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BOLDOG NŐNAPOT!

2019.  
március 15.

Városi ünnepség 
az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc tiszteletére

Mezey István Művészeti Központ
(Rákóczi tér 9.)

9.30 ÜNNEPI MŰSOR
Közreműködik:

Szalóki Ági Liszt Ferenc-díjas előadóművész, 
dalszerző és az Akkord Színpad
Ünnepi beszédet mond: Szitka Péter polgármester
10.30–12.00 CSALÁDI TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ
Jókai tér 
10.00 
KOSZORÚZÁS A JÓKAI-SZOBORNÁL
Közreműködik:

a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara

A program díjtalanul megtekinthető!

5.
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TÉRSÉG

BORSA BROWNNAL TALÁLKOZTAK RAJONGÓI
A Berentei Művelődési 
Ház és Könyvtárban talál-
koztak a rajongók a Bor-
sa Brown álnéven publiká-
ló íróval március 1-jén. Az 
írónő 2013-ban jelentette 
meg első regényét A maffia 
ágyában címmel. Ezt kö-
vette A maffia ölelésében, 
valamint A maffia szívében 
című kötet. A köztudatba Az 

Arab című regényével rob-
bant be, melyet több ran-
gos kitüntetésre is jelöltek, 
és megjelenése évében el-
nyerte az Év Könyve díjat. A 
sikerkönyvnek azóta még 
négy folytatása született, 
melyek a toplisták élére ke-
rültek. Borsa Brown első-
sorban romantikus, eroti-
kus témában ír, de emellett 

fontos, társadalmi problé-
mákra is rámutat, és a pszi-
chológia sem áll tőle távol. 
A lira.hu oldalon olvasható 
önvallomásában ekkép-
pen jellemzi munkásságát: 
„Aki elolvassa az írásaimat, 
az láthatja, hogy az emberi 
lélek boncolgatása a fő té-
mám. Szeretek elmélyedni 
gondolatokban, érzelmek-

ben, fájdalmakban, örö-
mökben. Egy egyszerű pil-
lantásnak is hatalma van. 
A szavak pedig háborúkat 
képesek elindítani és bé-
kéket képesek kötni. Azért 
írok, hogy ezt mindenki fel-
ismerje. Írásaimmal fő cé-
lom az, hogy mindenki ki-
szakadjon jelenéből, és a 
könyvet kiolvasva, új ta-

pasztalatokkal csöppenjen 
vissza életébe.”
Az író-olvasó találkozó 
keretében nem csupán a 
könyvekről és a szerzőről 
szerezhettek információt 
az érdeklődők, hanem le-
hetőség nyílt könyvvásár-
lással egybekötött dediká-
lásra is. 

(Forrás: libri.hu, lira.hu)

A HÖLGYEKET 
KÖSZÖNTÖTTÉK
Edelényben tizennyolc 
éves múltra tekint vissza, 
hogy egy helyi házaspár, 
Dobi Zoltán és felesége, 
Dobi Zoltánné Marianna, az 
Edelényi Hagyományőrző 
Népdalkör vezetője, a nő-
nap alkalmából zenés mű-
sorral örvendezteti meg 
a helyi hölgyeket. A kö-
zösségformáló céllal el-
indított programot elein-

te a férj munkahelyén, a 
Borsodi Általános Isko-
lában rendezték, néhány 
éve azonban az Edelényi 
Művelődési Központ ad 
helyet a koncerteknek. A 
március 2-án megtartott 
telt házas előadás reper-
toárjában a nagy magyar 
előadók klasszikus slá-
gerei mellett operett be-
tétdalok csendültek fel.

SAJÓSZENTPÉTER 30
Idén ünnepli várossá nyilvá-
nításának 30. évfordulóját 
Sajószentpéter. A telepü-
lés történelme mindazonáltal 
több, mint 700 éves múltra 
tekint vissza. A város már 
az Árpád-korban létezett, 
hiszen első írásos emléke 
1281-ből származik. A for-
rások ekkor még Szentpé-
ter néven említik a diósgyőri, 
majd a dédesi uradalomhoz 
tartozó királyi birtokot. A 
14-15. századra mezővárosi 

rangra emelkedett település 
a 15. század második felé-
ben hanyatlásnak indult. A 
területen zajló huszita moz-
galmak szintén megkeserí-
tették az itt élők mindennap-
jait. A pusztításnak áldozatul 
esett város 1466-tól népe-
sült be ismét, ám a török 
időket ismét megsínylette 
a vidék. A 19. századtól az 
ipar vált a gazdaság megha-
tározó ágává. Szénbányákat 
nyitottak és üveggyár épült, 

melyeket a 20. század vé-
gén bezártak. 1989. március 
1-jén kapott városi rangot. Az 
évforduló előtt tisztelegve a 
Lévay József Városi Könyv-
tár munkatársai sajtóanya-
gokból készült tablóváloga-
tással idézik fel az 1989-es 
esztendőt, a város, az ország 
és a világ tekintetében. A sa-
jószentpéteri anyagokat el-
sősorban a megyei lapokból 
állították össze. 

(Forrás: sajoszentpeter.hu)

HIRDETÉS

BEISKOLÁZÁSI PROGRAMOK
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola beiskolázási programsorozatának nyitá-
nyaiként összevont szülői értekezletet tartottak az Egressy Béni Művelődési Ház szín-
háztermében március 4-én. A szülők betekintést nyertek a városi iskolák működésébe 
és részletes tájékoztatást kaptak a beiskolázás menetéről.

Idén is hatalmas érdeklő-
déssel figyelték a leendő 
elsősök szülei az előadást, 
amelyen Szitka Péter, Ka-
zincbarcika polgármestere 
köszöntötte a megjelente-
ket. A városvezető elmond-
ta, hogy tavaly ő is ebben 
a helyzetben volt, mint a 
kedves szülők, tudja meny-
nyire fontos most ez a dön-

tés, amihez ez alkalommal 
is sok sikert és jövőbeli örö-
möt kívánt a gyerekeknek, 
szülőknek és pedagógu-
soknak egyaránt.
Ezután Kondorné Sztojka 
Ágnes intézményvezető 
tartott előadást a beisko-
lázás menetéről, a nevelé-
si módszerekről, az iskola-
érettségről és az egységes 

pedagógiai szemléletről. 
Kitért a tankötelességre, az 
áprilisi beiratkozásra és az 
iskolaérettség négy alap-
feltételére: a testi, szociális, 
érzelmi és értelmi fejlett-
ségre. Ezt követően bemu-
tatták a tagintézményeket 
és a leendő elsős tanítókat, 
ezzel is segítve a döntés-
hozatalt.

Bár még jó pár hónap van a hátra a tanévből, a leendő elsős gyermekek szüleinek azon-
ban hamarosan nehéz döntést kell hozniuk arról, hogy melyik általános iskolába írassák 
tanköteles csemetéiket.

A tankötelezettséget Ma-
gyarországon a Nemzeti 
Köznevelési törvény vo-
natkozó passzusai egészen 
pontosan meghatározzák. 
Azoknak a gyermekeknek, 
akik az adott év augusz-
tus 31. napjával bezárólag 
betöltik hatodik életévüket 
kötelesek abban, vagy az 
azt követő tanévben meg-
kezdeniük általános iskolai 
tanulmányaikat. Ez alól csak 
azok a gyermekek jelente-
nek kivételt, akiknek iskola-
érettségét az óvodákban 
felállított speciális szakmai 
bizottságok megállapítják, 
hogy szellemi és szociális 
éretlenségük miatt még 
nem állnak készen az alma 
mater falai közé belépni. 
Azoknak az ovisoknak a 
szüleinek azonban, akik 
számára 2019 őszén elér-
kezett az idő és megkezdik 
általános iskolai tanulmá-
nyaikat, hamarosan meg-

kezdődik az általános isko-
lai beiratkozások időszaka. 
Ebben a cikkben megpró-
bálunk segítséget nyújtani 
abban, hogy kit és hová ér-
demes beíratni. 
A kormányhivatal közlése 
szerint a 2019/2020. tan-
évre az általános iskolai első 
osztályokba történő beirat-
kozásra idén 2019. április 11-
én (csütörtökön) 8 órától 
19 óráig, illetve 2019. április 
12-én (pénteken) 8 órától 19 
óráig lesz az érintett szü-
lőknek lehetőségük a Ka-
zincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskolában.
A beiratkozáshoz a követ-
kező dokumentumokra 
van szüksége az iskolának: 
gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazol-
vány, születési anyaköny-
vi kivonat TAJ-kártya,az 
iskolába lépéshez szük-
séges fejlettség elérését 

tanúsító igazolás; a szü-
lők személyi azonosítóját 
és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványát. A nem 
magyar állampolgársá-
gú gyermek esetén az itt 
tartózkodást engedélyező 
okmányokat; amennyiben 
a gyermek sajátos neve-
lési igényről szóló szakvé-
leménnyel, beilleszkedési-, 
tanulási-, magatartási za-
var megállapításáról szóló 
szakvéleménnyel rendel-
kezik, abban az esetben az 
arról szóló dokumentumot; 
a szülői felügyeleti jogokkal 
kapcsolatos nyilatkozatot. 
Szintén szükséges a diák-
igazolvány igényléséhez 
az okmányiroda által adott 
NEK-azonosítót tartalma-
zó igazolás; beiskolázási 
igényfelmérő lap; az étke-
zést igénylő nyomtatvány 
és nyilatkozatot az etika/
hit- és erkölcstan oktatás-
ról. 

Kazincbarcikai Pollack Mihály  
Általános Iskola 

A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinc-
barcika szívében a Pollack Mihály u. 29. szám alatt helyez-
kedik el, és városunk legnagyobb iskolája amely immár 
több mint 50 éve, 1966. november 7-én nyitotta meg 
kapuit. Az intézmény tanulólétszáma jelenleg 443 fő, a 
8 évfolyam mindegyike 2-2 osztállyal működik.

Ádám Jenő Tagiskola 
Az Ádám Jenő Tagiskola alapítása óta elkötelezett híve az 
ének-zene oktatásnak és a művészeti nevelésnek, hi-
szen emelt szinten oktatják az ének-zenét, illetve hang-
szeren is megtanulnak játszani. A zenei nevelés mellett 
nagy hangsúlyt fektetnek első osztálytól kezdve az angol 
nyelv és matematika oktatására.

Árpád Tagiskola 
Az Árpád Tagiskola jövőre ünnepli 50. születésnapját, az 
intézmény kiemelkedő szintű informatika oktatása révén, 
tanulóik a nyolcadik évfolyam végére ECDL-vizsgát sze-
rezhetnek, és az iskola kiemelt figyelmet fordít az idegen 
nyelv oktatására, ennek keretében akár második nyelvek 
megismerését is lehetővé teszi már az általános iskola 
keretei közt diákjai számára. 

Dózsa György Tagiskola 
Kazincbarcika színes tehetségpontja a Dózsa György 
Tagiskola. Az oktatási intézmény profilja az emelt szin-
tű angol és matematika oktatás, a komplex művészeti, 
egészség és környezettudatos nevelés, amely biztos 
alapot nyújt a továbbtanuláshoz, a mindennapokban való 
helytálláshoz.

Kazinczy Ferenc Tagiskola 
A Kazinczy Ferenc Tagiskola a város legszebb részén, a 
kertvárosi zöldövezetben található, és 1980 óta várja a 
tanulni és sportolni vágyó gyerekeket, fő profilja ugyanis 
a sport és testnevelés. A 2007-től közoktatási típusú 
sportiskolaként működő intézményben mindezek mel-
lett szintén nagy hangsúlyt kapnak a modern oktatási 
módszerek, illetve a tehetséggondozás. 

Irinyi János Református Oktatási 
Központ Tompa Mihály Általános Iskolája

Az Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa 
Mihály Általános Iskolájában az első naptól kezdődően 
minden évfolyamon kiemelt fontosságú és hangsúlyú 
a református keresztyén értékrend szerinti életvitel ki-
alakítása és a hittanoktatás, valamint a folyamatosan 
megújuló játékos kompetenciafejlesztésnek és az ide-
gen nyelvi oktatásnak.

ISKOLA NYÍLT NAP CÍME IDŐPONT TÁJÉKOZTATÁS
Ádám Jenő Apróka sulipróba* március 27. 16.30 06-48/512-794

Árpád Fejedelem Árpád CSIKI  
(csodálatos, izgalmas, kalandos iskolakóstoló) március 26. 16.30 06-48/512-064

Dózsa György Vár a Dózsa – móka - tár* március 28. 16.30 06-48/310-499
Gárdonyi Géza Tarkabarka móka vár* április 3. 9.00 06-48/567-003

Kazinczy Ferenc Sajt-túra* április 3. 16.30 06-48/512-073
Pollack Mihály Mese-játék, Játékos mesék, mesés játékok* április 2. 16.30 06-48/512-016

* Kérjük, hogy a programokra sportolásra alkalmas cipőt is hozzanak gyermeküknek!

NYAKUNKON AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS 

HOVÁ ÍRASSAM? 
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I NTE R J Ú

„MINDIG VOLT EGY VIGYÁZÓ 
SZEM AZ ABLAKBAN”

A várossal egyidős kazincbarcikai lakosokkal készített interjúsorozatot dr. Illés Pálné 
Szilviával folytatjuk. Életének minden mozzanata a városhoz köti. Igazi lokálpatriótaként 
kísérte figyelemmel a város fejlődését, s negyven éven át azért dolgozott, hogy az óvo-
dások biztonságos, harmonikus környezetben töltsék el mindennapjaikat.

Ön a város létrejöttének 
évében született. Mit me-
séltek a szülei, milyen volt 
az élet akkoriban, illetve 
melyek a meghatározó él-
ményei gyermekkorából? 
Sajószentpéteren szület-
tem 1954. április 14-én, mi-
vel a településegyesítés és 
a várossá nyilvánítás ide-
jén még nem épült meg a 
kórház. A szüleim már nem 
voltak fiatalok, édesanyám 
a 45. életévét töltötte be. 
Elmondhatom azonban, 
hogy nagy-nagy szeretet-
ben, a nagyszülők, nagybá-
csik, nagynénik szeretetével 
övezve nőttem fel. Sajóka-
zincon, a Kossuth utcában 
laktunk, s hároméves ko-
romig éltünk ott. Igazi tős-
gyökeres kazincbarcikainak 
számítok. Az utcában nagyon 
sok velem egykorú gyerek-
kel játszottam, a patakban 
teknőben csónakáztunk, a 
Kerek-tóhoz jártunk fürödni, 
a közeli Sajó-parton pedig 
sóskát szedtünk. Élveztük a 
falusi élet szépségét és nyu-
galmát, a természet közelsé-
gét. Kedvenc esti programom 
volt a szomszédban a tehén-
fejés körüli lábatlankodás. 
Még most is érzem a friss, 
habos tej ízét és illatát. Örök-
re emlékezetemben marad, 
hogy nagyapám – székely 
ember lévén – megőrizte a 
Csíkszeredából hozott ha-
gyományt, és minden évben 
csengős báránnyal köszön-
töttük a húsvétot.

Gondolom, ahogy csepere-
dett, tágult a világ, különbö-
ző módon érzékelte a váro-
siasodás megindulását. Mi 
volt a fordulópont ,,a falusi 
idill’’ után?
Az igazi nagy kaland 1957-
ben kezdődött, amikor szü-

leim lakást kaptak a BVK-la-
kótelepen, amely minőségi 
előrelépést jelentett éle-
tünkben: tágas szobák, 
központifűtés, s nem utol-
sósorban új lakóközösség. A 
telepen élőket szoros kötelék 
fűzte egymáshoz, úgy éltünk, 
mint egy család. A gyermek-
koromban kialakult barátsá-
gok a mai napig tartanak. Ta-
vasszal a környező hegyekbe 
jártunk virágot szedni, télen 
rengeteget szánkóztunk, a 
szülők feltöltötték a ,,nagy-
homokozót” vízzel és ott 
korcsolyáztuk. Folyamato-
san alakultak ki a városi élet 
feltételei. Az igaz, hogy én 
lakásóvodába jártam, vissza-
gondolva ez nem befolyásol-
ta negatívan a mindennap-
jainkat. Sokat szerepeltünk 
a BVK-ebédlőjében lévő 
színpadon, színházi és mo-
zielőadásokra jártunk. Nyá-
ron kedvenc szórakozásunk 
volt a porolónál bábelőadást 
tartani a lakótelepi publikum-
nak. Rengeteg időt töltöttünk 
a szabadban, mindig volt egy 
vigyázó szem az ablakban, 
szóval ellenőrzés alatt áll-
tunk. Minden család ajtaja 
nyitva volt előttünk, ha meg-
éheztünk, volt hová menni. A 
lakótelepen is folyamatosan 
alakultak ki a városi élet fel-
tételei: bölcsőde, óvoda, ABC, 
orvosi rendelő, fodrász, autó-
busz-megállóhely, amelyek 
egyre komfortosabbá tet-
ték életünket. Egy szó, mint 
száz, jó volt gyereknek lenni 
Kazincbarcikán az ötvenes 
években.

A város extenzív fejlődésé-
nek időszaka - a 60-as, 70-
es évek - milyen hatással 
volt egyéni életére?
Sajnos a BVK-lakótelepen 
még nem élvezhettem az új 

óvodát, de általános iskolai 
tanulmányaimat a kor szerű, 
16 tantermes Központi Ál-
talános Iskolában kezdhet-
tem meg sok lakótelepi és 
Kossuth utcai gyerekekkel 
együtt. Nagyon jó pedagógu-
sok kezébe kerültünk. Abban 
az időben rang volt Kazinc-
barcikán tanítani. Sok szép 
emléket és barátságot őrzők 
ebből az időszakból is. Való-
ban velünk együtt fejlődött 
a város. Egyre-másra épül-
tek a lakóházak, utcák, te-
rek, közintézmények, üzletek, 
szolgáltatások, bölcsődék, 
óvodák, iskolák. Szobrokat 
helyeztek el a parkokban. 
Életreszóló élmény volt 
számomra, hogy a Munká-
csy-szobor avatóünnep-
ségén én mondtam verset, 
valamint Pátzay Pálnak a vi-
rágot én adhattam át. Eb-
ből az időszakból szeretném 
felidézni még egy kedves 
emlékemet, nevezetesen a 
várossá nyilvánítás 10. év-
fordulója alkalmából a Mézes 
Mackóban (később Napfény) 
kakaópartin vendégül látták 
a kazincbarcikai származású 
tízéveseket. Általános iskolai 
tantermünk ablakából jó ér-
zés volt látni a Ságvári Endre 
Gimnázium építését, hiszen 
tudtuk, hogy a következő év-
ben ott fogunk tanulni.

A gimnáziumi érettségi után 
milyen munkaterületen dol-
gozott?
A gimnáziumi tanulmánya-
imat befejezvén, 1973-ban 
képesítés nélküli óvónőként, 
a faluban lévő 1. Számú Óvo-
dában kezdtem pályafutá-
somat. Nem gondoltam vol-
na gyerekkoromban, hogy 
ott fogok dolgozni, ahol 
naponta eljártunk a bolt-
ba. Nagyon örültem annak, 

amikor a régi Kossuth ut-
cából érkeztek hozzánk az 
ovisok, illetve régi játszó-
társaim gyerekeit fogadtuk. 
Jó kapcsolat alakult ki a Ke-
nyérgyár és a Habselyem 
Kötött árugyár dolgozóival, 
mivel óvodánkba hozták 
gyermekeiket. Időközben 
Hajdúböszörményben az 
óvónőképzőben diplomáz-
tam. Ebben az óvodában 21 
évig dolgoztam, 1985-ben 
kineveztek óvodavezetőnek. 
Az itt szerzett tapasztalata-
imat további munkám során 
hasznosítottam. Az óvoda-
hálózat átszervezésben 
1996-tól részt vettem. Ve-
zetői tevékenységem során 
nagy gondot fordítottam az 
óvodák személyi, tárgyi és 
szakmai feltételeinek fo-
lyamatos fejlesztésére, a 
nyugodt, kiegyensúlyozott 
légkör megteremtésére. 
Huszonnyolc év vezetői és 
negyven év munkaviszony 
után 2013-ban nyugállo-
mányba vonultam. Az óvo-
dák vezetőivel, az óvodape-
dagógusokkal a mai napig 
tartom a kapcsolatot.

A város mostani arculata 
mennyiben határozza meg 
másként a barcikai életér-
zést?

Tősgyökeres barcikaiként, 
lokálpatriótaként én örü-
lök minden újdonságnak. 
Büszke vagyok arra, hogy a 
hozzánk érkező rokonaim-
nak, barátaimnak megmu-
tathatom a város fejlődését. 
Elismeréssel szólnak a par-
kokról, a városképről. Örülök 
annak, hogy az országban 
egyre többen megismerik 
kulturális, sport és város-
fejlesztési eredményeinket. 
Barátainkkal szívesen ve-
szünk részt a gazdag kultu-
rális programokon, kiállításo-
kon, városi rendezvényeken, 
ünnepségeken. 

Mit jelent, mit adott Önnek 
a város?
Röviden: mindent! Bőveb-
ben a gyermekkoromat, a 
fiatalságomat, a tanulási és 
érvényesülési lehetőséget, 
munkahelyet, családot, ba-
rátokat, kollégákat. Itt éltem 
át örömeimet, bánataimat, 
sikereimet, apróbb kudar-
caimat. Életem során ren-
geteg emberrel kerültem 
kapcsolatba, ezért jó érzés 
végigmenni a város utcáin. 
Mindenhol ismerősökkel ta-
lálkozom, az üzletekben, a 
piacon a nevemen szólítanak. 
Ezt a jó érzést máshol nem 
élhetném át!

SZOC IÁ LIS SZFÉ R A

SZAKMAI TANÁCSKOZÁS A JELZŐRENDSZERRŐL
Szakmai tanácskozást tartott a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata február 28-án a Mezey István 
Művészeti Központban. A program központi témája az észlelő és jelzőrendszer működése volt.

A Kazincbarcikai Szoci-
ális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálata minden évben 
szakmai tanácskozást 
szervez a jelzőrendszer 
működésével kapcso-
latosan. Mint azt István 
Zsolt, a KSzSzK vezető-
je a rendezvény kapcsán 
lapunknak elmondta, a 
hagyományosan évente 
megrendezett eseményen 

általában 50-60, többnyi-
re a jelzőrendszer tagjai, 
a szociális szférában és 
az egészségügyben dol-
gozó szakemberek vesz-
nek részt, az idei központi 
téma pedig a megelőzés 
volt. 
A szolgálat alapvető fel-
adata a prevenció és a ve-
szélyeztetettséget ész-
lelő- és jelzőrendszer 
működésének biztosítása, 

melynek hatékony mű-
ködését bizonyítja, hogy 
2018-ban 303 jelzés ér-
kezett be, csak Kazinc-
barcikáról az összesített 
statisztikák alapján.
A rendezvényen a gyer-
mekvédelmi szakembe-
rek mellett részt vettek az 
oktatási, egészségügyi, 
rendvédelmi intézmények, 
illetve civil szervezetek 
képviselői is. A program 

részeként először a Csa-
ládbarát Ország Nonprofit 
Közhasznú Kft. regionális 
képzésszervezője, Szö-
geczki József tartott elő-
adást „A gyermekvédelmi 
jelzőrendszer együttmű-
ködésének elősegítése” 
címmel.
E z t követően Sán -
dor-Lenkei Aida, a Ma-
gyar Ökumenikus Szere-
tetszolgálat Szociális és 

Fejlesztő Központ Miskolc 
Krízisambulancia szakmai 
vezetője tartott előadást, 
melyben a szeretetszol-
gálat egy konkrét esetét 
bemutatva hangsúlyozta 
a jelzőrendszer erősítésé-
nek fontosságát. Szó esett 
továbbá a jelzőrendszer 
tagjairól, működtetéséről, 
a rendszer tagjainak köte-
lességéről, illetve magáról 
a jelzés tartalmi részéről is.

ÖTÉVES A 
KI NCSEM NAPKÖZI
Ötödik születésnapját ünnepelte a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Fo-
gyatékos Személyek Nappali Ellátásával foglalkozó Kincsem Napközi március 5-én.

A Kincsem Napközi 2014. 
március 4-én nyitotta 
meg kapuit, hogy segít-
se a fogyatékos szemé-
lyek társadalmi integráci-
óját, esély egyenlőségét. 
Feladatuk a mai napig is 
változatlan, a fogyaték-
kal élők, értelmileg aka-
dályoztatott személyeket 
nevelő családok teher-
mentesítése, a szülők, 
hozzátartozók munka-
erőpiaci reintegrációjának 
elősegítése.
A korábbi születésnapo-
kat családias körülmények 
között ünnepelték a nap-
közi ellátottjaival a dolgo-
zók, az ötödik évforduló-

ra azonban meghívták a 
szülőket, barátokat, illet-
ve a KSZSZK intézmény-
egységeinek vezetőit is, 
köztük István Zsoltot, a 
központ vezetőjét, tudtuk 
meg Vargáné Ipacs Ildi-

kó intézményegység ve-
zetőtől. A kazincbarcikai 
önkormányzat képvisele-
tében Klimon István alpol-
gármester is részt vett a 
rendezvényen.
A jubileumi esemény-
re mandalakiállítás nyílt a 
napközi egyik termében 
az otthonba járó fiatalok 
munkáiból.
Az ünnepség zárásaként 
az Irinyi János Református 
Oktatási Központ Zenei 
Tehetséggondozó Műhe-
lyének középiskolásai ad-
tak elő gitárkísérettel és 
énekkel fűszerezett ze-
nés produkciót, majd egy 
százszeletes csokitortával 
is meglepték a vendégeket 
az évforduló alkalmából.

J U BI LEU M

LEGYEN AZ ÜNNEP 
MÉG SZEBB
Díjátadó ünnepséget rendezett a Kazincbarcikai Egye-
sületek Fóruma és a Városszépítő Egyesület az Egressy 
Béni Művelődési Központban február 27-én. A rendez-
vényen az advent és vízkereszt közti legszebb kazinc-
barcikai karácsonyi dekorációkat díjazták.

Csősz Béláné, az ese-
ményt rendező egyesület 
ellenőrző bizottságának 
elnökeként elevenítette 
fel a karácsonyi időszakot. 
Az idén is rengeteg remek 
díszítéssel készültek a la-
kók az ünnepekre.
Az átadón jelen volt Kli-
mon István alpolgármes-
ter és Pásztor László, ön-
kormányzati képviselő, a 
Városszépítő Egyesület El-
nökségi tagja. Az alpolgár-
mester köszöntőbeszé-
dében hangsúlyozta, az 
önkormányzatnak minden 
évben szívügye a város dí-
szítése, és ebben hatalmas 
szerepet játszanak a város 
lakói is, akik egyéni mun-
káikkal még szebbé teszik 

a dekorációt. „Ez a díjátadó 
most értük van, az ő kreati-
vitásukért, szépérzékükért 
és munkájukért, amit azért 
tesznek, hogy örömöt sze-
rezhessenek vele azoknak, 
akik az utcán sétálva felnéz-
nek a házakra.”
A díjátadó ceremónián egy-
egy oklevéllel jutalmazták a 
város legdíszesebb karácso-
nyi erkélyeit, lépcsőházait, 
családi házait, intézményeit 
és vállalkozásait, a legjob-
baknak járó díjakat, okleve-
leket pedig Fancsik József, 
az egyesület elnöke adta 
át, köztük a Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának 
járó díjat is, melyet a város 
legdíszesebb intézménye-
ként kapott a hivatal.

VÁ ROSSZÉ PÍTÉ S
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HIRDETÉS

K BSC

ISMÉT 3 PONT A 
BARCIKAI ZSÁKBAN

A dorogi siker után ezúttal hazai pályán szerepelt a Kazincbarcika. A kék-sárgák a lab-
darúgó Merkantil Bank Liga NB II 26. fordulójában a Soroksár együttesét fogadták.

A mérkőzés esélyese elő-
zetesen a soroksári csa-
pat volt, hiszen Lipcsei 
Péter együttese az elmúlt 
héten 4-2-re győzött a 
listavezető Gyirmót ellen, 
és a tabellán is a 6. helyen 
állt 25 forduló után. A bar-
cikaiak számára megtört 
a jég, hiszen 2 sikertelen 
meccs után ismét nyerni 
tudtak, méghozzá Doro-
gon, ahol nem adják olcsón 
a győzelmet. 
A Soroksár ellen az első 
fél időben egyik olda-
lon sem adódott igazán 
veszélyes helyzet, ám 
Orosz lövésénél a hazai 
kapus Fila bravúrral hárí-
tott. A gól nélküli első 45 
perc után, a második fél-
időt lendületesebb játék-
kal kezdte a kék-sárga 

alakulat, és az 54. percben 
Szabó Lukas baloldali be-
adását Lukács juttatta a 
hálóba. A gól után észbe 
kapott a vendégcsapat is, 
igyekezett helyzeteket 
kialakítani. A 75. percben 
Lőrinczy harcolt ki bünte-
tőt a fővárosiaknak, me-
lyet Gyömbér értékesí-
tett. Az egyenlítő gól után 
a csapatok hatalmas erő-
ket mozgósítottak annak 
érdekében, hogy meg-
szerezzék a győzelmet. 
Mindkét tréner cserélt, de 
a Gálhidi Györgyöt eltiltása 
miatt helyettesítő Dzur-
ják József egyik húzása 
jött végül be. A 87. perc-
ben ugyanis a Tóth helyett 
pályára lépő Ádám vere-
kedte be magát a tizen-
hatoson belülre, kiharcolta 

magának a lövőhelyzetet, 
és egy megpattanó lö-
véssel megszerezte saját 
maga első gólját a KBSC 
színeiben, mely a hazaiak 
számára ismét vezetést 
eredményezett. A végjá-
tékban újabb gól már nem 
esett, így a Kazincbarcika 
2-1-es győzelmet aratott 
a Soroksár ellen. Ez a siker 
azt jelenti, hogy a Barciká-
nak 37 pontja van és a 10. 
helyen áll a bajnokságban. 
A kék-sárgák ezen a héten 
két mérkőzést is játsza-
nak. előbb lapzártánk után 
március 6-án szerdán a 
Gyirmót ellen idegenben 
lépnek pályára, majd már-
cius 10-én vasárnap dél-
után fél háromtól Putno-
kon a Budafok együttesét 
fogadják.

KAZINCBARCIKAI ÍJÁSZ EGYESÜLET

ÉREMESŐ AZ ÍJÁSZOKNÁL
Március első hétvégéjén rendezték a WA-Teremíjász Országos Bajnok-
ságot Győrújbaráton.

A versenyzők nagy száma miatt a 
bajnokságot kétnaposra, ezen be-
lül az első napot három szakaszra 
osztották a szervezők. A Kazinc-
barcikai Íjász Egyesület az első nap 
egyes és kettes szakaszában volt 
érdekelt, a versenyzőik tisztesen 
helytálltak a viadalon. Minden indu-
ló versenyző dobogós helyen vég-

zett: Borga Hella országos bajnoki 
első helyezést szerzett longbow 
serdülő leány kategóriában; Tóth 
Róbert országos bajnoki máso-
dik helyezett lett történelmi gyer-
mek fiú kategóriában, Miklós Máté 
Bendegúz országos bajnoki har-
madik helyen végzett vadászreflex 
kadet fiú kategóriában.

KVSE BI R KÓZÁS

ÉRTÉKES HELYEZÉSEK
Kabán rendezték a diák kötöttfogású területi – Borsod, Szabolcs, Hajdú 
és Heves megyei – bajnokságot március 2-án 18 egyesület 160 verseny-
zőjének részvételével. A kazincbarcikai birkózók nagyon jól szerepeltek: 3 
első, 5 harmadik és további értékes helyezéseket szereztek, közülük he-
ten is továbbjutottak az országos döntőbe. A csapatversenyben a nagyon 
előkelő 4. helyezést szerezte meg a KVSE gárdája. Pál-Kutas Levente a 
Diák II. korosztályban a legtechnikásabb versenyző különdíjat érdemelte ki.

RÉSZLETES EREDMÉNYEK
Diák II. korosztály: Demeter Péter 26 kg 5. hely; Horváth Milán 32 kg 3. 
hely (továbbjutott); Szeifert Nimród 35 kg 6. hely; Demeter Dominik 38 
kg 3. hely (továbbjutott); Pál-Kutas Levente 42 kg 1. hely (továbbjutott); 
Lévai Krisztián 42 kg 5.hely; Pásztor Patrik 63 kg 5. hely; Kerekes Viktor 
63 kg 1. hely (továbbjutott); 
Diák I. korosztály: Horváth Milán 32 kg 5. hely; Pál-Kutas Levente 42 
kg 3. hely (továbbjutott); Horváth Krisztián 54 kg 3. hely (továbbju-
tott); Valyon Viktor 54 kg 3. hely; Pásztor Patrik 58 kg 5. hely; Kerekes 
Viktor 63 kg 3. hely; Lázár Bence 76 kg 3. hely; Pásztor Martin +85 kg 1. 
hely (továbbjutott); 
Felkészítők: Kónya Lajos vezetőedző, Csepregi György edző, Szőgyör 
Mihály segédedző, Fodor Pál technikai vezető

K BSC UTÁ N PÓTLÁS

KÉT GYŐZELEMMEL KEZDTEK 
Két győzelemmel kezdték a tavaszi bajnoki rajtot a KBSC utánpótlás csapatai.

KBSC U-14 – Karcagi SE: 7-2 (2-1)
A csapat összeállítása: Kovács Sz.- Szűrös B., Nagy T.B., Gulyás, Harencsár M., – Salák 
Zs., Balogi M. (Csanálosi P.), Kóré B., Győrfi A. (Turai R.) – Mida O., Kalocsai R.
GL: Kalocsai R. (5), Mida O., Kovács
Kálmán Vilmos edző: – Jól és eredményesen fociztunk az idénynyitó mérkőzésen, 
ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk a jó képességű karcagi csapat ellen. 
Gratulálok a csapatnak!

KBSC U15 – Karcagi SE: 3-1 (2-1)
A csapat összeállítása: Kozák D. – Réti L., Madarász M. Zsigrai B., Goór K. – Kórik B., 
Szikszai G., Orosz K., (Szajkó B.) Hegedüs M. (Hubay M.) – Magyar M., Lukács G.
GL: Lukács G. (3)
Harnócz Róbert edző: – Egy nálunk magasabban jegyzett csapatot sikerült helyenként 
jó játékkal legyőzni, ezért megérdemlik a srácok a gratulációt.

V RC K

6 PONT IDEGENBŐL
Az elmúlt héten kétszer is vendégként játszott a férfi 
röplabda Extraligában a Vegyész Röplabda Club Kazinc-
barcika. Marek Kardos együttese Kaposváron és a MAFC 
otthonában is sikerrel vette az akadályt. 

A kecskeméti siker, vala-
mint a DEAC ellen aratott 
sima hazai győzelem után 
két idegenbeli fellépés-
re készült a Vegyész. Az 
első mérkőzés mindjárt 
egy rangadó volt, a tava-
lyi bajnoki döntő, illetve az 
idei Magyar Kupa bronz-
meccs „visszavágója”. A 
kaposvári csata nem ígér-
kezett könnyűnek, a so-
mogyiaknak minden pont-
ra szükségük volt, hiszen 
kikaptak a Pénzügyőrtől, 
és még egy hazai botlást 
már nem engedhettek 
volna meg maguknak. A 
Barcika számára is fontos 
volt ez a mérkőzés, mi-
vel egy esetleges győze-
lemmel még az első hely 
megszerzése sem lehe-
tett volna elképzelhetet-
len. Az első játszmában 
gyorsan három ponttal el-
húzott a VRCK, de a haj-
rában már a házigazdák 
álltak jobban. Izgalmasan 
alakult a végjáték, mert 
24-22-nél a vendégek áll-
tak jobban, de Cameron jó 
nyitása után 24-24 állt a 
táblán. A fontos pillana-
tokban azonban Milev tett 
pontot a játszma végére, 
melyet 26-24-re hozott 
a Kazincbarcika.
A második szett során 
már a kaposváriak jutot-
tak előnyhöz, de 18-nál 
már ismét a kék-sárgák 
álltak jobban. A hajrában 
Szabó Dávid, valamint 
Lubos Macko jó meg-

mozdulása hozta az újabb 
részsikert, 25-22-re nyerte 
a második szakaszt a VRCK. 
A harmadik felvonásban áll-
va hagyta ellenfelét a Ka-
posvár, végig vezetett, és 
25-13-ra meg is nyerte a 
szettet. 
A negyedik etapban sokkal 
jobban kezdett a Kazinc-
barcika, és Milevék szeret-
ték volna minél hamarabb 
lezárni a mérkőzést. A Kar-
dos-legénység végig veze-
tett is, csak egyszer csillant 
fel a Kaposvár számára a 
remény, méghozzá akkor, 
amikor 13-11-re felzárkózott. 
A kék-sárgák azonban meg-
rázták magukat és végül 25-
19-re hozták a játszmát, így 
3-1-es győzelmet arattak a 
somogyi megyeszékhelyen.
A hétvégén újabb csata vár 
a barcikaiakra, de már egy 
papíron könnyebb ellenfél, a 
MAFC otthonában. A főváro-
siak ellen az első két játszma 
még szorosabb eredményt 
hozott, de 25-22-re és 25-
20-ra Gebhardték nyertek. A 
harmadik felvonásban sem 
volt sok esélye a budapesti-
eknek, ekkor 25-17-re nyer-
te a szettet a Kazincbarcika. 
A Vegyész így két találko-
zón 6 ponttal gazdagodott. 
A Vegyész lapzártánk után 
március 6-án este 6 órától 
ismét a MAFC ellen játszik 
a Don Bosco Sportközpont-
ban. Majd március 14-én a 
Kaposvárral este 8 órától 
ismét hazai pályán meccsel 
a Kardos-legénység.

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.

HELYBEN
VAGYUNK!

Úszásoktatás indul felnőtteknek
március 16-án szombaton
kezdő és haladó szinten Kozma Krisztián 

(06-30/211-8496) oktatóval.

A foglalkozások kezdőknél pénteken 
19 órától valamint szombaton 12 órától, 
haladóknál pénteken 18 órától valamint 

szombaton 11 órától kezdődnek. 

Gyermektanfolyam indul
március 16-án szombaton  

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.

Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:
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.

Kazincbarcika, Hadak útja 3. 
kazincbarcikai

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, 
megjelenik péntekenként 35000 példányban 
ISSN 2416-2531
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes, Zele Tímea, Kovács 
Loretta, Szűcs Krisztina, Jóbi Attila
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: (48) 800-800 

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő cikkek, 
képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével lehetséges.  
Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek személyes adatai az informá-
ciós 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.

Kedvezményes 
előnevezés 
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Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás, gallérral
11 500 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

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

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

Március 9-10.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Kék Arany, Híradó)

Március 12.  
(kedd) 10.00 

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Szatmári Zsuzsanna, a Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat intézményegység-vezetője,  
Moldván Anna Gabriella járási jelzőrendszeri 
tanácsadó

Téma: Kik és mikor vehetik igénybe a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálatot Kazincbarcikán, 
valamint mit érdemes tudni a jelzőrendszerről

Vendég: Ignéczi Balázs, a Kazincbarcikai Ördögök 
szakosztályvezetője

Téma: Ezüstösen csillog az ördögök érme a felnőtt 
floorballbajnokság végén

Március 13.  
(szerda) 18.00

KÉK ARANY
KBSC – Budafok NB II-es labdarúgó-mérkőzés felvételről
VRCK – MAFC röplabda mérkőzés felvételről

Március 14.  
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Bravos kávé 1 kg: 1 600 Ft 1 600 Ft/kg
Bravos kávé 250 g: 390 Ft 1 560 Ft/kg
Bravos 3in1: 280 Ft 1 647 Ft/kg
Félix ketchup 700 g: 420 Ft 600 Ft/kg
Playboy óvszer 12 db: 400 Ft 33,3 Ft/db
Babkonzerv 400 g:  170 Ft 425 Ft/kg
fehér-chili-paradicsom
Charlotte tusfürdő 750 ml: 370 Ft 493,3 Ft/kg
Surf foly. mosószer color 2,8 l: 1700 Ft 607 Ft/l

Nőnapi desszertek nagy választékban!

AKCIÓ!!


