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KOLORFESZTIVÁL

CÉL A HARMONIKUS ÉLETTÉR KIALAKÍTÁSA
Hagyományainknak megfelelően megkerestük a régió településeinek első embereit, hogy megtudjuk, mit valósítottak meg terveikből, illetve hogyan látják az idei év
lehetőségeit. Sorozatunkban elsőként Vadna község polgármestere, Bencze Péter
nyilatkozott lapunknak.
– Vadnán a képviselő-testület legfőbb feladatának az élhetőbb
falu megteremtését tartja. Olyan helyet, ahova az
emberek szívesen térnek
haza, jól érzik magukat és
büszkén fogadják a vendégeiket. Ennek a célnak a
megvalósítása több lábon
áll. Ebből fakadóan igyekszünk minden tevékenységünket e célkitűzésnek
alárendelni. A közmunkát is úgy végezzük, hogy
elősegítsük egy kellemes
lakókörnyezet megépítését. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a közmunkások
munkaerejét, segítőkészségét mindig felhasználjuk
a vadnai emberek támogatására. Főleg az egyedülálló, egyedül élő idős
korosztály esetében. Közmunkásaink részt vesznek a ház körüli teendők
elvégzésében, segédkeznek a szénbehordásnál,
favágásnál, hólapátolásnál, tavasszal az ásózás-

nál. Másrészt nagy hangsúlyt fektetünk a község
egész éves karbantartására. A községben rengeteg a zöldterület. A fákat metszeni kell, a füvet
vágni, elhordani. A temetőt – amely ugyan nem a
falu, hanem a Református
Egyházközség tulajdona – rendben kell tartani.
Harmadrészt a közmunkát mindig felhasználjuk
a falu építésére, fejlesztésére is. 2018 fontosabb
fejlesztései közé sorolható, hogy a Kassai út betonjárdáját feltörtük és
térkővel raktuk ki, a Petőfi
utcán, ahol eddig nem volt
járda, most kialakítottunk
egy járdaszigetet. Ezáltal
sokkal biztonságosabbá
vált a gyalogos közlekedés. A közmunkaprogramon belül a másik fontos
fejlesztésünk a temetőkert gépjárművel való elérését biztosító mezőgazdasági út építése volt,
zúzottkőből, szegélykő-

vel megerősítve. Így most
már bármilyen időjárási körülmények között fel
lehet jutni a temetőbe. A
közmunka irányítására
egy régi parasztházat vásároltunk, melyet műhelyként szeretnénk használni. Az épület tavaly új
tetőszerkezetet kapott, a
belső felújítási munkálatokat folyamatosan végezzük. A közmunkaprogram
segítségével megoldottunk egy régi problémát:
a gyerekek számára nem
volt sportlétesítmény,
sportpálya kialakítva. Lovagi Park néven második
éve építjük ezt a létesítményt, tavaly készült el a
multifunkcionális aszfaltozott pályánk, kerítéssel
körbevéve, ami majd teniszezésre és kosárlabdázásra ad lehetőséget.
Szintén tavaly készítettük
el a Lovagi Parkon belül a
lábtenisz-, illetve a tollaslabdapályát, amit ugyancsak aszfaltoztattunk. A

múlt évben két pályázatot nyertünk meg, melyek
a községháza és az óvoda épületeinek energetikai felújítását célozták. Az
előbbi ünnepélyes átadása március 15-én lesz, az
óvoda felújítását épp a napokban kezdtük, tehát az
még nem fejeződött be. A
községházán korszerű fűtésrendszert alakítottunk
ki, napelemek kerültek az
épület tetejére, megoldottuk a teljes, külső-belső szigetelést, valamint
megtörtént a nyílászárók
cseréje. 2018-ban támogatást kaptunk műfüves
kézilabdapályára is. Ez
ugyancsak a Lovagi Parkunkban lesz. Még nem
készült el, tavaly ősszel
kezdtük a létrehozását, a
téli idő miatt a munkálatokat tavasszal fejezzük be.
Erre 15 millió Ft-os támogatást nyertünk, 5 millió
Ft önrész mellett. Ugyancsak tavaly nyertünk a
községi konyha felújítására 19 millió Ft-ot, melyből
az egészségügyi előírásnak megfelelő, korszerű
konyhát tudunk kiépíteni.
A Vadna Park üdülőköz-

pont - ami magánkézben
van, - öt utcáját a község
megkapta tulajdonjogban.
Ez azt jelenti, hogy a Vadna Park utcái ugyanolyan
belterületi utcákká váltak,
mint a település többi utcája, tehát be lehet jelentkezni Vadna községbe az
ott lakóknak, ha akarnak,
ideiglenes, vagy állandó
lakcímre. Ezt követően az
említett területen olyan
szolgáltatásokat vehetnek igénybe az ott lakók,
amelyek eddig nem vonatkoztak rájuk. Többek
között ezután a szemétszállítás rendezése a község feladata lesz, illetve
a postai szolgáltatás is ki
fog terjedni rájuk. Idén nagyon szeretnének pályázni a Falumegújítási Programra. Február első két
hetében fog indulni, ebben
útépítésre szeretnénk pályázni. A Mátyás, az István és az Árpád fejedelem utcák aszfaltozását
célozzuk meg, ezenfelül
a legnagyobb célkitűzésünk a község területén
a szennyv ízelvezetőrendszer kiépítése – tudtuk meg Bencze Pétertől.

ISMÉT A PÁLINKÁÉ VOLT A FŐSZEREP
Megszokhattuk már,
hogy február a Bánvölgye Pálinkafesztivál ideje. Ilyenkor a környék
pálinkafőző mesterei versenyen mérettetik meg
nedűiket. Idén nyolcadik
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alkalommal gyűltek ös�sze a profi és amatőr versenyzők, illetve családtagjaik a Berkes János
Művelődési Házban megrendezett eseményen,
február 9-én. A Bánhor-

váti-Nagybarca Polgári
Együttműködési Egyesület által szervezett rendezvény versenykiírása
értelmében minden nevező kétféle pálinkát adhatott le a zsűri számára.

A mintáknál meg kellett
jelölni a gyümölcs fajtáját, származási helyét, a
pálinkafőzdét, valamint
a készítés évét. A vérbeli pálinkafőzők szerint a
jó pálinka kifőzése nem
mesterség, hanem művészet. Csupán néhány
dologra kell odafigyelni,
és bárki főzhet akár díjnyertes pálinkát is odahaza. A szakavatott mesterek véleménye alapján
nem mindegy milyen gyümölcsből készül a pálinka, azon belül fontos a
gyümölcs minősége, cukortartalma, a termőtalaj tápértéke, illetve a táj
egységi sajátosság. A jó

szíverősítő lényegi pontja lehet a főzés folyamata. Mindezeket figyelembe véve, természetesen
az ital karakterisztikus ízvilágát szem előtt tartva,
hozta meg ítéletét a zsűri. A köszöntők elhangzását és a kulturális műsort
követően lehetett izgulni,
ugyanis ez évben a szokásos módon, Nagybarcán, Vadnán, és Bánhorvátiban összegyűjtött 138
pálinka rangsorolásáról
döntöttek az ítészek. A
lámpaláz elmúltával nótázás, mulatozás vette
kezdetét, természetesen
a nevezett pálinkák megkóstolásával egybekötve.

KOLORCOUNTRY, A SZÍNES TÉRSÉG
2019-ben folytatódik a KolorCountry, a színes térség
koncepció megvalósítása. A Kolorfesztivál helyszíneihez
Kazincbarcikán kívül - az eddigi évekhez hasonlóan - a
térség több települése is csatlakozási szándékát fejezte
ki. A szervező Barcika Art Kft. idén először meghívásos
pályázatot írt ki a Kolorfesztiválon megvalósuló térségi
programjaiban való részvételre.
Ezzel kapcsolatosan huszonöt település polgármestere, az ott működő
nonprofit szervezetek képviselői, gazdasági társaságok és egyházi jogi személyek kaptak meghívást
egy kötetlen beszélgetésre
február 12-ére. A fórumon
a pályázattal kapcsolatos
tudnivalókról dr. Makkai
Orsolya, a kft. ügyvezető
igazgatója tartott rövid ismertetőt, majd az eddigi tapasztalatokról és az idei célkitűzésekről osztották meg
gondolataikat egymással a
résztvevők.
– Az elmúlt két év tapasztalatai alapján kiderült, hogy

minden fél érdekeit az szolgálja legjobban, ha határidőket, és bizonyos feltételeket szabunk a programhoz
csatlakozni kívánó partnereink számára. Ennek legmegfelelőbb formájának a
meghívásos pályázati kiírást
találtuk, amely tartalmazza a részvételhez szükséges kritériumokat, valamint
a Barcika Art Kft. által biztosított vállalásokat. Ezen kívül
a pályázók rendkívül kedvező kommunikációs és marketingcsomagok közül is választhatnak majd – mondta
el a szervező cég ügyvezetője, aki hozzátette, hogy a
szervezés, a hatékony kom-

munikáció és marketing érdekében volt szükség erre
az újításra, melyet a meghívottak is pozitívan fogadtak.
– Településünknek évtizedeken át hagyományos
rendezvénye volt a Sajógalgóc Dixieland Fesztivál.
Fontosnak tartottuk, hogy
a jövőben se kerüljünk ki a
régió kulturális vérkeringéséből: két évvel ezelőtt
csatlakoztunk a Kolorfesztivál térségi programjaihoz.

Nagyon jól sikerült mindkét rendezvény, sokan látogattak el a koncertekre a
környékről is. Úgy érezzük,
hogy beváltotta a kezdeményezéshez fűzött reményeinket a csatlakozás,
és idén is szeretnénk ennek
részesei lenni, és programjainkkal színesíteni a térséget – árulta el Jaskó Péter,
Sajógalgóc polgármestere.
A Kolorfesztiválon belül
megvalósuló térségi progra-

mok célja a kistérség megismertetése a hazai látogatókkal, külföldi vendégekkel;
a települések helyszíneinek,
helyi értékeinek bemutatása, hagyományőrzés és ápolás; színvonalas produkciók
exkluzív megjelentetése;
a Kolorcity-Kazincbarcika,
a színes város, valamint a
KolorCountry, a színes térség márka erősítése és a
Kolorfesztivál jó hírének
öregbítése.

KAZINCBARCIKA KAPUJA

BEMUTATTÁK A PÁLYAMŰVEKET
Kazincbarcika Kapuja elnevezéssel fiatal tervezőket,
építészeket kértek fel olyan pályamunkák elkészítésére, amik Kolorcityt színesítenék tovább. A pályamunkákat
február 8-án szakmai zsűri előtt mutatták be Budapesten.
A pályázók egy erre a célra
kialakított galériában tekinthették meg egymás munkáit, majd a szakmai zsűri, valamint Kazincbarcika
főépítésze, Juhász-Nagy

Balázs előtt mutatták be
koncepciójukat. A zsűriben
Ráday Mihály Kossuth-díjas
magyar filmoperatőr és rendező is helyet kapott. A pályamunkák elkészítését egy

kazincbarcikai terepszemle
előzte meg, ahol a fiatal építészek megismerték a színes város nevezetességeit,
jellegzetességeit, valamint
felmérték a település további
lehetőségeit. A pályázatok
többnyire egy-egy témára
fókuszáltak, mint a szobrok
városa, vagy a városrészek
szín szerinti megkülönböz-

tetése, de voltak olyanok is
akik a leromlott épületeket
öntenék új formába. Az indulók között volt egy helyi
csoport is, akik elképzelésük szerint egy nagy méretű
homokórát készítenének a
város egy frekventál részére.
Ennek érdekessége az lenne, hogy egy adott év alatt
peregnének át a színes ho-

mokszemek egyik oldalból a
másikba. A pályázat lényege
az, hogy Kolorcityt további
képzőművészeti alkotások
színesítsék, valamint a megvalósult tervek, inspiráló hatással legyenek a fiatal képzőművészekre, építészekre,
akik a jövőben egy-egy alkotásukkal megjelenhetnének Kazincbarcikán.

Február 27. 18.00

Kérdezzen előzetesen e-mailben:
fogadoora.kolortv@gmail.com,
vagy a műsor ideje alatt telefonon:
06-48/800-800, 06-48/800-822

Önt is érdekli, mi történik Kazincbarcikán?
Kérdezzen Szitka Péter polgármestertől!
NE FELEDJÉK:

– NINCS TÖBB NYITOTT KÉRDÉS
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Kazincbarcika, a színes város. Valóban az. A város 65. születésnapja kapcsán újságíróként felelevenítettem az elmúlt évek emlékeit, s tovább erősödött bennem a bizonyosság: Barcikát nem csupán házfalai, terei teszik színessé, még inkább a benne élő
emberek jelentik az üde színfoltot. Bármilyen témáról volt szó, mindig érdekes riport
alanyra találtam. Mert ez a város számtalan tehetséget adott szűkebb és tágabb pátriánknak. Legutóbbi beszélgetőpartnerem Sebő Gábor. A Kazincbarcikán élő fiatalember a
Kazincbarcikai Kórház minőségügyi vetetője és intézeti szakoktatója, valamint a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének az általános
alelnöke. Mint diplomás ápoló, egy missziós orvoscsoport tagjaként kilenc éve járja a világot, hogy katasztrófahelyzetet átélt embereken segítsen. Az Újkazinci Baráti Körben
tett látogatása előtt beszélgettünk a segíteni akarásról és a szeretet erejéről.
Hogyan került egy missziós
csoportba? Egyáltalán milyen szervezetről van szó?
Még az egyetemi évek alatt
kerültem kapcsolatba a katasztrófaellátással. Az egyik
orvos barátom már korábban
részt vett a missziós csoport
munkájában, amikor tanulmányaim végén, 2010 januárjában Haitin történt az a
hatalmas nagy földrengés. Ő
kérdezte, szeretnék-e velük
menni, mert nincs asszisztens a csapatban. Gondolkodás nélkül igent mondtam,
s ekkor jött az életembe a
katasztrófaellátás, mely
a sürgősségi betegellátás
mellett a másik nagy szenvedélyem. Csoportunk alapvetően a Magyar Református
Szeretetszolgálat készenléti
katasztrófa-orvoscsoportja,
elsősorban természeti katasztrófahelyzetekre vagyunk felkészülve, de tavaly
júliusban például Bangladesben, egy menekülttáborban
dolgoztunk, ahol ugyan katasztrófa történt, de humanitárius katasztrófa. Az orvosi
team tagjai több szakterületről verbuválódtak: aneszteziológus, intenzív terápiás
szakorvos, sürgősségi szakorvos, szülész-nőgyógyász
szakorvos, háziorvosi végzettségű szakorvos, gyermekgyógyász, infektológus
és plasztikai sebész alkotja a csoportot. Ezen kívül
szakdolgozói végzettséggel rendelkezők is dolgoznak: gyógytornász, szülésznő, és jómagam, mint ápoló.
Van köztünk biztonsági és
technikai múlttal rendelkező

kolléga, akinek a logisztika a
feladata.
Az elmúlt csaknem egy évtized alatt hol teljesítettek
szolgálatot?
A már említett 2010-es haiti
földrengés volt az első bevetésem. A Richter-skála szerinti 7,0 erősségű, pusztító
rengés óriási károkat okozott
és rengeteg emberáldozatot
követelt. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy valamennyi kórház leomlott
vagy olyan nagy mértékben
károsodott, hogy ki kellett
üríteni és ez alaposan megnehezítette a segélyszervezetek dolgát. Ugyancsak
borzalmas pusztítást végzett a Haiyan-tájfun a Fülöp-szigeteken 2013-ban. A
földcsuszamlásokat, áramkimaradásokat okozó trópusi
vihar temérdek embert érintett, a halálos áldozatok száma meghaladta az 1000 főt.
2014-ben Ukrajnában voltunk, ahol az orosz-ukrán
katonai konfliktus miatt alakult ki drámai helyzet. Azonban ez olyan mély nyomokat hagyott bennem, hogy
nem szívesen részletezem.
Bangladesben tavaly, a Mianmarból elüldözött muszlim
vallású rohingja népcsoport
migrációja okozott humanitárius katasztrófát. Ez 1,3
millió a menekültet jelent.
Ezek a szerencsétlen sorsú emberek azáltal, hogy
Mianmar megszüntette az
állampolgárságukat, gyakorlatilag hontalanná váltak. Hatalmas lelkierejükről
tanúskodik, hogy az egykori

dzsungelek helyén maguknak alakították ki a minimális
élelfeltételeket biztosító táborokat. Jó volt látni, hogy a
nemzetközi segélyszervezetek nem hagyták magukra
őket, a gyerekeknek például
megteremtették az alapfokú oktatás lehetőségét és
játszóházakat hoztak létre számukra. Nekik ugyanis
az egyetlen esélyük életük
jobbítására a tanulás. Paradoxon, de az ő mérhetetlen hálájukból tudunk mi is
építkezni.
Beszéljünk a mentési folyamatról. Megtörténik a műszaki mentés, és ezek után
kapják meg Önök a betegeket. Hogyan zajlik az ellátás?
Természeti katasztrófa esetén a műszaki egység megkezdi a sérültek kimentését, akik, gyűjtőpontokba
kerülnek, majd megkezdjük
az állapotuknak megfelelő
kezelést. Aztán a „hogyan
tovább?” attól függ, hogy milyen infrastruktúrája maradt
az adott országnak, illetve
sokat számít, a nagy országok segélyszervezetei, mint
például az USA, amely nagyon komoly mobilizálható
kontingenseket tud kitelepíteni, milyen orvosi és eszközbeli felszereltséggel van
jelen. Viszont azt látjuk, hogy
az igazi nagy katasztrófáknál mindig ott van a WHO, az
USA segélyszervezete, az
UNICEF, a Nemzetközi Vöröskereszt, sőt azon belül
az egyes országok Vöröskereszt szervezetei is. Tavaly
Bangladesben nagyon sok
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KIÁLLÍTÁS

TŰVEL FESTETT
MAGYARORSZÁG

„Itt születtem, itt lakom én - Tűvel festett Magyarország”
címmel nyílt vándorkiállítás a Kazincbarcikai Szalézi Szent
Ferenc Gimnáziumban a Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők
Körének munkáiból.

ország Vöröskereszt szolgálata kint volt. Mobilkórházakat hoztak létre, gyakorlatilag teljes felszereltséggel.
Volt műtő, sebészeti, belgyógyászati osztály, szülészet,
nőgyógyászat, sürgősségi
osztály. Egy katasztrófahelyzet fölszámolását nem
úgy kell elképzelni, hogy egy
segélyszervezet ott van és
majd ők megoldják, hanem
nagyon sok nemzetközi
csoport összefog, közösen
dolgozik. Bárminemű katasztrófa esetén a legfontosabb, hogy a különböző
segélycsoportok teamben
dolgoznak, így hatékonyabban, a legtöbb emberéletet
megmentve lehet elhárítani a katasztrófahelyzeteket.
Milyen élethelyzetekkel, sérülésekkel találkoznak egy
katasztrófa helyszínén?
Az igazság az, hogy nagyon
függ attól, hogy milyen katasztrófa sújtja a területet. Természeti katasztrófa
esetén leginkább baleseti,
traumatológiai sérülésekkel
foglalkozunk. Az orvoscsoport a tragédia kialakulásától
néhány napon belül a helyszínen tud lenni, ilyenkor elsősorban az első ellátások
a baleseti sérülésből adódnak. Persze később megjelennek a krónikus betegek
is, akik nem jutnak hozzá
a gondozásukhoz szükséges gyógyszerekhez, ilyen-

kor természetesen ezekkel is foglalkozunk. Aztán a
mélyszegénység is gondot
okoz. Valahogy a Föld úgy
van összerakva, hogy a katasztrófák azokat az országokat sújtják, ahol egyébként is nagy szegénység
és nélkülözés van. A fejlett
országokban súlyos esetekkel nem találkoztunk, de
ha mégis, sokkal fejlettebb
infrastruktúrával rendelkeznek, így könnyebben fel tudják számolni a szükségállapotokat. Ilyen esetekben az
emberi sorsok a meghatározóak. Egyesével találkozunk
mindenkivel, és ami igazán
megérinti az embert, azok
az egyéni történetek.
Ön Kazincbarcikán él és dolgozik. Mit adott önnek ez a
kórház?
Dolgoztam fővárosi és megyei kórházban is. Sok mindent láttam és tapasztaltam, de az a légkör, amit én
nap, mint nap megélek az
intézményünkben, magával ragadó. Egy nagy intézményben elvész az ember.
Itt mindenki ismer mindenkit, családias hangulat vesz
körül minket. Van idő fél
percre megállni és beszélgetni egymással. A legnagyobb problémát a finanszírozásból adódó forráshiány
okozza, nehéz a jó ellátás
és a kevés pénz között
megtalálni a harmóniát.

A február 6-án rendezett
megnyitón Petróczi Gábor,
az iskola igazgatója gratulált
Bukodiné Sólyom Ilonának a
Gimi Galéria megszervezéséért, és köszönetet mondott a galéria 25 éves fennállása alatt végzett áldozatos
munkájáért. Ezután az iskola
kórusa adott elő egy zongorán kísért Mozart- és
Bach-darabot.

Ezt követően Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő mondott nyitóbeszédet,
melyben hangsúlyozta a
vándorkiállítás fontosságát,
valamint kiemelte, „az ilyen
művészi munkák rendkívüli
értékkel bírnak, mind szabadidős tevékenység, mind
pedig a közösség összekovácsolásának szempontjából. A Kazincbarcikai Go-

belin Öltögetők Köre egy
közös cél érdekében munkájukkal szebbé és szabadabbá teszi a világot, látni a képeiken a szépre való
törekvést.
A gobelinhímzés egy szövésen alapuló technika, melyben a művész a keresztöltést alkalmazza műveinek
elkészítésére. A vendégek
tizennyolc városképet, öt vár
és kilenc kastély témájú képet tekinthetnek meg, illetve
a képekbe varrt lakókat, akik
korabeli ruházatban és környezetben köszönnek ránk
vissza.
A körnek ez már a második
vándorkiállítása a nyolcéves
fennállása óta és a Kazincbarcikai kiállítás után az ország számos másik pontján
is megtekinthetőek lesznek
majd alkotásaik. A tárlatot
február 26-áig tekinthetik
meg az érdeklődők a Szaléziban.

ÖRÖMPISZOK
Kin Gábor festményeiből nyílt kiállítás a Mezey István
Művészeti Központban február 7-én. A tárlaton az alkotó utóbbi hat évének 21 alkotását tekintheti meg a
művészetkedvelő közönség.
A kiállítás megnyitója a
Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatójának és növendékeinek műsorával kezdődött, majd Bacsó István,
az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör vezetőjének
megnyitó gondolataival
folytatódott.
„Minden munka a teremtő szenvedélyről, a
hétköznapokon felül
emelkedő ember szenvedélyéről, a képzelet
erejéről, a titkok világáról, a meglepetés csodájáról mesél. A képek
rabul ejtenek, sokrétegű
asszociációkra, több jelentőségréteg megfejtésére ösztönöznek.”
Az alkotó huszonegy
képének egyik fele ott
folytatja, ahol hat éve
egy kiállításmegnyitó-

ján abbahagyta: portrékat,
arcképeket mutat be; míg
a másik fele absztraktabb,
szürreálisabb, vegyesebb
és összetettebb.
Erről ő így vallott: „Életem
első felét már átfestettem,
és nagyon szerencsés embernek mondhatom magam, hiszen mára az alkotás szerves részét képezi
az életemnek. Elsősorban
olajtechnikát alkalmazok,
de vegyes technikával is
szívesen dolgozom, és
főleg érzéseket festek le
absztrakt módon”.

POSTALÁDÁNKBÓL

MIKOR KERÜLT A „KECSKÉS LÁNY”
KAZINCBARCIKÁRA?
Fotó: barcikaihistorias.hu

Osváth Mária szobrászművész „Kecskés lány”
című kétfigurás, bronzhatású kútszobra, melynek
peremén a 12 csillagjegy
volt látható, hosszú évekig szép környezetben,
a Gyermekek úti óvoda
melletti játszótéren, azaz
az óvoda udvarán állt. A
kompozíciót alkotó két figura ma sajnos két különböző helyen található.
Elhelyezésének évét különböző források másképpen adják meg.
„Ügyesen megkomponált, plasztikailag megoldott, harmonikus mű, s a
spirál alakú medencével
együtt jó egységet képez.
… A játszótérhez vezető
lépcsősor magas szintjé-

ről letekintve különösen
szerencsés összbenyomást kelt a vízből tükröző
szobor” – olvasható Vajna Éva cikkében a „Művészet” című folyóirat 1960as évi számában.
Az interneten több helyen
(Köztérkép, Digitális Tankönyvtár) a szobrászművész ezen alkotása mellett az 1967-es évszám
szerepel, ez nyilvánvaló
elírás, az 1974-ben megjelent „A szobrok városa” című kiadvány tíz évvel korábbra teszi ezt az
időpontot, azaz 1957-ben
jelöli meg a szobor városban való elhelyezésének
időpontját. Elképzelhető, hogy utóbbi dátumot
valahol a szobron jelezte

az alkotó, s más források
híján innen vették át A
szobrok városa kiadvány
készítői.
Valamivel könnyebb ma,
az internet segítségével a
források kutatása, főleg,
ha a szerencse is besegít… Véletlenül akadtam
ugyanis a „Szabad Föld”
1958. június 22-i számában az alábbi hírre:
„Gidáslány Kazincbarcikán. A Borsodi Vegyi
művek megrendelésére
Osváth Mária szobrászművésznő elkészítette Gidás-lány című szoborcsoportozatát, amely
gyönyörű építészeti megoldású díszkút tetején áll
majd, és az épülő szocialista bányászváros, Ka-

zincbarcika egyik parkját
díszíti. A bronzba öntött
életnagyságú szobrot és
a díszkutat a napokban
szállítják Kazincbarcikára,
ahol ünnepélyesen átadják a városnak.”
A szobrot pár évtizeddel
(80-as, 90-es évek?) később elszállították eredeti
helyéről, és csak pár éve

bukkant fel újból a városban – de az egybetartozó két alakja két különböző helyen: a főalak a volt
Márka ABC mellett, míg a
kecske a Napsugár Tag
óvoda udvarán található.
Takács Zsolt,
a Barcikai Históriás
főszerkesztője
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KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK

HELYBEN
VAGYUNK!

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
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.

A magyar korcsolyázás napja

2019.02.22. 16.00
Legyél te is részese a magyar korcsolyázás napjának!
Várjuk szeretettel az iskolásokat egy örömkorcsolyázásra!

Játékos
vetélkedők,
ajándékok

várják a
gyerekeket

Farsangoló
Itt a február, az óvodások
is jelmezbe bújva farsangolnak, ezzel űzve el a hideg napokat. A Napsugár
Tagóvoda kezdte a sort, ők
az Ádám Jenő Tagiskolában tartották az álarcosbált, majd a Székhely Óvoda a Dózsában bulizott. A
Zöld Titok Kastély és a Sajóivánkai Tagóvoda ovisai
sem maradtak ki a sorból,

az Eszterlánc Tagóvodában pedig a csoportokban
ünnepeltek a kicsik.
Idén is nagy sikernek örvendett a Pókember figura és a Jégvarázs Elzája,
de számos királylánnyal,
tündérrel, rendőrrel, harcossal és kisállatokkal is
találkozhatott, aki ellátogatott az intézményekbe.
A gyerekek rövid műsorral

is készültek a vidám alkalomra, majd közös tánccal
teremtettek igazi karneváli
hangulatot.
A hónap második felében a
Mesevár, a Füzike, a Százszorszép és a Nefelejcs
Tagóvoda csoportjaiban is
kedvenc mese- vagy állatfigurájuk bőrébe bújnak
majd az apróságok.
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RECEPT

FARSANGI FINOMSÁGOK

HIRDETMÉNY PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRŐL
Kazincbarcika Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja az érintett Partnereket
és lakosságot, hogy Kazincbarcika Város
Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv) véleményezési anyaga elkészült.
Az Önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a dokumentációt elérhetővé tette a www.kazincbarcika.
hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal főépítészénél.
Tájékoztatom továbbá önöket arról, hogy a
véleményezési anyagról az Önkormányzat
lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel
meghívja az érdeklődőket.
Helyszín: Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatal
Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

Időpont: 2019. február 20. 15.00 óra (2. számú tárgyaló)

A vélemények beérkezési határideje: 2019.
március 4.

A tárgyi eljárás kapcsán – a partnerségi
egyeztetések szabályai szerint - Kazincbarcika város lakossága, a városban működő érdekképviseleti szerv, civil szervezet,
gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek
véleményt terjeszthetnek elő.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,
valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 16/2017.(V.17.) sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

A véleményezés módja:
- szóban a lakossági fórumon, illetve
- írásban, a www.kazincbarcika.hu honlapról letölthető, illetve a városi főépítésztől átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba,
és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri
adatlapot Kazincbarcika Város Önkormányzat címére vagy a foepitesz@kazincbarcika.
hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek
megküldeni.

a közösségi oldalak használatában, nem is gondolnak a gyermekükre, az ott
leselkedő veszélyre. Sok
szülő nem tudja, hogy létezik online zaklatás, és azzal sincsennek tisztában,
hogy mi is az. Súlyos következményekkel járhat pedig, az érintett személyben
növekedhet a szorongás, a
félelemérzet, önértékelési
zavarok is kialakulhatnak,
hajlamosabb lehet a depresszióra, szélsőséges
esetben öngyilkossághoz
is vezethet.
A zaklatásnak kitett fiatalok - tudtukon kívül - saját
maguk adnak szabad utat
a zaklatóknak. Azokat a
módszereket kell tudatosítanunk a gyerekekben és
a velük együtt élő felnőttekben, hogy hogyan kerülhetőek el az internetes
visszaélések. Aki az internet világába lép, az adatokat közöl magáról, képeket
tölt fel. De nem mindegy,
hogy milyen minőségben és

Savanyú
becsinált
leves

Kazincbarcika, 2019. február 11.
Juhász-Nagy Balázs
városi főépítész

FIGYELJÜNK GYERMEKEINK
VIRTUÁLIS ÉLETÉRE IS!
képet vagy személyes információt adnak ki. Hiányzik
belőlük a felelős felhasználói magatartás. Egyharmaduk ki is adja kezéből a
rá nézve érzékeny adatot
jelentő képeket, illetve feltölti az akár teljesen intim
tartalmat is. Fontos tudni,
ha egy kép felkerül a világhálóra, onnantól kezdve önálló életet él, és nincs
mód a visszavonására. Bárki letöltheti, mutogathatja,
feltöltheti kompromittáló
oldalra, elmaszkírozhatja,
kellemetlen szituációba keverheti a fiatalt. De ezt már
csak a maga kárán tanulja
meg sok kamasz.
A tinédzserek az internet
segítségével új barátságokat keresnek és kötnek,
amely sok idejüket elveszi
más feladatoktól, elsősorban a tanulástól. Ez az idő
valójában kétszer annyi,
mint amit a szüleik gondolnak. A szülők többsége
nem igazán jártas a számítástechnika világában,

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak, azaz a farsang legalább annyira szól az
ínycsiklandó ételekről, mint a beöltözésről, a tél elűzéséről, a maszkokról, valamint a
mulatságokról. Az egy-másfél hónapon át tartó bálokon a hagyománykörhöz kapcsolódóan az embereknek elsősorban a fánk ugrik be klasszikus eledelként, azonban nem
csak ez az egy étel köthető hozzá: számos hagyományos fogásunk van, amit bátran
kipróbálhatunk idén.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

BŰNM EGELŐZÉS

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság bűnmegelőzéssel foglalkozó tisztjei, Kriston-Pál Katalin r.őrnagy,
Babály Mihály r. alezredes
és Jaskó Judit c.r. főhadnagy
a február 5-ei biztonságosabb internet napja alkalmából számos általános és
középiskolában tartottak
előadásokat az internet veszélyeiről, illetve az áldozattá válás elkerülésének
lehetőségeiről. Az órákon
elsődlegesen az internetfüggőség jeleiről beszéltek,
valamint 3 fő témakört –
chat-programok, közösségi
oldalak, internetes vásárlás
– érintően tudhatták meg
a diákok hogyan válhatnak
áldozattá, és ezt miként kerülhetik el. A programsorozaton összesen 630 diák
volt jelen.
A tapasztalatok összegzése után Jaskó Judit c.r. főhadnagy elmondta, hogy a
kamaszok nem érzik, hogy
milyen komoly súlya van
annak, ha magukról intim

– nem csak édesszájúaknak

mennyiségben. Nem szabad
túl személyes információt
vagy túl intim képet megosztani másokkal.
Jellemzően az internetes
zaklatás ott fordul inkább
elő, ahol a való életben is
több erőszak van jelen. A
durva és erőszakkal teli
környezetben felnövő kamasz az internet segítségével éli ki a felgyülemlett
agresszivitását. A virtuális
világot használja fel, hogy
megtorolja a sérelmeit.
Úgy gondolhatja, „ha nekem rossz, neked is legyen
az”. Az áldozat legtöbbször
tudja, hogy ki a zaklatója,
hiszen gyakran az iskolában lévő gyerekek közötti
összetűzések az interneten
folytatódnak. A zaklatás áldozatainak szülei általában
semmit sem tudnak arról,
hogy mi történik a gyermekeikkel.
A probléma csökkentése
abban rejlik, ha a gyerek
környezetében akad egy
olyan megbízható felnőtt,

aki meghallgatja, támogatja
érzelmileg, és képes tárgyilagosan átlátni a problémát.
A szülő feladata pedig az,
hogy figyelemmel kísérje,
hogy gyermeke mit csinál
a szabadidejében, milyen
honlapokat nyit meg, mit
tölt le, mit tölt fel, illetve
figyeljen rá és beszélgessen vele, hogy kikkel chatel,
kikkel tartja a kapcsolatot
az interneten keresztül, és
világosítsa fel, hogy milyen
veszélyek leselkedhetnek
rá. Ma már nagyon sok olyan
program van, amely bizonyos kulcsszavak beírásakor megtiltja, hogy egyes
oldalakat megnyissanak.
Az internet a mindennapok
részévé vált, ez tény. Nem
lehet a gyerekeket teljesen
eltiltani a telefontól, de meg
lehet és meg kell tanulni helyesen használni, jól érteni
és kezelni az árnyoldalait. A
helyzetre csak a megértő
és rugalmas, nem elutasító
szülői háttér lehet a megfelelő válasz.

Boros pecsenye
Hozzávalók: 50 dkg jó minőségű sertéscomb, két zsemle, 3 dl fehérbor, 10 dkg gomba, 10 dkg sárgarépa, 10 dkg
petrezselyemgyökér, 5 dkg zeller, egy tojás, egy tojássárgája, 1 dl paradicsomlé, 2 evőkanál olaj, egy csokor
petrezselyemzöld, őrölt szegfűbors, őrölt fehérbors, só
Elkészítés: A gombát szeletekre vágjuk és megpároljuk
olajban, majd a zsemléket beáztatjuk a fehérborba, alaposan kinyomkodjuk és összekeverjük a gombával, a párolt zöldségekkel és az apróra vágott petrezselyemzölddel. Az egészet ledaráljuk és egy nagy tálban hozzáadjuk
a tojást, ízesítjük szegfű- és fehérborssal, valamint ízlés
szerint sóval és alaposan összedolgozzuk.
A húst felvágjuk négy részre és kiklopfoljuk, majd elosztjuk rajta a tölteléket és felgöngyöljük a húsokat. Egy kevés olajon pirosra sütjük, hozzáöntjük a bort, az egy deciliter paradicsomlevet és puhára pároljuk. Az elkészült
húst felszeleteljük, köretnek remekül passzol hozzá a rizs
vagy a párolt zöldség.

ecettel enyhén savanyAmikor a hús félpuhára
kásra ízesítjük.
főtt, belerakjuk a zöldségféléket, a petrezselyemzöldet, és készre
főzzük.
Ezután a levest
lehúzzuk a
tűzről, lassan belehabarHozzávalók: 70 dkg liszt, 3 dl tej, 5 dkg friss élesztő, 7 dkg
juk a
Hozzávalók: 1 pecsenyekacsa, 1 fej
porcukor, 9 dkg olvasztott vaj, és 7 tojássárgája. A sütéstonagyobb vöröshagyma, 10 dkg jó
hez olaj, a tálaláshoz pedig lekvár és persze porcukor.
jásminőségű húsos szalonna, 5 dkg
Elkészítés: Cukros-langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt, és
sárliszt, 2 dl vörösbor, fél dl konyak,
a többi hozzávalóval szépen eldolgozzuk, kigyúrjuk. Ha meggák15 dkg kacsamáj, 5 dkg vaj, 1 dl
vagyunk, letakarjuk, és száraz, langyos helyen a duplájára kekal
olaj, egy csokor petrezselyemzöld,
lesztjük, majd kicsit még gyúrunk rajta. Az elkészült tésztát
elke2 babérlevél, némi kakukkfű , só
ujjnyi vastagra kinyújtjuk, majd egy nagyobb fánkszagvert
Elkészítés: Tisztítás után a kacsát
gatóval kiszaggatjuk. Letakarva pihentetjük 15-20
tejfölt,
betesszük sülni a sütőbe. Közben egy
percet, majd forró olajban kisütjük.
végül ízlés
kevés olajban megpirítjuk a kacsa apA kész fánkokat porcukorral meghintve,
szerint az
rólékát, a felnegyedelt vöröshagymát és a
lekvárral a tetején tálaljuk.
felkockázott szalonnát. Megszórjuk liszttel,
majd felöntjük a vörösborral, egy kevés vízzel
és a fél deci konyakkal. Sóval, petrezselyemzölddel,
babérlevéllel és kakukkfűvel ízesítjük, majd felforraljuk, és 30-35 percig nagy lángon főzzük, mielőtt
leszűrnénk. A kacsa máját is megpirítjuk egy kevés
Hozzávalók: 1 közepes csirke, 10 dkg vaj, 3 dl száraz fehérbor, 20 dkg füstölt húsos szalonna,
vajon, majd áttörjük és belekeverjük a leszűrt mármajoránna, őrölt bors, só
tásba. A kacsát tálalás előtt daraboljuk és a mártással
Elkészítés: A csirkét kívül-belül besózzuk, belsejét maleöntve tálaljuk. Köretnek krumpli püré vagy krokett
joránnával és borssal, külsejét őrölt borssal fűszerezzük.
ajánlott.
Egy magasfalú tepsibe helyezzük, leöntjük a felolvasztott
vajjal, aláöntjük a bort, majd fóliával letakarva pároljuk.
Amíg a csirke készül, a szalonnát megszabadítjuk bőrétől
és vékonyra szeleteljük.
Amikor a csirke megpuhult, teljesen betakarjuk a szalonnaszeletekkel és ropogósra sütjük. Tálalás előtt a sültet
ollóval feldaraboljuk és zelleres burgonyapürével tálaljuk.
Hozzávalók: 40 dkg sertéslapocka, 2 sárgarépa, 2
szál petrezselyemgyökér,
1/4 zellergumó, 1 kis fej karalábé, 1 csokor petrezselyemzöld, 2 tojássárgája, 2
dl tejföl, 2-3 evőkanál olaj,
ecet, só, őrölt fehérbors
Elkészítés: A húst felkockázzuk, majd a zöldségféléket megtisztítjuk,
szintén kockára vágjuk
és felhasználásig hagyjuk
a vízben. A petrezselyemzöldet szintén apróra vágjuk.
Egy közepes fazékban az
olajon fehéredésig pirítjuk a felkockázott húst,
sózzuk, borsozzuk, majd
felöntjük 1,5-2 liter vízzel.

Klasszikus fánk

FARSANGI RÉSZEGES CSIRKE

Konyakos
kacsasült
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EGY GÓL DÖNTÖTT

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 23. fordulójában, idegenben lépett pályára a
Kazincbarcika együttese. A Gálhidi-legénység egy parázs mérkőzésen szenvedett
vereséget.
A Tiszakécske elleni
nagyarányú hazai siker
után Balmazújvárosba
is a győzelem reményében utazott a KBSC. A
kék-sárgák aktuális ellenfele ugyanis a forduló
előtt a 18., kieső helyen
szerénykedett, igaz hátránya mindössze 1 pont
volt a még éppen bennmaradást érő pozícióban
tanyázó Budafok mögött.
Az ilyen csapatok ellen
igazán nehéz kicsikarni a győzelmet, de Gálhidi edző a mérkőzés előtt
bízott abban, hogy csapata át tudja menteni az
előző fordulóban nyújtott formáját. A találkozó első negyedóráját
jobbára mezőnyjáték jel-

lemezte. A 19. percben
azonban tizenegyeshez
jutott a hazai alakulat. A
játékvezető szerint Óvárit buktatták a tizenhatoson belül, ám az ítéletet a
vendégek erőteljesen vitatták. A büntetőt a sértett végezte el, de Somodi a jobb alsó sarokra
tartó lövést hárította. Az
első félidőben több említésre méltó helyzet már
nem akadt, így 0-0-val
térhettek pihenőre a csapatok.
A második játékrész elején Óvári 20 méterről elvégzett szabadrúgását
már nem védhette Somodi, így megszerezte
a vezetést a kiesés elől
menekülő Balmazújvá-

ros. A mérkőzés hátralévő részében a Kazincbarcika mindent megtett az
egyenlítésért, de hiába
cserélt Gálhidi György, a
helyzetek kimaradtak. A
végig hősiesen védekező Balmazújváros végül
1-0-ra győzött. A vendégtréner azonban nem
volt elégedetlen csapata
játékával. A kék-sárgák
mestere úgy fogalmazott
csapata minden dicséretet megérdemel, mert
küzdött, hajtott a győzelemért. A Barcika így 31
ponttal a 9. helyen várja
a hétvégi folytatást. Somodiék ellenfele február
17-én vasárnap délután
2 órától Putnokon a Vác
együttese lesz.

VEGYÉSZ RÖPLABDA CLUB KAZINCBARCIKA

NEM JÖTT ÖSSZE
A SIKER

Az elmúlt héten két mérkőzést is játszottak a Vegyész RC Kazincbarcika férfi
röplabdázói. A Közép-Európai Kupa záró fordulójában 3-0-ra hazai pályán kaptak
ki a szlovén Ljubljanától, majd február 10-én a Pénzügyőr otthonában ugyancsak
3-0-ra veszítettek bajnoki mérkőzésen.
A nemzetközi mérkőzésen nem sok esélyt adott
a Ljubljana a Kazincbarcikának.
Az első szettben 2519-re győzött a szlovén csapat. A második
felvonásban
16-17-nél
még szoros volt az állás,
de a hajrában a vendégek jobban koncentráltak, és 25-22-re hozták
a szakaszt. A harmadik
játszmában
14-13-nál
vezettek is Blázsovicsék, de a végjátékban
már a Ljubljana akarata
érvényesült, és 25-22re megnyerte a szettet
a vendégegyüttes, így
3-0-ás sikerrel térhetett haza. A Közép-Európai Kupában 2 mérkőzést

nyert meg a VRCK és 8
pontjával a 6., utolsó helyen végzett a sorozatban.
A hazai bajnokin a Magyar Kupában a Pénz
ügyő rtől
elszenvedett
két vereséget igyekezett
volna feledtetni szurkolóival a Kardos-csapat.
Az idegenbeli fellépés
első szakaszában azonban végig előnyben volt
a zöld-fehér együttes, és
végül 25-20-ra nyerte
az első felvonást. A második etapban sem sokat
változott a játék képe. A
Kazincbarcika gyengébb
fogadásaiból nem tudott
hatékony támadásokat
vezetni, és a PSE ezeket
a hibákat kihasználva,

könnyedén elhúzott. Ebben a szettben 25-20-ra
nyertek a fővárosiak. A
3. szettben állva hagyta ellenfelét a budapesti
együttes. A hazaiak 103-ra vezettek. Banaiék
ugyan nagyon igyekeztek, de nem játszottak
jól, így ezt a felvonást is
a Pénzügyőr nyerte 2517-re.
A folytatásban február 16-án szombaton 12
óra 30 perctől a Magyar
Kupa bronzmeccsén a
Kaposvár ellen mérkőzik
a Vegyész Érden. Február 20-án szerdán este
6 órától pedig Kecskeméten lép pályára Marek
Kardos együttese Extraliga mérkőzésen.

KBSC UTÁNPÓTLÁS

FOLYIK A
FELKÉSZÜLÉS

A KBSC U-10-es, 2009-es születésű labdarúgói Cigándon
vettek részt a IX. Nemzetközi Utánpótlás Teremlabdarúgó
Tornán. Rangos ellenfelek ellen nagyon szoros mérkőzéseket sikerült játszania a csapatnak.
A csapat tagjai: Lőrinc István, Deák Dávid, Gulyás Botond,
Csengeri Marcell, Iski Levente, Tiszóczki Armand, Szuhai
Zsombor, Balázsi Bence, Gyurán Áron, Sándor Gábor,
Csirmaz Levente, Szert Milán. Edző: Asszony Béla
Mérkőzések:
DHSE-Olasz focisuli – KBSC 2-1
KBSC – Debreceni Labdarúgó Akadémia 0-3
Buzita FA – KBSC 1-0
Nyíregyháza-Oros – KBSC 0-0, büntetőkkel 2-3
KBSC – Nyíregyházi Spartacus 0-1
A KBSC U-17/U-19-es, U-14-es, U-15-ös csapatai az
eredményektől függetlenül jó iramú edzőmérkőzéseken készültek fel fizikailag és mentálisan a bajnokságra.
KBSC – Varbó felnőttcsapat 1-3
Első félidő: Kocsi L., Réti J., Balázs T., Győr Á., Csendi S.,
Válínt K., Csernely Zs., Lőrinc B., Szikora D., Farkas M.,
Bordás D.
Második félidő: Mester M., Henez K., Rehor A., Pál B.,
Kunvári D., Balog R., Szitai T., Tasko M., Szabó P., Vaszil
V., Harzso P.
Gólövvő: Válint K.
Edző: Divinszki József, Kőrösi Gábor
KBSC U 14 – Volán 2-7
A csapat tagjai: Csanálosi - Kóré, Gulyás, Szűrös, Harencsár - Fedor(Józsa), Kapaló, Balogi, Kovács, Mida Kalocsai
Góllövők: Kalocsai, Kapaló
Edző: Kálmán Vilmos
KBSC U 15 – Volán 1-4
A csapat tagjai: Csanálosi - Hegedűs, Molnár V, Madarász, Réti-Molnár M, Szikszai, Magyar, Kórik, Hubay
(Tóth) - Lukács
Góllövő: Lukács
Edző: Harnócz Róbert
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KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FLOORBALL

AZ EZÜST IS FÉNYESEN CSILLOG

Február 10-én, az országos bajnokság másodosztályában szereplő Kazincbarcikai Ördögök SE felnőtt floorball csapata hazai pályán a Kazinczy Tornacsarnokban fogadta a
listavezető SZP-Komárom együttesét. Az összecsapás tétje a bajnoki cím megszerzése
volt, ami ezúttal nem sikerült az Ördögöknek.
A hatcsapatos bajnokság szereplői, köztük a Kazincbarcikai Ördög SE játékosai, tíz fordulóban mérték össze erejüket. A bajnokság végeredménye az utolsó fordulóig is kérdéses volt,
hiszen az végső összecsapások is tartogattak meglepetéseket. Az aranyért az SZP-Komárom csapata játszott a barcikaiakkal. Nehéz feladat előtt álltak a hazaiak, ugyanis tíz góllal
kellett volna verniük a listavezetőt, hogy megelőzzék őket és elhódítsák a bajnoki címet.
Nem alakult jól az Ördögök szereplése, ugyanis a fej-fej melletti első harmad után a Komárom átvette a vezetést, amit ki sem engedtek a kezükből a játékidő végéig. Az SZPK
győzelemmel biztosította be bajnoki címét az utolsó fordulóban, így az ezüstérem a Kazincbarcikai Ördögöké lett.
PROGRAMAJÁNLÓ

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
SZENIOR
SZABADEGYETEM
ELŐADÁSAI
LEGSZÍNESEBB
KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG
ELŐADÁSAI
LEGSZÍNESEBB
TÉRSÉGa Kazincbarcikán
Acsütörtökönként
Előadás-sorozat 2019. februárÉS
21-étől
és vonzáskörzetében
élők részére
KAZINCBARCIKA
A PROGRAM FŐ TÁMOGATÓJA:
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AZ ELŐADÁS-SOROZAT IDŐPONTJAI, TÉMÁI, ELŐADÓI:
2018/2019. II. félév

A FOGLALKOZÁS IDEJE

TÉMA MEGJELÖLÉSE

ELŐADÓ (OKTATÓ NEVE)

2019. február 21. 15.00–17.00

India más szemmel
- egy ayurveda orvos tapasztalatai

Dr. Szalkai Iván PhD, orvos, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar

2019. március 07. 15.00–17.00

„Az élettel egyetértve élni”
- az élet megélésének lélektana

Dr. Lubinszki Mária pszichológus, Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar

2019. március 21. 15.00–17.00

Miért (nem) vagyunk boldogok?

Dr. Osváth Andrea, szociológus Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar

2019. április 04. 15.00–17.00

Miért játsszunk? Társasjátékkal a
szellemi és lelki egészségért

Huszka Éva geronto-andragógus, földrajz-testnevelés szakos tanár,
az ELTE Szocio-andragógiai műhelyének tagja

2019. április 18. 15.00–17.00

Értékek az elektronikai hulladékokban

Dr. Nagy Sándor mb. intézetigazgató, egyetemi docens,
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti
Eljárástechnikai Intézet

Az első előadás időpontja: 2019. február 21. csütörtök 15.00.
A részvételi díj befizetésére a helyszínen 14.00-tól nyílik lehetőség.
A részvételi díj: 1 000 Ft/félév.
Helyszíne:

Mezey István Művészeti Központ (Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.)

Jelentkezés feltétele:

50. életév betöltése, minimum középszintű végzettség, a résztvevő vállalja a szabadegyetemen
való aktív részvételt, részvételi díj befizetése.
a jelentkezési lap leadásával, amely átvehető a Mezey István Művészeti Központ vagy az Egressy
Béni Művelődési Központ recepcióján, és letölthető a www.kolorline.hu oldalról.

Jelentkezés módja:

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, küldjék el nekünk a kepzes@szikraalapitvany.hu e-mail-címre.
Azon hallgatóknak, akik az első félévben részt vettek az előadásokon, nem szükséges új jelentkezési lapot kitölteni, az első
előadás napján az Alapítvány munkatársai az előkészített regisztrációval várják vissza az első félév hallgatóit.
Jelentkezési határidő: 2019. február 19.
További információk: Szikra Alapítvány: +36-46/504-730
Szervezők: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport,
a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, Szikra Alapítvány, Barcika Art Kft.
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HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

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

BABA
ÉS
GYERMEKÚSZÁS

kazincbarcikai

Vasárnap délutánonként
várjuk a kedves érdeklődőket!
A foglalkozás díja
1700 Ft / gyermek
A jegy egy gyermek és maximum
2 kísérő szülő részére biztosít lehetőséget a foglalkozáson való részvételre.
(A babaúszás alkalmával a medencében csak 1 kísérő tartózkodhat.)

Alu- és horganyzott
csatornák

Testvér, nagyszülő, egyéb - szolgáltatást igénybe nem vevő, de az uszodatérben megfigyelőként tartózkodó családtag részére látogatójegy
vásárlása, váltócipő és váltóruha
használata kötelező!

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

Időpont:
minden vasárnap
14.00 -tól
4 hónapos kortól
15.30 -tól
3 éves kortól

A foglalkozáson való részvétel
feltétele szülői nyilatkozat arról, hogy
a gyermeknek nincs fertőző, illetve
olyan súlyos légzőszervi, keringési
betegsége, amely miatt az úszáson
való részvétel ellenjavallt.

Valentin-napi desszertek nagy választékban!
Slice üdítő szőlő 2,25 l:
Lorilix foly. mosószer 4 l color, black:
Tomi mosókapszula 45 db-os 900 g:
Surf mosópor color 3,9 kg:
Chio chips minden íz 75 g:
Milka táblás minden íz 90 g, 100 g:

80 Ft
1000 Ft
2200 Ft
2050 Ft
210 Ft
245 Ft

35,5 Ft/l
250 Ft/l
2444 Ft/kg
525 Ft/kg
2300 Ft/kg
2450 Ft/kg

Oktató: Valkóné Gyulavári Marianna
Bővebb felvilágosítás és információ:
06-30/755-5811
www.barcikaart.hu/uszoda
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Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizse
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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.

Sütemények - üdítők - energiaitalok!
www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993
Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK
Ingatlan címe

Ingatlan alapterülete

Egressy út 29.

38 m2

Egressy út 11.

136 m2

Munkácsy tér 5.

55 m2

Egressy út 22.

55 m2

Egressy út 34.

39 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

