, tüzelőanyagot és egyéb eszközöket juttatnak el.
Azok a rászorulók, akik igénybe szeretnék venni a
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő intézményeinek
ellátását, az intézményi egység címén tehetik meg:
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56. telefonszám:
06-48/311-256
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IDŐSEK HAVA

SZÉPKORÚAK OKTÓBERE

Balázs Klári és Korda György, az
ikonikus énekes házaspár telt házas
koncertje nyitotta meg az idősek havi
rendezvénysorozatot Kazincbarcikán
október 5-én.

A szeniorok versengtek
Kazincbarcika mellett Tardonáról, Múcsonyból, Miskolcról, sőt Debrecenből is érkeztek
szépkorúak az Egressy Művelődési Központ
színháztermébe október 8-án, ahol ki mit tudon mutattátk be ének-, tánc vagy versmondó
tudásukat a jelentkezők.
Az Újkazinci Baráti Kör szervezésében „A szépkorúak színes világa” című megmérettetésen
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és

Az eseményen Szitka Péter polgármester köszöntötte az időseket, aki örömét fejezte ki,
hogy az új helyszín, a nagyobb nézőszámot befogadó Don Bosco Sportközpont is megtelt az
egyik legfontosabb ünnepen, az idősek napján.
István Zsolt, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSzSzK) igazgatója a hónap
jelentőségéről beszélt, és elárulta, hogy az idén
az intézményt is ünneplik, hiszen huszonöt éve
teljesítik szolgálatukat a munkatársak,
akik közül sokan a közönség soraiban
foglaltak helyet a neves napon.
A sztárpár nem cáfolt rá a
hírre, hogy hatvan
év eltelte után is
trendi, és igazán szóra-

Szitka Péter polgármester köszöntötte az ünnepelteket.
– Városvezetőként nagyszerű látni, hogy Kazincbarcikán ennyi mosolygó és aktív szépkorú él. Bízom benne, hogy az idősek havi programkínálattal mindenkinek sikerül örömet
okozni – emelte ki a városvezető.
A zsűrinek nem volt nehéz dolga, ugyanis nem
rangsoroltak: minden fellépő munkája mögött
látszott a felkészültség, nagyon színvonalas,
kreatív és színes produkciókat vonultattak fel,
némelyek olyan koreográfiával, melyek önma-

koztató előadásukkal bármikor képesek feldobni a közönség hangulatát.
A fülbemászó, ismert slágereik mellett, vicces és érdekes sztorikat is hallhattunk tőlük.
Kiderült például, hogy Balázs Klári a Központi
Általános Iskolába járt két évig. Akkoriban a
nagynénjénél laktak, akinek a férje iskolaigazgató volt. Az énekesnő bátyja is dolgozott
itt az egykori Borsodi Vegyi Kombinátban az
egyetemi évei alatt a nyári szünetben.
Az is elárulták, hogy negyven éve lépnek együtt
színpadra és a mai napig inspirálják egymást.
gukban is tökéletes színpadi produkciók lehettek volna. Így tehát a kilenc fős zsűri mindenkit
díjazott, az ajándéktárgyakat pedig ők maguk
ajánlották fel. Egy fődíjat azonban mégis átadtak: a Kincsem Napközit P. Dányi Gabriella
író-költő-festő egyik alkotásával díjaztak.
Ezzel nem ért véget az idősek hava, hiszen Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Barcika Art
Kft., valamint a KSzSzK szervezésében egészen
október 26-áig számos programmal várja a város a szépkorúakat.
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PORTRÉ

SZERETEM
ELGONDOLKODTATNI
A KÖZÖNSÉGET

Dányi Krisztián a Film Mánia tv-csatorna és Jazzy Rádió hangja. A nézők láthatták reklámfilmben, szerepelt többek közt a népszerű Kisváros, valamint a Barátok közt című
sorozatban, a Jóban rosszban szappanoperában pedig Szentfalvi Zsolt bőrébe bújt. A
szabadúszóként tevékenykedő művész színpadi szerepei mellett az egyik legtöbbet
foglalkoztatott szinkronhang, vagy ahogy ő fogalmaz, szinkronizáló színész.
– Kazincbarcikán született,
milyen a kapcsolata a várossal?
– Igen, Kazincbarcikán születtem, de Szuhakállón nőttem fel. Tulajdonképpen 18
éves koromig szorosan kötődtem a városhoz, hiszen
a Ságvári Endre Gimnáziumban érettségiztem. Ma
már a fővárosban élem az
életem, de nagyon gyakran
járok haza. Miután eladtuk
a családi házunkat a Vadna Parkban vettem egy kis
nyaralót. Igyekszem úgy
intézni a dolgaimat, hogy
havonta két napot el tudjak tölteni a tó partján a párommal és a kisfiammal.
Nagyszerűen kikapcsol, és
a szüleimre is több időt tudok szánni.
– Mikor érett meg Önben
a gondolat, hogy színésznek áll?
– Egész korán, óvodásként
rájöttem, hogy ha sok verset mondtam mindig dupla
ajándékcsomagot kaptam.
Aztán az iskolában ugyanezért jeles osztályzat járt,
rengeteg versenyen vettem részt, így motiválva
voltam, s hamar kiderült,
hogy van érzékem hozzá.
Azt mondhatom, egyenes
út vezetett a Színház- és
Filmművészeti Főiskolára,
már a felvételire kész repertoárom volt. Viczián Ottó
kollégámmal mi képviseltük Borsod megyét.
– Főiskola után több helyen is játszott, 2013-tól
szabadúszó színművész,

emellett számos külföldi
film egyik-másik szereplőjének kölcsönözte a hangját. Mi mozdította a szinkronszínészet felé?
– A főiskola után a kaposvári Csíky Gergely Színházhoz szerződtem. Hat évad
után tértem vissza Budapestre, a József Attila Színházba, de a gázsim nem fedezte a kiadásaimat. Mivel
főiskolásként több alkalommal hívtak a stúdióba, újra
felelevenítettem a régi kapcsolataimat. Jó ritmusérzékem van, gyorsan blattolok,
így hamar visszacsöppentem a szakmába.
– Mennyiben különbözik a
szinkronszínészet a színpadi színészettől?
– Azt szoktam mondani,
hogy nincs külön szinkronszínész. Van szinkronizáló
színész és van nem szinkronizáló színész. Ez egy színésznek külön adottság,
hogy egy fülesben hallva
az eredeti szöveget papírral a kézben rá tudja tenni
a filmre a szöveget adott
idő alatt, a megfelelő módon. Amikor filmet forgat
az ember, mint ahogy tettem ezt most is – a Game
Over Clubban volt egy kis
szerepem, – azt magamból
húzom elő, magamból indulok ki, szinkronizáláskor
a filmbéli karaktert nézem
meg, hogyan használja az
angol, vagy a német nyelvet, milyen arcmimikája van,
milyen gesztusokat használ, milyen vérmérséklettel,
energiaszinttel dolgozik.

– Legutóbb egy vígjátékban állt színpadra. Milyen
szerep áll Önhöz közel?
– A darab címe: Sóska,
sültkrumpli. Még a 90-es
években volt az ősbemutatója a Budapesti Kamaraszínházban, Egressy Zoltán
írta. Egyébként is inkább a
vígjáték áll hozzám közel,
szórakoztatni szeretem
az embereket, illetve néha
szórakoztatva elgondolkodtatni.
– Rendezőként szintén kipróbálta magát. Milyen darab volt?
– Két vagy három évvel ezelőtt volt szerencsém egy
nagyon szórakoztató darabot rendezni a Karinthy
Színházban, a Zsírosbödön
produkció keretében, Andresz Kati és Gulyás Ádám
kollégáim szereplésével. Ez
a Thuróczy Katalin rémkomédiája, a „Pandora szelencéje”. Jó munka volt,
szerettük csinálni, de mivel
egy kis társulat vagyunk, a
díszleteket is nekünk kellett pakolni, ritkán szánjuk
rá magunkat az előadásra.
– Ritka dolog, hogy egy
színész megtanulja a jelbeszédet. Ön miért vállalkozott rá?
– Sajnos, nekem sem sikerült rendesen, két alapfokúm van belőle, de a középfokúig nem jutottam
el. Hallottam olyan híreket,
hogy a filmek nagy részét
nem csak szinkronizálva, hanem jelelve is fogják

Dányi Krisztián 1975-ben született Kazincbarcikán.
A Ságvári Endre Gimnázium elvégzése után a Színház -és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát.
A kaposvári Csiky Gergely Színház, valamint a József Attila Színházban eltöltött évek után, 2013-tól
szabadúszóként dolgozik.
tolmácsolni, és arra gondoltam, miért ne lehetnék
az első magyar színész,
aki jelelni is tud, hiszen így
komplexebben át tudom
adni a szinkronizálást. Nagyon nehéz dolog, nagyon
benne kellene élni, és mivel nem gyakorlom, nem is
igazán értem. A környezetemben, ha jelelnek, odafigyelek, sokkal jobban
érdekel, mint egy átlagembert, néhány alapmondatot még el tudok velük
„csevegni”, de nem mondanám, hogy beszélem a
jelnyelvet. A Karinthy Színházban szeptember 16-án
volt a színházak éjszakája,
ott rendeztem jeltolmác�csal és egy siketnéma színésznővel egy jelenetet.
Azt akartam megmutatni a
közönségnek, milyen mó-

don lehet élvezni az elő
adást úgy, hogy a színész
nem beszél, közben pedig a
jeltolmácsot kell nézni.
– Ön jóképű férfi. Men�nyivel könnyebb a helyzete
a szakmában? Úgy is kérdezhetném, hogy a színészi
pályán mennyire meghatározó a külső?
– Biztos meghatározó, de
sosem foglalkoztam magammal olyan szinten,
hogy jóképű vagyok, vagy
sem. Mások elmondásából tudom, hogy egészen
másként használom a fejemet, mint ahogy ezt a
külsőm predesztinálná. A
szereposztást nyilván befolyásolja a megjelenés, de
nem kell egy George Clooney-nak lenni, hogy az ember szerepet kapjon.
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Úszásoktatás indul felnőtteknek
október 19-én pénteken
kezdő és haladó szinten Kozma Krisztián
(06-30/211-8496) oktatóval.

ELADÓ LAKÁS

A foglalkozások kezdőknél pénteken
19 órától valamint szombaton 12 órától,
haladóknál pénteken 18 órától valamint
szombaton 11 órától kerülnek megtartásra.

A barcika Szolg Kft. az alábbi ingatlanát
nyilvános licittárgyalás útján értékesíteni kívánja.

Cím:
Alapterület m2:
Szobaszám:
Komfortfokozat:
Ingatlan kikiáltási ára:

Gyermektanfolyam indul
október 19-én pénteken
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496)
és Tóth Katalin (06-70/366-7581)
oktatókkal tudásszint alapján.
A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától
kezdődnek.

A pályázati hirdetménnyel kapcsolatban a
Barcika Szolg Kft. honlapján (www.barcikaszolg.hu)
és ügyfélszolgálatán érdeklődhet.
Licittárgyalás ideje, helye:
2018. november 5. (hétfő) 10.00

Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:

Barcika Szolg Kft. III. emeleti tárgyaló

hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig,
kedd, csütörtök 19.00 óráig

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

3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
Ügyintéző: Farkas Enikő
kazincbarcikai

Kazincbarcika, Hadak útja 3.

Ügyfélfogadás: csütörtök 8.00-15.00
Telefon munkaidőben: 06-20/364-2461

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

munkatársat keres

munkatársat keres

gépjárművezető

Rakodó

a Borsod – Abaúj – Zemplén megyei régióban hulladékgyűjtő
edényzet rakodási feladatainak ellátására

Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezetői engedély (E kategória megléte előny)
• Érvényes GKI (gépjárművezetői képesítés igazolvány) megléte
• Érvényes digitális tachográfkártya megléte

Előny:
• hulladékszállításban szerzett tapasztalat
• kényszertömörítős szilárd hulladékgyűjtő és -szállító jármű gépkezelői igazolvány megléte

Egyéb elvárások:
•
•
•
•

Erkölcsi bizonyítvány
Megbízhatóság, precíz munkavégzés
Csapatmunkára való alkalmasság
2 műszakrendben való munkavégzésre való hajlandóság

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•

Egressy út 20.
35
1
összkomfortos
5.000.000 Ft

Stabil munkahely
Régióban versenyképes bér
Alkalmazotti jogviszony
Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
Hétfőtől – péntekig tartó munkavégzés, hétvégi pihenőnapok
Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: Sajókaza

Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• Erkölcsi bizonyítvány
•

Előny:
• hulladékszállításban szerzett tapasztalat
• kényszertömörítős szilárd hulladék gyűjtő és -szállító jármű gépkezelői igazolvány megléte

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•
•

Stabil munkahely
Régióban versenyképes bér
Alkalmazotti jogviszony
Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
Hétfőtől – péntekig tartó munkavégzés, hétvégi pihenőnapok
Béren kívüli juttatások
Azonnali kezdés lehetősége

Munkavégzés helye: Sajókaza

Jelentkezés módja: Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, a pozíció és
a bérigény megjelölésével küldje el fényképpel ellátott önéletrajzát
a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail–címre.

Jelentkezés módja: Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, a pozíció és
a bérigény megjelölésével küldje el fényképpel ellátott önéletrajzát a
palyazat@zoldvolgy.hu e-mail–címre.

Jelentkezés határideje: 2018. október 31.

Jelentkezés határideje: 2018. október 31.
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KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGÉRT

A Halloweenra készültek a denevérrel díszített fakanálbábok október 8-án a Gyermekek Háza-Kézműves
házban.
A „Közösségi integráció
Kazincbarcikán, a Hámán
Kató akcióterületen” projekt a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
és a Barcika Art Kft. közös
szervezésében idén tavasszal indult útjára, az
óta az érintett területen
élő gyermekek több alka-

lommal is kipróbálhatták
kézügyességüket. A projekt keretében nemcsak
szociális, hanem oktatásbeli, egészségügyi, illetve
különböző közösségépítő
programokat szerveznek
azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetűek közösségi
integrációja megvalósuljon.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

AZ ÉLET ISKOLÁJA

Az országos könyvtári
napok egyik programjaként Sütő Ágnessel találkozhatott a közönség a
Mezey István Művészeti Központban október
4-én.
A pedagógusként, sportszervezőként, jógaoktatóként és életmódtanácsadóként is ismert
és elismert személyiség
tavaly elhatározta, hogy
egészen más területen is
kipróbálja magát. Az elhatározást tett követte,
és idén megjelent első
kötete a „Legyél tanuló
az élet iskolájában! Ami
az iskolai oktatásból kimaradt” címmel.
Az író-olvasó találkozón megtudhattuk, hogy
előszőr kamaszoknak
szánta az írását, de rájött,
hogy minden korosztály
találhat magának olyan
fejezetet, ami megszólít-

GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA

KULCS A
BIZTONSÁGHOZ
Az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub és a Harmadik Kor
Egyeteme Miskolc Alapítvány közös programsorozata folytatódott október 3-án az Irinyi János Református Oktatási Központban a „Nemzedékeken keresztül” című generációs találkozóval.

ja, és átlendíti élete egyegy holtpontján.
Sütő Ágnes könyvében
az élet fontos kérdéseit
taglalja, amelyekre saját tapasztalatai révén
igyekszik választ adni.
Meggyőződése, hogy pozitív hozzáállással, minden vélt vagy valós problémát meg lehet oldani. A
sorsát mindenki maga
alakítja, és fontos, hogy
a kitűzött céljainkat elérjük. Mindenki tehetsé-

ges valamiben, és az az
igazán boldog ember, aki
azzal foglalkozik a munkája során is, amit szeret. A kötetéből az alkotó
saját életéből és az általa használt tanításokból
hasznos és megfogadandó tanácsokat kapunk.
„Nem azok az életvezetők, akiknek minden
dologból a legjobb van,
hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni abból, amijük van.”

Az országos könyvtári napokon október 1-je és 6-a között 848-an vettek
részt, és 14 kistelepülési könyvtári szolgáltató hely csatlakozott a programsorozathoz az Egressy Béni Városi Könyvtár koordinálásával.
Az egyik legnépszerűbb programon, a könyves vasárnapon több, mint százan éltek az ingyenes beiratkozás lehetőségével, mellyel december 31-éig
igénybe vehetik a könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásait. A megbocsájtás napján 38 olvasó összesen 145 könyvet hozott vissza a könyvtárba. A leghosszabb késedelem is csupán 4 hónap volt, így az elengedett késedelmi díjak mértéke nem volt túl jelentős.

A klubtagoknak először Harsányiné Kovács Marianna, az intézmény nevelési igazgatóhelyettese mutatta be az iskolát, majd a „Kulcs a biztonsághoz” játékos vetélkedőn mérte össze tudását a diákok és
az Idővár csapata, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány munkatársai közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az idősebb generációhoz.
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ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

HELYBEN
VAGYUNK!

Dr. Minár Gyula
állatorvos

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
Négyféle 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.

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, Jóbi Attila
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik

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

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
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

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.

Otthoni munka!
Különböző admin. termékek
összeállítása, egyebek:

06-90/603-905
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min.,
06-1/222-8397, 06-20/496-3980)
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NEGYVENÉVES A „KÉK OVI”

Háromnapos programkavalkáddal ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját a Kazincbarcikai Ös�szevont Óvodák Székhely Óvodája a héten. Az október
első hetében tartott születésnapi ünnepségsorozat záróakkordjaként a kis ovisok adtak műsort október 5-én,
pénteken.

Az utolsó ünnepi eseményt a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia
humoros műsora nyitotta
az óvoda udvarán, ahol az
interaktív produkciót követően Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere
köszöntötte az apróságokat, az óvodapedagóguso-

kat, a szülőket és a meghívott vendégeket.
Ezt követően a helyi képviselő-testület tagjai, az
óvoda vezetőivel közösen
születésnapi tortákat és
ajándékokat nyújtottak
át az ovisoknak. Az ünnepség a Székhely Óvoda
épületében folytatódott,

ahol Kálmán Judit tagóvoda-vezető felelevenítette
az elmúlt éveket és megköszönte kollégái áldozatos munkáját.
Ezt követően a kis tehetségek mutatkoztak be,
akik elsőként ritmikus
gimnasztikával varázsolták el a vendégeket majd
megcsillogtatták népdal
éneklési-, versmondó- és
tánctudásukat is.
Az intézmény fennállásának negyvenedik évfordulója kapcsán kiállítás is
nyílt, amelyen régi fényképeket, játékokat és köny-

veket, valamint különféle hangszereket mutattak
be. Ezen a héten a kicsik
megünnepelték a zene világnapját is, emellett az
óvoda udvarán tartottak
egy rendkívül jó hangulatú Foci-kupát, és a szülőkkel együtt kerékpártúrán
is részt vettek.

JUBLIEUM A DON BOSCO ISKOLÁBAN

25 év képekben
Fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepelte a szalézi rend
fenntartásában működő kazincbarcikai Don Bosco
Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium október 9-én, a Don
Bosco Sportközpontban.

A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásával és oktatásával foglalkozó létesítmény negyed évszázados jubileumát a rend az iskola történetét dokumentáló fotókból
álló kiállítás megnyitásával és egy jó hangulatú, egyéni
műsorral ünnepelte.
A kiállítást Vitális Gábor címzetes apát, a kazincbarcikai
szerzetesi közösség igazgatója, a Magyar Szalézi Tartomány tartományfőnöki vikáriusa nyitotta meg, aki a
beszédében a múltat felidézve megköszönte a város lakóinak, hogy a rend
lehetőséget kapott
a „szalézi lelkiség”
és Don Bosco tanításának terjesztésére.
Ezt követően az
iskola igazgatója,
Molnár-Gál Béla
beszédében megköszönte „mind
azon dolgozók, segítők munkáját, akik az elmúlt 25 évben
akár egy kapavágással, akár egy imával is, de segítették
az iskola fejlődését”.
A két és fél évtized történeteit megidéző beszédek között
az iskola jelenlegi növendékei szórakoztatták az érdeklődőket autentikus roma énekek, folklór táncok és a közösségi életet, az Óratóriumot bemutató esztrádműsorokkal.
Ezt követően Ábrahám Béla, a Szalézi rend tartományfőnöke megáldotta és hivatalosan is megnyitotta az iskola
történetének 25 évét felölelő, retrospektív fotókból álló
kiállítást, melyet az érdeklődők a Don Bosco Sportözpont
aulájában tekinthetnek meg.

POSTALÁDÁNKBÓL

TARDONA BÜSZKESÉGE

Csányi Benjámin volt az a
tardonai nemes, aki a házában bújtatta az 1848-as
forradalom után hónapo-

kon keresztül híres írónkat,
Jókai Mórt. A háza sajnos
már nem áll a Jókai utcában,
de a sírja a temetőben még
megtalálható volt. Az évek
folyamán a sírkő lecsúszott,
majd később
egy másik sír
megtámasztására használták.
Ezt a méltatlan
helyzetet próbálta meg felszámolni Tardona községe.

Jókai Mór nem írt a tardonai bujdosása alatt, de a
későbbiek folyamán több
művében is megemlíti ezt
a gyönyörű bükki falut. Két
jellemző példa erre A ba
rátfalvi lévita és A tengerszemű hölgy című regénye. Azóta is keletkeztek
erről a korszakról nagyon
jó művek, ilyen például Sz.
Pál-Kutas Orsolya: A Bükk
bujdosója című kisregénye.
Az idei évben a tardonai Önkormányzatnak és lelkes
civileknek köszönhetően
a sírkövet restaurálták, és

eredeti helyére visszahelyezték, méltón megemlékezve arról az emberről, aki
oly sokat tett Magyarország
egyik legnagyobb írójának a
biztonságáért.
Az új sírhely átadására 2018.
szeptember 22-én került
sor. A sír megközelíthető a
tardonai temető régi részében, a talajba helyezett betonkövekre felfestett fehér
nyilak segítenek az eligazodásban.
Kismarton Zsolt
a Barcikai Históriás
szerzője
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VRCK

KBSC

KEVÉS HIÁNYZOTT A CSODÁHOZ REMEK
SZÉRIÁBAN

Két mérkőzést is játszott az elmúlt napokban a Vegyész RC Kazincbarcika. A kék-sárga röplabdázók előbb a bajnokságban a Pénzügyőr, majd
a Bajnokok Ligájának selejtezőjében a PAOK Szaloniki ellen mérkőztek.

A Pénzügyőr elleni bajnoki mérkőzésen már szerepeltethette három
légiósát Mackot, Milevet és Páezt.
Az első felvonásban jobban kezdtek a vendégek és a VRCK számára a szett közepén jött össze csak
az egyenlítés. A végjáték izgalmasan alakult, hiszen a fővárosiak
játszmalabdákat hárítva egyenlítettek, ám végül jobban koncentráltak és 29-27-re megnyerték a
szettet Marek Kardos tanítványai.
A folytatásban villámrajtot vett a
Vegyész és esélyt sem adott ellenfelének. Hamar elhúztak 4 ponttal
Banaiék. A vendégek igyekeztek
szorossá tenni ezt a játszmát, ám
végül a VRCK az első felvonásnál könnyedébben hozta a szettet
25-17-re.
A harmadik játszma során ismét
remekelt a Kazincbarcika, a Pénzügyőr pedig csak megnehezíteni
tudta a hazaiak dolgát. Jókay Zoltán időkérései sem segítettek, és a
VRCK végül nyerni tudott 25-22re. A hazai tréner Marek Kardos
szerint taktikailag most gyengén
teljesített a csapata, de örül annak, hogy nyomás alatt is 3 szettben tudtak győzni. A vendég tréner, Jókay Zoltán úgy vélekedett,
hogy csapata egy rövid szakaszt
leszámítva méltó ellenfele volt a
kék-sárgáknak és bátran röplabdázott.
A Kazincbarcika számára tehát jól
sikerült a főpróba és következhetett a klubtörténeti első Bajnokok
Ligája mérkőzés PAOK Szaloniki

ellen. A nyíregyházi mérkőzésre
sokan elkísérték a Vegyészt, remek hangulatot teremtve ezzel
a Continental Arénában. Megalkuvást nem tűrően játszottak a
hazaiak már az első szettben is,
de a rutinosabb görögök 8-4-es
előnyre tettek szert. Marek Kardos időkéréssel igyekezett felrázni
tanítványait, de a különbség nem
csökkent, sőt a PAOK már hét
ponttal vezetett 20-13-ra, és innen már sétagalopp volt a játsz
magyőzelem. 25-18-as sikerük
után joggal lehetett még nagyobb
önbizalma a Stancu-legényeknek.
A második játszmában izgalmasan alakult a küzdelem. Hamar
elhúzott 7-4-re a Szaloniki, de a
VRCK nem adta fel és sikerült is
egyenlíteni méghozzá annak ellenére is, hogy a szett során öttel
is vezetett az ellenfél. 15-15-nél
olyannyira fordult a kocka, hogy a
következő pontot, már Némethék
szerezték, először vezetve a játsz
ma során. Izgalmasan alakult a
szakasz vége, mert 21-21 után jött
két görög pont és elúszni látszott
a hajó, de Banai két jó megmozdulása és a vendégek rontása már
hazai játszmalabdát eredményezett. A győzelmet azonban nem
adták ingyen. Szabó remek támadása után már harmadszor jutott
szettlabdához a Vegyész, és a görögök hibájával 27-25-re hozta a
szakaszt és egyenlített.
A harmadik felvonásban a nagy
tét rányomta bélyegét mindkét

csapat játékára. Az elején 7-6-nál
a Barcika állt jobban, majd a Szaloniki vezetett 12-9-re. Blázsovics
a meccs egyik hőse azonban vállára vette a házigazdákat, és az
ő pontjaival jött is az egyenlítés
16-16-nál, majd Németh révén a
fordítás. A hajrában fordulatosan
alakult a meccs, hiszen 24-22-nél
két játszmalabdája is volt a Barcikának, de egyiket sem sikerült
kihasználni. 28-28-ig mindig sikerült egyenlíteni a vendégeknek,
amikor Szabó pontja és egy PAOK
hiba után 30-28 és 2-1 a Kazincbarcikának.
Következett a negyedik szakasz,
ahol a görög együttes nem hagyta
magát. Négypontos előnyük azonban 11-nél elolvadt, és a drukkerek
egy emberként biztatták akkor is
kedvenceiket. A vendégek azonban ismét nekidurálták magukat
és ezúttal előnyük kitartott a játszma végéig. 25-19 ebben a szettben a PAOK-nak és 2-2.
Az ötödik mindent eldöntő szakaszban nem ismertek elveszett
labdát a házigazdák, de a lelátón
sem kímélték a torkukat a Vegyész szurkolók. A szett során
mindig a PAOK-nál volt az előny,
a Barcika csak futott az eredmény
után, de szívós munkával mindig
sikerült egyenlíteni. 13-13-nál is
egyenlő volt az állás, de ezután a
görögök jutottak meccslabdához.
A találkozó utolsó labdamenete
izgalmasan alakult, melynek végén Blázsovicsot sáncolták le a
vendégek, és így 15-13-ra hozták
a játszmát, 3-2-re megnyerve a
drámai csatát. A vereség ellenére
minden tiszteletet megérdemel a
barcikai együttes, hiszen egy nálánál sokkal erősebb csapat ellen
kevés hiányzott a bravúrhoz. A
visszavágót október 17-én szerdán rendezik Szalonikiben, ám
előtte október 13-án szombaton a
MAFC otthonában bajnoki mec�cset is játszik a Vegyész.
Szabó Dávid a Kazincbarcika csapatkapitánya értékelésében elmondta, igazi csapatként játszottak, kevésen múlott a győzelem
és a második meccsre idegenbe
is nyerni utaznak. A meccs egyik
barcikai hőse Blázsovics Péter
szerint taktikailag felkészült a
csapat és a visszavágón is nyerni
szeretne a VRCK.

A labdarúgó Merkantil Bank Liga
NB II elmúlt két fordulójában 6
pontot szerzett a Kazincbarcika. A
kék-sárgák előbb a Budaörs ellen
hazai pályán 4-0-ra, majd Cegléd
ellen vendégként 3-1-re győztek.
Jól kezdődött az elmúlt hét a kazincbarcikai labdarúgók számára. Gálhidi jó formában lévő együttese a
Budaörs elleni szerdai találkozóval
nyitotta meg jó szereplését. A putnoki találkozó már az első félidőben
eldőlt, hiszen Lukács majd Krausz
volt eredményes, és a 30. percben
már 2-0-át mutatott az eredményjelző. A 35. és 45. percben ismét Lukács mattolta a vendégek kapusát,
és 4-0-ás hazai vezetéssel térhettek pihenőre a csapatok. Fordulás
után újabb gólt már egyik csapat
sem szerzett. A KBSC tetszetős és
az első 45 percben kimondottan jó
játékkal győzte le ellenfelét. Ilyen
előjelekkel vágott neki a Cegléd elleni mérkőzésnek a Gálhidi-legénység Tiszakécskén. A sereghajtó nagyon igyekezett az első félidőben,
és a 10. percben a Csirmaz buktatásáért megítélt büntetőt Oldal értékesítette. A Kazincbarcika ezután
igyekezett ráerőltetni a ceglédiekre
akaratát, és a 37. percben megítélt
tizenegyest Lukács értékesítette
megszerezve 5. gólját a bajnokságban. A félidő hátralévő részében is
maradt 1-1-es döntetlen állás.
A második játékrész a barcikai
együttesnek sikerült jobban, hiszen
a 3. percben Lukács révén megszerezték a vezetést. A következő negyedórában Cegléd erőltette ugyan
jobban a gólszerzést, de helyzeteik
rendre kimaradtak. A kontrákra építő KBSC-ből Tóth gurította el a hazai
kapus lábai között a labdát, megszerezve ezzel csapatának a 3-1-es
vezetést. A végjátékban próbálkozott ugyan még az alföldi alakulat, de újabb gólt már nem sikerült
szereznie. A KBSC így zsinórban 3.
bajnoki győzelmét aratta és Gálhidi György irányításával 16 megszerzett pontjával már a 10. helyre lépett előre. A válogatott szünet
miatt a Kazincbarcika legközelebb
október 21-én vasárnap délután fél
háromtól játszik legközelebb bajnokit a listavezető Zalaegerszeg ellen
Putnokon.
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18. KOVÁCS ALADÁR-SIMON JÓZSEF EMLÉKVERSENY

PROGRAMAJÁNLÓ

Kovács Aladárra és Simon Józsefre emlékeztek a sakkozók október 6-án
a Mezey István Művészeti Központban.

Október 19-ig jelentkezhet a szenior szabadegyetem előadásaira.

Több mint hatvanan küzdöttek ÚJRA ISKOLAPADBAN
A jövőkutatás, a fenntartható fejlődés, az újrakezdés, az egészségmegőrzés és a humor is témája lesz az idei Kolorakadémia Szenior Szabadegyetem 2018/2019 első féléves programjának.
A szabadegyetem Kazincbarcika Város Önkormányzatának támogatása révén immáron a harmadik évét kezdi meg a városban, ami azt
jelenti, hogy a 2016-ban elindított pilot, vagyis egyfajta próbaprogram
mára egyértelműen sikeressé vált, a szépkorúak mellett fiatalabb generációk is megjelennek az előadásokon, évfolyamonként 100-150
résztvevője van.
A jelentkezés és részvétel feltételei a korábbi időszakhoz képest nem
változnak.

A Kazincbarcika Városi Sakk Club (KVSC) 18. alkalommal rendezte meg az
emlékversenyt, melyen Tóth János, KVSC örökös, tiszteletbeli elnöke, elnökségi tagja köszöntötte a megjelenteket, majd Galkó Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség főtitkára és Szabó László versenybíró
ismertették a technikai információkat.
A rendezvényen Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében Klimon István alpolgármester üdvözölte a megjelenteket, majd méltatta a mintegy
ötvenéves házigazda klub munkáját. A versenyre több mint hatvanan – az
ifjú tehetségektől kezdve a szeniorokig – neveztek, akik kilencfordulós svájci
FIDE-rendszerben, kétszer tíz perben bizonyíthatták tudásukat.
Eredmények:
A csoport
1. Handó Vilmos (DVTK) 7,5 p
2. Papp Levente
(Miskolci Kisbocsok SE) 6 p
3. Kiss Pál (DVTK) 6 p

B csoport
1. Markó Árpád (KVSC) 7 p
2. Csizmadia Csenge (Putnok) 7 p
3. Urbán Balázs (KVSC) 6,5 p

Az emlékverseny részletes eredményei: kolorline.hu

Jelentkezés feltétele:
• 50. életév betöltése,
• minimum középfokú végzettség,
• aktív részvétel az előadásokon,
• a jelképes részvételi díj, 1000 Ft befizetése.
A részletes program és a letölthető jelentkezési lap a www.kolorcity.
hu és a www.kolorline.hu oldalon vagy nyomtatott formában az Egressy Béni Művelődési Központ és Mezey István Művészeti Központ
recepcióján megtalálható.
Az előadás-sorozat október 25-én kezdődik, a helyszín ebben az évben is a Mezey István Művészeti Központ lesz.
A jelentkezési határidő: október 19.

„TÖKÖS” JÁTSZÓHÁZ
őszi családi kézműveskedés,
tökfaragás, dekorációk készítése
a Gyermekek Háza-Kézművesházban

400Ft/fő

2018. október 14. 10 óra

HIRDETMÉNY

MŰSORAJÁNLÓ

Rendőrségi fogadóóra
2018. novembertől minden hónap
első hétfőjén 10:00 órától 12:00 óráig
a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottai Kazincbarcika város lakosai
részére fogadóórát tartanak.
A fogadóóra látogatása előzetes
bejelentkezés nélkül lehetséges.

Október

13–14.
(szombat – vasárnap)

(Kolorlive, Kék Arany, Híradó)

KOLORLIVE
Október

16.
(kedd) 10.00
(ismétlés 18.00)

Fogadóóra helye:
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
Kazincbarcika, Barátság tér 1-3.,
III. emelet 322. sz. iroda

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE

Vendég: Öt Órai Tea gitárzenekar
Vendég: Harnócz Zsuzsanna,
a Barcika Art Kft. kulturális igazgatóhelyettese
Téma: kezdődik az őszi színházi évad és a bérletes sorozatok
Vendég: Máténé Szobota Ágnes jógaoktató
Téma: gyermekjóga

Október

18.
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

12

2018. OKTÓBER 12.

HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

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

Környezettudatosan
a BMH Nonprofit Kft-vel
A BMH Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
347 településén látja el a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatokat.
A közszolgáltatás során az alábbi hulladékok a szolgáltatási terület valamennyi településén házhoz menő
rendszerben kerülnek elszállításra a lakosságtól:
• vegyes (kommunális) hulladék,
• szelektív hulladék
(csomagolási hulladékok: fém, papír, műanyag),
• üveghulladék,
• zöldhulladék.
Tudta?
A BMH Nonprofit Kft. díjmentesen biztosítja a lakosság
számára a szelektív-, üveg- és a zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges „BMH NONPROFIT KFT.” felirattal ellátott
gyűjtőzsákokat.

Alu- és horganyzott
csatornák

A gyűjtőzsákokat kérheti:
• ügyfélszolgálati irodáinkban
• vagy a hulladékszállítást végző kollégáinktól.
Kollégáink a gyűjtési napon az ingatlan elé kihelyezett
megtelt gyűjtőzsákok helyett azonos számú zsákot tesznek az ingatlan postaládájába vagy kerítésére, ezáltal a
zsákok pótlása folyamatos.

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

BMH Nonprofit Kft.
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

Head&Shoulders hajápoló 250 ml:
Head&Shoulders sampon 400 ml:
Pure kéztisztitó antibakt. gél 125 ml:
Merci táblás 2 íz 100 g:
Illatmécses több illat 75 g:
Ricola cukorka több íz 40 g:
Tomi kapszula color 30 db-os 600 g:
Boci táblás több íz 90 g-100 g:
Milka táblás több íz 90 g-100 g:

230 Ft
950 Ft
150 Ft
420 Ft
290 Ft
260 Ft
1550 Ft
200 Ft
230 Ft

920 Ft/l
2375 Ft/l
1200 Ft/l
4200 Ft/kg
3866 Ft/kg
6500 Ft/kg
2583 Ft/kg
2222 Ft/kg
2555 Ft/kg

Mécsesek – Led teamécses 2 db-os – kapható

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes rezsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérletidíj-kategóriákat is megállapítottak.

m2

Irodák

34,45

Irodák

53,59

Irodák

57,66

II. emelet

m2

zárva tartunk
zárva tartunk
zárva tartunk

Irodák

53,87

Irodák

53,82

Irodák

53,78

07:00 – 19:00
07:00 – 18:45
zárva tartunk
zárva tartunk
zárva tartunk

Irodák

55,44

A Barcika Szolg Kft. ügyfélszolgálatának nyitvatartása
az ünnepek alatt az alábbiak szerint változik:

A többi munkanapon Ügyfélszolgálati
Irodánk a megszokott nyitvatartási
időben áll szíves rendelkezésükre.
Üdvözlettel: Barcika Szolg Kft.

Irodák kiadók

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz.
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokzati felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés,
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.

I. emelet

Tisztelt Ügyfeleink!

2018. október 13-án (szombat)
2018. október 22-én (hétfő)
2018. október 23-án (kedd)
2018. október 24-én (szerda)
ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása:
pénztár nyitvatartása:
2018. november 01-én (csütörtök)
2018. november 02-án (péntek)
2018. november 10-én (szombat)

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a
következő elérhetőségeken:
kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627
e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

