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KONCZ ZSUZSA
„Így volt szép...” koncert

 Az új időpont: 2019. november 25. (hétfő) 19:00 óra
Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont

A korábbi időpontra megvásárolt belépőjegyek érvényesek!
Információ, tájékoztatás a (+36) (48) 510 220-as telefonszámon! A program fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata!

www.kolorcity.hu
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Vitara üzemanyag-fogyasztás: 6,554-7,623 l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 148-172 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében. 

VÁLASSZA A KÉNYELMET
VÁLTSON AUTOMATÁRA

KÉSZLETRŐL - AZONNAL

ÁREMELÉS ELŐTT

VITARA 1.4 GL+ AT MODELLEK

www.szabosuzuki.hu

Jelentős drágulás érkezik az autóiparban jövőre, de nálunk még válogathat korlátozott darabszámban.

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig

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!

WOODSTOCK 50
A „Woodstock 50” címet viselő már a 7. Kolorfesztiválon, Dubicsányban is szerepelt 
kiállítást november 5-étől a Mezey István Művészeti Központ kiállítótermében te-
kintheti meg a közönség. 

A kiállítást az ötletgazda, 
Fignár Zoltán nyitotta meg, 
aki elárulta, hogy a felkért 
képzőművészek szinte 
azonnal igent mondtak a 
múltidézésre. A kiállításon 
tizenhárom művész, nagy-
részt erre az alkalomra ké-
szült munkái tekinthetők 
meg. A témában elmélyült 
alkotók: E. Szabó István, 
Müller Kata, Kovács Gabika, 

Stark Attila, Csurák Erzsi, 
Fignár Levi, Telekes Balázs, 
Vincze Andi, Hegedűs János, 
Dobos Norbi, Somodi Hor-

nyák Szilárd, Győrfi Szofi és 
Faragó Geri.
A kiállítás november 22-éig 
tekinthető meg.

AZ IDŐSÖDÉS 
MŰVÉSZETE

„Az idősödés művészete” címmel tartott előadást 
Prof. Dr. Semsei Imre a Debreceni Egyetem Egészség-
ügyi Karának dékánja a Mezey István Művészeti Köz-
pontban. A november 7-ei eseményen a professzor  
leginkább a XXI. század második évtizedeire koncent-
rált prezentációjában.

Negyedik előadásához érkezett a Szenior Sza-
badegyetem. November 7-én a Mezey István Mű-
vészeti Központban Prof. Dr. Semsei Imre beszélt az 
öregedés művészetéről a XXI. század második évti-
zedében. 
A professzor előadásait általában olyan tanácsokkal 
szokta kezdeni, amelyek a mindennapokban segíte-
nek, hogy hosszú és egészséges életet éljen az egyén, 
tehát az a 120 év, ami mindenkinek megadatik az való-
ban teljesüljön is.
Dr. Semsei Imre elárulta, hogy a mostani prezentációja 
ettől eltérően nem az egyénről, hanem a társadalom-
ról szól. Az előadásában leginkább arról beszélt, hogy 
a mai magyar társadalom bizonyos mértékig már egy 
elöregedett társadalom. A professzor kitért arra is, 
hogy ennek a folyamatnak az idősek és a fiatalok is 
egyaránt érzékelik következményeit, például egész-
ségügyi, szociális és gazdasági téren is.

EGY ÉV GYÜMÖLCSE
A tavaly 60 éves Izsó Miklós Képzőművészeti Kör, már 
hagyománynak számító éves kiállítása nyílt meg no-
vember 7-én a Mezey István Művészeti Központ kiál-
lítótermében. A tárlaton tizenhárom, főként diákokból 
álló alkotó munkáit tekintheti meg a művészetszerető 
közönség.

Bacsó István, az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör veze-
tője elárulta, hogy ennek megfelelően a falakra került, 
összesen hetvennégy kép között több a tanulmány-
rajz, hiszen a tagok most ismerkednek az ábrázolási 
rendszerekkel, kifejezőeszközökkel és a képalkotás 
módszereivel.  
A kiállított képeket, különböző technikákkal alkották, 
így láthatóak ceruzával, színesceruzával, olajpasztel-
lel, szénnel, akril- vagy olajfestékkel készült művek, de 
sokszorosító grafikával, linómetszettel és litográfiával 
is találkozhat a közönség.
A tárlat 2020. január 10-éig tekinthető meg a Mezey 
István Művészeti Központ Kiállítótermében.

SZA K M A I KON FE R E NC I A

„EGYÜTT A TÁLENTUMOK 
MEGTALÁLÁSÁÉRT ÉS MEGTARTÁSÁÉRT”  
Negyedik alkalommal szervezett konferenciát a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye november 5-én a Don Bosco Sportközpont 
rendezvénytermében.
A nagy érdeklődés mellett lezajló esemény fő célkitűzése, hogy a kazincbarcikai járás 
óvodáiban, általános és középiskoláiban jól működő tehetségprogramokat megis-
mertesse az érdeklődő pedagógusokkal, szülőkkel; mindezt sok gyakorlati bemuta-
tóval, használható ötletekkel fűszerezve.

A konferencia megnyitó 
beszédeiben Szitka Péter 
polgármester és Kerekes 
Barbara, a B.-A.-Z. Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 
főigazgatója köszöntötte 
az egybegyűlteket.
A Kazincbarcikai Tagin-
tézmény elkötelezte ma-
gát a tehetséggondozás 
mellett, 2016 óta büszkén 
viseli az Európai Tehet-
ségpont címet, emellett 
tehetségkoordinációs fel-
adatok ellátása is az alap-
feladatai közé tartozik.
A konferencián szakmai 
előadás keretében Er-
délyiné Barakony Ilona, a 
B.-A.-Z. Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat tehet-
séggondozó munkacso-
portjának vezetője tartott 
gondolatébresztő elő- 
adást arról, hogy meny-
nyire befolyásolhatja a 
gyermekek óvodai/iskolai 
teljesítményét, viselkedé-
sét a különféle irányú te-
hetségük megcsillanása, 
és hogy milyen eszközök, 

módok lehetnek a kezünk-
ben az esetleges alultelje-
sítés leküzdésének érde-
kében. 
Majd „Csiszolt gyémánt-
jaink” műsorblokkban egy, 
már megvalósult, kazinc-
barcikai származású te-
hetségként tartott eddigi 
rövid, de annál eredmé-
nyesebb szakmai pá-
lyafutásáról előadást és 
fergeteges gyakorlati be-
mutatót Kerek Csombor 
ütőtanár, a Duna TV által 
rendezett komolyzenei 
vetélkedő, a Kamara Vir-
tuózok győztes csapatá-
nak, a TanBorEn Triónak 
tagja.
A szakmai előadásokat a 
Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák Napsugár Tag-
óvodája gyermekeinek 
„Megújult az óvoda” című 
hangulatos zenés-táncos 
műsora színesítette.
Ezt követően a járásban 
működő jó gyakorlatok-
kal ismerkedhetett meg a 
hallgatóság.

A Kazincbarcikai Ösz-
szevont Óvodák részéről 
Kálmán Judit, a székhely-
óvoda vezetője ismertette 
„Kis művészek játszóhá-
za” című tehetséggondo-
zó programját. 
Majd Csernaburczky Fe-
renc intézményvezető az 
Irinyi János Református 
Oktatási Központ sokrétű 
egyéni tehetségfejleszté-
si lehetőségit mutatta be.
Végül, de nem utolsó-
sorban a Sajószentpéte-
ri Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola képviseletében 
Fürjes-Gáborné Csépányi 
Ágnes intézményveze-
tő-helyettes szólt az in-
tézményükben folyó te-
hetséggondozó munkáról 
„Tehetség? Siker? Bol-
dogság? Találjuk meg az 
egyensúlyt!” címmel. 

Smolnicki Beáta, 
a B.-A.-Z. Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 
Kazincbarcikai 

Tagintézménye 
igazgatóhelyettese

K IÁ LLÍTÁS SZE N IOR SZA BA DEGY ETE M

IZSÓ M I K LÓS K É PZŐM Ű V É SZETI KÖR

A Barcika Szolg Kft.
INGATLANGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁGA

NYUGDÍJASHÁZ GONDNOK
MUNKATÁRSAT KERES

A gondnok kollégák főbb feladatai:
•  az ebéd felszolgálása, a konyha tisztántartása;
•  a szakképesítést nem igényló kisebb javítások elvégzése;
•  a házirend betartatása;
•  a portaszolgálat biztosítása;
•  az épület külső- és belső területén a takarítási feladatok ellátása;
•  a közösségi programok szervezésében, lebonyolításában való 

 közreműködés.
Azok jelentkezését várjuk a nyugdíjasházi gondnok pozíció betöltésére:
• akik szeretik, tisztelik az idős embereket és a fent leírtak megszólították 

őket;
• legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek.

Előny:
• ha valakinek egészségügyi végzettsége vagy hasonló területen szerzett 

tapasztalata van és jártas a számítógép használatában. 

Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony;
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés;
• azonnali munkakezdési lehetőség;
Munkavégzés helye: 
Muskátli Nyugdíjasház, Kazincbarcika, Tompa Mihály út 2/A

Jelentkezés módja: a munkakör pontos megnevezésével, bérigénnyel 
ellátott önéletrajzzal https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/
Registration/Position/33
Jelentkezés határideje: 2019. 11. 30.
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FOLYTATÓDNAK AZ ŐSZI 
MUNKÁLATOK

Az őszi időjárás miatt a Barcika Park Nonprofit Kft. 
munkatársainak Kazincbarcika területén több fela-
datot is el kell végezniük ebben az időszakban. A mun-
kálatokkal párhuzamosan a cégnél a téli időjárásra való 
felkészülés is megkezdődött. 

A nagy mennyiségű le-
hullott faleveleket gyűj-
tik össze a Barcika Park 
Kft. dolgozói a város több 
pontján is. Az ősz beálltá-
val a város terein, parkja-
iban jelentős mennyiségű 
zöld hulladék keletkezik, 
így azokat még a tél beáll-
ta előtt próbálják össze-
gyűjteni. Először nagyobb 
kupacokba rakják, majd 
teherautóval szállítják el 
ezeket komposztálásra.
Az őszi munkálatok ré-
szeként a villanyosz-
lopokról az elvirágzott 

muskátlikat folyamato-
san szedik le a cég dol-
gozói. Ezzel párhuzam-
ban már javában tart a 
téli időjárásra való felké-
szülés is. A napokban té-
liesítik a járműparkot, a 
kisebb traktorokra fel-
szerelik a hóekét és a só-
szóró adaptereket is.
Heutschy László a Bar-
cika Park Nonprofit Kft. 
zöldfelületi részlegveze-
tője elmondta, hogy a szó-
róanyag már a raktárban 
van, valamint teherautó-
ra szerelhető új sószóró 

adaptert is beszereztek, 
amivel biztonságosan és 
hatékonyan tudják elvé-
gezni a síktalanítást a téli 
időszakban.
A télies időjárás esetén a 
kft. munkatársai a mun-
kavégzést intézkedési terv 
alapján szervezik, mely az 
utakat fontosság szerint 

öt osztályba sorolja. El-
sőbbséget élveznek a tö-
megközlekedéssel érintett 
útszakaszok, a nagy for-
galmat bonyolító, valamint 
az egészségügyi és szociá-
lis intézmények megköze-
lítését szolgáló utak.
A munkálatokhoz több 
nagyobb méretű gépjár-

mű, kommunális trak-
torok állnak rendel-
kezésre. A közlekedés 
balesetmentesítésének 
érdekében útszóró sót, 
mészkőörleményt, vala-
mint környezetbarát sí-
kosságmentesítő pelyhet 
(magnézium-klorid) is 
használnak majd.

A H A J LÉ KTA LA NOK É S FE DÉ L N É LKÜ L M A R A DTA K E LLÁTÁSA K AZI NC BA RC I K Á N

KEZDŐDIK A KRÍZISIDŐSZAK 
A krízisidőszak (november 1. - április 30.) minden 
évben komoly feladatot jelent a városi hajlékta-
lan-ellátó intézményeknek, azaz a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Központ Éjjeli Menedékhely és 
Nappali Melegedőnek. 

November 1-jétől az Éjjeli 
Menedékhely 50 férőhe-
lyes befogadóképességét 
további 15 fővel bővítet-
ték, így az Éjjeli Mene-
dékhely befogadóképes-
sége 65 főre nőtt, de ez a 
szám „csupán” a meglé-
vő ágyak számát jelenti, 
mivel minden jelentkező 
rászorulónak helyet biz-
tosítanak (matracokon, 
egyéb fekhelyeken), mi-
vel legfontosabb az em-
beri életek védelme! Eb-
ben az időszakban nem 
ritka a 80-90 fős ellátotti 
szám sem.
„A Hajléktalanokért Köz-
alapítvány rendszeresen 
erre az időszakra célzott 
pályázatai nagy segítsé-
get jelentenek, hogy a le-
hető legmagasabb szín-
vonalú szolgáltatásokat 

tudjuk biztosítani a rá-
szorulóknak. A téli idő-
szak - még enyhe idő-
járás esetén is - számos 
veszélyt rejt magában, 
amire sokkal fokozot-
tabban és körültekintőb-
ben oda kell figyelnünk 
a szezonális betegségek, 
a fizikális állapot rom-
lása, vagy a kihűlés- és 
fa g yá s veszé ly m i at t. 
A pályázatoknak, illet-
ve a férőhelyszám-bő-
vítésnek köszönhetően 
több embernek tudunk 
hatékonyabb segítséget 
nyújtani: például meleg 
ruházattal, élelemmel, 
gyógyszerrel, vitamin-
nal, szociális- mentálhi-
giénés segítségnyújtás-
sal. A krízis időszakban 
heti két alkalommal - a 
szintén pályázati forrás-

ból finanszírozott - ut-
cai szociális munka szol-
gáltatásunk figyelemmel 
kíséri, segíti, intézményi 
ellátásba próbálja in-
tegrálni a nem lakhatás 
céljára épült épületek, 
leromlott állagú hétvé-
gi házak, pincék lakóit. 
Részü k re élel m iszert, 
meleg ruházatot, gyógy-
szereket, vitaminokat, 
egyéb szükséges esz-
közöket juttat az intéz-
mény.”
Azok a rászoruló hajlék-
talan, fedél nélkül, nem 
lakás célú épületekben 
élő emberek, akik igény-
be szeretnék venni a Ka-
zincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ Éjjeli 
Menedékhely és Nappali 
Melegedő intézménye-
inek ellátását, az intéz-
ményi egység címén te-
hetik meg:
Menedékhely és Nappali 
Melegedő / 3700 Kazinc-
barcika, Mátyás király út 
56.

I NTE R J Ú

BESZÉDES CSEND 
Kazincbarcika fejlődéséhez, kulturális életéhez nagymértékben hozzájárulnak a vá-
rosban tevékenykedő civil szervezetek. Áldozatos munkájuk elismeréseként Szitka 
Péter polgármester és Klimon István alpolgármester október 10-én, Kazincbarcika 
Város Polgármesterének Elismerő Oklevelét és Kazincbarcika Város Civil Életéért 
kitüntető díjat adományozott ezen egyesületek képviselőinek. Ez utóbbi elismerést 
idén a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége – Kazincbarcikai Helyi Szerve-
zete kapta meg, melynek elnökét szerkesztőségünkben láttuk vendégül. Hegyaljai 
Béla Lászlóné dr. Szunyogh Szabolcs társaságában érkezett, aki a SINOSZ B.-A.-Z. 
Megyei Szervezetét igazgatja. A két elnökkel hamarosan a beszélgetés sűrűjében 
találtuk magunkat, kitérve a szervezet működésére, a mindennapok nehézségeire 
és sikereire egyaránt.

Hogyan működik a Kazinc-
barcikai Szervezet? Milyen 
módon segítik a tagokat? 
Hegyaljai Béla Lászlóné: 
Egyesületünk 1990-ben 
alakult, ma már 240 fölötti 
taglétszámmal működünk. 
Zömmel az idős, 65 év fe-
letti korosztályból kerülnek 
ki a tagjaink és többségé-
ben nagyothallók. Néhány 
siket tagunk is van, az ő 
esetükben veleszületett 
betegség okozta a hallás-
vesztést. 2008-tól voltam 
elnökségi tag, 2012-től pe-
dig az elnöki tisztet töltöm 
be. Mindenkor igyekszünk 
a tagok igényeit figyelem-
be venni. Kulturális és élet-
viteli szempontból olyan 
előadásokat, programo-
kat szervezünk, melyek 
nagy érdeklődésre tarta-
nak számot. Az országos 
szervezetnek köszönhető-
en SINOSZ-kártyát tudunk 
biztosítani, mellyel ingye-
nes, illetve 90%-os uta-
zási kedvezmény vehető 
igénybe. Ezen túlmenően 
a tagigazolványon talál-
ható logó további kedvez-
ményekre jogosítja hasz-
nálóját. A hétköznapokban 
való eligazodásban heti két 
alkalommal irodánkban se-
gítjük a hozzánk fordulókat. 
Ezen kívül, szükség esetén 
jelnyelvi tolmácsot biztosí-
tunk. Rendkívül szoros kap-
csolatot ápolunk a megyé-
ben működő másik három 
helyi szervezettel, valamint 
a megyei szervezettel is. 

Véleményük szerint az 
utóbbi két évtizedben mi-

ként változott a fogyaté-
kossággal élők, ez estben 
a halláskárosodottak meg-
ítélése? Mennyire mozdult 
el a szegregáció felől az in-
tegráció irányába? 
Dr. Szunyogh Szabolcs: A 
SINOSZ a siketek és na-
gyothallók érdekvédelmi 
szövetsége. Magyaror-
szágon felmérések sze-
rint 68.000 fő vallja ma-
gát halláskárosodottnak. 
A SINOSZ B.-A.-Z. Megyei 
Szervezetének 2000 fős 
taglétszáma van, ebből 300 
fő nem rendelkezik semmi-
lyen hallásmaradvánnyal. 
A nagyothallók összetéte-
le is vegyes a halláskáro-
sodás mértékét tekintve. 
Számukra a mindennapok 
megélése sem egyszerű. A 
legnagyobb gondot magá-
tól értetődően a kommuni-
káció jelenti. Esetükben a 
jelnyelv és a műsorok fel-
iratozása a megoldás. Az 
internetes közösségi olda-
lak megléte egyrészt nagy 
előny, hiszen valamilyen 
szinten részt vehetnek a 
társadalmi, társasági kap-
csolatokban, ugyanakkor 
hátrány is, mert redukálja a 
személyes kapcsolattartás 
lehetőségét. Az integráció-
hoz vezető utat a 2009-es 
jelnyelvi törvény jelentet-
te. Történt is előmozdulás, 
akadálymentesítések való-
sultak meg, néhol indukciós 
szobákat alakítottak ki, de 
mintha elsikkadt volna ez a 
folyamat.
Hegyaljai Béla Lászlóné: 
Több jelnyelvi tolmács lett, 
de ez közel sem elég. A cé-

gek, illetve a különböző ha-
tóságok nem alkalmaznak 
jelelni tudó munkatársakat. 
A fő probléma, hogy nem is 
támogatják azok képzését. 
Ha valaki meg akarja csi-
nálni, csakis önerőből te-
heti meg, sem anyagi, sem 
erkölcsi segítségben nem 
részesül. A megyében ösz-
szesen három jelnyelvi tol-
mács dolgozik, ám működé-
sük felettébb szabályozott, 
például a megye határain túl 
már nem tolmácsolhatnak. 

Az érzékenyítő előadások 
mennyire szemléletformá-
lók, milyen életkorban ér-
demes kezdeni?
Hegyaljai Béla Lászlóné: Azt 
gondolom, minél hamarabb 
kezdjük, a gyerekek annál 
befogadóbbak lesznek. 
Iskolásoknak tartunk elő-
adást, nagyon élvezik. Meg-
mutatjuk nekik a jelnyelvet, 
kíváncsian kérdezik, hogy 
mit „mutogatunk”. Ilyen-
kor elmagyarázzuk, hogy 
vannak, akik nem hallják, 
amit ők mondanak és a ke-
zünk segítségével formál-
juk a szavakat és mutatjuk 
meg nekik, mit mond a be-
szélgető partner. A közel-
jövőben az óvodásokhoz is 
ellátogatunk.  

Dr. Szunyogh Szabolcs: A 
tűzoltóknál szintén több-
ször jártunk, mindig ked-
vező volt a fogadtatás. Már 
csak azért is fontos a velük 
való kapcsolattartás, mert 
nem mindegy hogyan köze-
lítik meg egy baleset hely-
színét, hogyan kommu-

nikálják le a tennivalókat. 
Hiába érkeznek a helyszínre 
szirénázva, és hiába kiabál-
nak, hogy van-e valaki még 
az égő épületben, ha a siket, 
vagy nagyothalló ember 
nem hallja őket. Számuk-
ra úgyszintén kulcsponti 
kérdés, hogy megfelelően 
tudják kezelni a helyzetet. 
Igény lenne ezekre az ér-
zékenyítő foglalkozások-
ra, csupán elegendő forrás 
nem áll rendelkezésre.

A visszajelzésekből hogyan 
ítélik meg az aktív korúak 
beilleszkedését a munka 
világába? 
Dr. Szunyogh Szabolcs: Ez 
azért érdekes felvetés, 
mert a hallássérült embe-
reken mindaddig rejtve ma-
rad a betegségük, amíg nem 
szólnak hozzájuk. Akkor 
derül ki, hogy valami nincs 
rendben, ha nem értik tisz-
tán, illetve nem hallják a be-
szédet és nem tudnak vá-
laszolni. Mindazonáltal úgy 
gondolom, hogy a munkál-
tatók jól járnak a fogyaték-
kal küzdők, adott esetben 
halláskárosodott emberek 
foglalkoztatásával, ugyan-
is bennük van a bizonyítá-
si vágy, hogy érnek annyit, 
mint az egészséges társaik, 
s igyekeznek minél többet 
letenni az asztalra. Én úgy 
tapasztalom, hogy nagyon 
elégedettek velük. 

Az interjúban megkísérel-
tünk egy komplexebb képet 
mutatni a közöttünk élő si-
ketek és nagyothallók min-
dennapjairól. Most térjünk 

vissza a kiindulóponthoz: 
mit jelent Önnek, valamint a 
SINOSZ Kazincbarcikai He-
lyi Szervezetének a Kazinc-
barcika Város Civil Életéért 
a közelmúltban odaítélt díj? 
Hegyaljai Béla Lászlóné: 
Számomra még mindig hi-
hetetlen. Úgy gondolom, 
hogy a képviselő-testület 
figyelembe vette az évek 
hosszú során át végzett 
munkánkat. Szeretném 
hozzátenni, hogy ebben 
az elismerésben nemcsak 
a helyi szervezetnek, a ta-
goknak és az elnökségnek a 
munkája van benne, hanem 
a többi helyi szervezetnek, 
illetve a megyének munká-
ja is. Nagy meglepetésként 
ért, hogy a civil szervezetek 
vezetői nyíltan megmond-
ták, hogy javasolni fognak 
a kitüntetésre. Végtele-
nül örülök, hogy mi kaptuk 
meg, mert mint ahogy Kli-
mon István fogalmazott, a 
kuratórium döntése nagyon 
nehéz volt, hiszen a város-
ban lévő civil szervezetek 
mindegyike példaértékű 
tevékenységet folytat. 
Nagy büszkeséggel tölt 
el, hogy ez a díj felkerült a 
Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetségének 
a honlapjára, így nemcsak 
Magyarországon, de kül-
földön is látják, hogy Ka-
zincbarcika elismerte a fo-
gyatékkal élő embereket. 
Én ezt ráadáselismerés-
ként fogom fel, hogy egy 
fogyatékkal élő szervezet-
nek ítélték oda a kitünte-
tést, a város életében való 
részvételért.

BA RC I K A PA R K NON PROFIT K FT.

Az intézmények nyitvatartási rendje

- Nappali Melegedő: 7.00-17.00 óra (mindennap)
- Éjjeli Menedékhely: 17.00-07.00 óra (minden-

nap)
Az Éjjeli Menedékhelyre 17.00 és 22.00 óra között 
van lehetőség a felvételt kérni. Krízishelyzetben 
22.00 után is lehetőséget biztosítunk az igény-
bevételre.
Intézményeink maximálisan felkészültek a téli 
idő tekintetében és a befogadóképességtől füg-
getlenül, minden otthontalan embernek hajlékot 
nyújtunk!
A lakosság részéről továbbra is szívesen fogadjuk 
az adományokat, ezzel is segítve az otthontalan 
embereket. 

(Forrás: István Zsolt, a KSzSzK igazgatója)
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K KSE

IDEGENBEN KAPTAK KI
A férfi kézilabda NB II Északkeleti csoportjának 7. for-
dulójában, Tiszavasváriban lépett pályára a KKSE férfi 
együttese. Kocsis Csaba tanítványai egy 67 gólt hozó 
találkozón szenvedtek vereséget.  

A Kazincbarcika férfi együttese legutóbb október végén 
a Nádudvar ellen aratott hazai sikerrel jelezte, számolni 
kell vele a bajnokságban. A mostani ellenfél, az eddigi 
3 győzelméből kettőt hazai pályán szerző Tiszavasvári 
azonban kemény ellenfélnek bizonyult. A barcikaiak jól 
kezdték a mérkőzést, de a szabolcsiak az első félidő 
végére három találattal elhúztak. 
A második 30 percben összesen 38 gól született, és hiá-
ba volt eredményesebb a 2. etapban a KKSE, a védeke-
zése enyhén szólva is hagyott kívánnivalót maga után, 
hiszen 20 gólt kapott a csapat. A végén a Tiszavasvári 
36-31-re győzött. A Kazincbarcika 9 pontjával az 5. 
helyen áll, legközelebb november 16-án szombaton 18 
órától a Túrkeve együttesét látja vendégül a Don Bosco 
Sportközpontban. A barcikai női kézisek is pályára lép-
nek az ózdi Lóci DSE vendégeként szombaton 15 órától.

K BSC

MEGRÁZTÁK MAGUKAT
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 17. fordulójában 
a játéknap előtt 2. helyen álló Csákvár együttesét fo-
gadta a Kazincbarcika. A kék-sárgák 3 gólt szerezve 
otthon tartották a 3 pontot. 

A Szeged elleni hazai 3-2-es siker, valamint a hétközi 
fordulóban Szolnokon elszenvedett 2-0-ás vereség 
után az volt a kérdés, hogy a bajnokságban eddig jól 
szereplő Csákvár ellen melyik arcát mutatja a Gálhi-
di-csapat. A mérkőzés első helyzete a vendégek előtt 
adódott a 9. percben, de Madarász szögleténél a felső 
léc megmentette a góltól a barcikaiakat. A folytatásban 
magához ragadta a kezdeményezést a kék-sárga ala-
kulat, a 22. percben egy Toma-Fekete összjáték végén 
utóbbi középreadására Oldal érkezett, aki nem hibázott. 
A vezetés birtokában megnyugodhatott a Kazincbarci-
ka, és a félidő hajrájában újabb gólt szerzett. A 38. perc-
ben Fótyik szabadrúgását Markek csak kiütni tudta, a 
labda Berki elé került, aki gólra váltotta a lehetőséget. 
Az első játékrészben újabb gól már nem esett, így 2-0-
ás előnnyel vonulhatott pihenőre a hazai együttes.
A második 45 perc elején kettőt is cserélt a csákvári 
mester, ám a 63. percben a hazaiak szereztek újabb 
gólt. Berki szabadrúgásánál Oldal érkezett megfele-
lő időben és ütemben, és a találkozón második gólját 
megszerezve 3-0-ra növelte a vendéglátók előnyét. 
A KBSC az utolsó negyedórára 10 emberre fogyatko-
zott, ugyanis Tomát második sárga lapja után kiállítot-
ták. A hajrában a 77. percben szépítettek a vendégek, 
Pratsler indította Baracskait, aki 14 méterről kilőtte a 
bal alsó sarkot. A hátralévő időszakban még volt egy 
lehetősége a hazaiaknak, ám Oltean messziről ele-
resztett lövése a kapu fölött hagyta el a játékteret. A 
KBSC győzelme után immár 21 pontos és a 9. helyen áll. 
A Gálhidi-legénység a bajnoki szünet után legközelebb 
november 24-én vasárnap, a Budaörs vendégeként 
Tatabányán lép pályára.

KVSE BI R KÓZÁS

REMEKELTEK A BIRKÓZÓK
Szigetszentmiklóson, a Városi Sportcsarnokban rendezték meg a serdülő szabadfo-
gású diákolimpia országos döntőjét, november 8-án.

A viadalon az ország min-
den pontjáról érkezett 174 
fiatal versengett a dobo-
gós helyezésekért. A 14 és 
15 éves fiúk általános isko-
lájuk színeit képviselték a 
diákolimpiai bajnokságon, 
ugyanakkor az MBSZ ver-
senyrendszere az igazolt 
klubjukat jelenítteti meg 
az eredményekben. Ba-

logh Levente, a Kazinc-
barcikai Városi SE birkózó 
szakosztályának ifjú spor-
tolója ezúttal is remekelt. a 
korábbi kötöttfogás után, 
szabadfogásban is ezüst-
térmet nyert a 38 kg -os 
súlycsoportban.
Úgyszintén kitett magáért 
Pásztor Martin november 
9-én Hajdúszoboszlón, 

ahol a diák I-es szabadfo-
gású diákolimpiai döntőn 
14 súlycsoportban 164 fi-
atal mérte össze tudását. 
A kazincbarcikai klub szí-
neiben induló versenyző 5. 
helyezést ért el a +85 kg-
os súlycsoportban. Felké-
szítő trénereik Kónya Lajos 
vezető edző és Csepregi 
György edző voltak.

V RC K

ÚJABB GYŐZELEM
A férfi röplabda NB I hétvégi fordulójában a Kecskemét 
együttesét fogadta a Vegyész RC Kazincbarcika. Marek 
Kardos együttese a vártnál nehezebben négy játszmá-
ban győzött, és továbbra is veretlenül vezeti csoportját.   

Az első felvonásban Pesti 
vezetésével a vendégek ju-
tottak előnyhöz. A hajrához 
érve 16-18-nál másodszor 
is időt kért a hazai mester, 
és tanácsai meghallgatásra 
találtak, 19-19-nél egyen-
lített, 21-20-nál a vezetést 
is átvette a kék-sárga ala-
kulat. A drámai végjátékban 
végül a házigazdák 28-26-
ra hozni tudták a játszmát.
A folytatásban 10-10-ig 
fej fej mellett haladtak a 
csapatok, majd magasabb 
sebességi fokozatba kap-
csolt a Vegyész és ellépett 
riválisától. Braga, Blázso-
vics és Árva brillíroztak, és 

20-15-ös VRCK vezetés-
nél már másodszor élt az 
időkérés adta lehetőséggel 
Dávid Zoltán, a KRC edzője. 
Azonban az alföldiek erre a 
felvonásra már nem tud-
ták összekapni magukat, 
és a hazaiak végül 25-18-ra 
hozták a játszmát.
A következő szett ismét 
szoros volt, a Barcika nem 
tudott előnybe kerülni. 
A kecskeméti csapatból 
Pesti mellé feljött Qepa is, 
és a vendégek átvették a 
vezetést. A házigazdáknak 
azonban 20-20-nál sikerült 
egyenlíteniük, és a fordítás 
is összejött 21-20-nál, ám 

egy jól időzített vendég- 
időkérés után a kecske-
métiek ismét átvették a 
vezetést, és nagy küzde-
lemben 25-23-ra hozták a 
játszmát.
A vendégek drukkerei re-
ménykedtek, hogy csapa-
tuk az előző szett sikeréből 
erőt merítve kiharcolja az 
ötödik játszma lehetősé-
gét. A Kardos-csapat azon-
ban gondoskodott arról, 
hogy ez ne így történjen. 
Braga és Blázsovics ellen-
állhatatlan volt, és vendég- 
oldalon nem volt igazi ve-
zéregyéniség, illetve Pes-
ti mellett csak néhányszor 
villant fel Gacs, és ez ke-
vésnek bizonyult az alföldi 
vezetéshez. A végjátékban 
már nem volt sansza a ven-
dégeknek az egyenlítésre, 
és a Kazincbarcika a szet-
tet 25-17-re, a mérkőzést 
pedig 3-1-re nyerte meg. A 
Kazincbarcika lapzártánk-
kor a török Tokat Belediye 
Plevne otthonában lép pá-
lyára a Challenge Kupa első 
mérkőzésén, majd novem-
ber 24-én vasárnap 5 órától 
a Pécs együttesét fogadja 
bajnoki mérkőzésen a Don 
Bosco Sportközpontban.

FITT BA RC I K A

ŐSZI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
A népszerű Fitt Barcika programsorozat edzői novemberben is várják a 
sportolni, kikapcsolódni vágyókat a különböző tréningekre. 

Az ingyenesen igénybe vehető 
sportolási lehetőségek közül heti 
egy alkalommal Kick-box/Capoeira 
aerobik edzésen vehetnek részt az 
érdeklődők, mely a fitneszedzés és 
a küzdősportok keveréke, ami aero-
bik, kick-box, capoeira, thai-box és 
karate elemeket tartalmaz. A jól is-
mert vízi-torna nem csak az ellazu-
lást segíti elő, hanem a zsírszövet 
anyagcseréjét, valamint serkenti a 
vénás vérkeringést és a salakanya-

gok elszállítását, ezáltal hathatós 
módszer a narancsbőr kialakulásá-
nak megakadályozásában. 
Mivel a víz sűrűsége nyolcszázszor 
nagyobb, mint a levegőé, ezért a 
vízitorna esetében a gravitáció he-
lyett a víz ellenállása hat a testre, 
úgy mozgatva az izmokat, hogy az 
ízületeket védi a megterheléstől, 
az izmokat pedig a túlfeszüléstől. 
A hátfájással, gerincfájdalmakkal 
küzdők számára minden bizonnyal 

eredményes lehet a Szopkó Roland 
által vezetett gerinc-és egészség-
megőrző foglalkozás. Előzetes be-
jelentkezés szükséges a spinning 
foglalkozások látogatásához. Ez az 
edzőteremben végzett, magas in-
tenzitású, zenés, kerékpáros aero-
bikóra az egyik legkiválóbb kar-
dióedzés, mely egyszerre fejleszti 
a testet és a lelket, a mentális ké-
pességeket és az állóképességet 
egyaránt.
A sportprogram-sorozat kínálatá-
ban Sütő Ágnes várja a jógázni kí-
vánó negyven év felettieket. A jóga 
eredetileg a tudat átalakítását, a 
karma és az újjászületés körforgá-
sából való megszabadulást előse-
gítő indiai módszerek és technikák 
összessége. Az ókori Indus-völgyi 
civilizációban gyökerező jógának 
rengeteg változata ismert. A kur-
zuson a Hatha-jógával ismerked-
hetnek meg a résztvevők, mely 
különféle testhelyzetek és tisztító 
gyakorlatok révén próbálja meg fel-
készíteni a tanulót teste megisme-
résére. Az érdeklődők szerdánként 

bepillantást nyerhetnek a Gyms-
tick-edzés rejtelmeibe. A speciális 
eszközzel történő tréning egyedül-
álló módon sokoldalú képességfej-
lesztést tesz lehetővé. Erőfejlesztés, 
állóképesség-fejlesztés, izomtónus 
fokozás, ízület és gerincstabilizálás, 
egyensúly és koordinációfejlesztés 
zajlik a foglalkozásokon. A hölgyek 
kedvence lehet a hastáncfoglalko-
zás, melynek számos kedvező élet-
tani hatása ismert. A hétfői Ringató 
foglalkozást kisgyermekes szülők 
figyelmébe ajánljuk. A 0-tól 3 éve-
seknek szóló, kodályi elvek alapján 
működő zenei nevelési programot 
Csőszné Husonyica Ágnes veze-
ti, aki saját kisgyermekét is ezzel 
a módszerrel fejleszti. Figyelembe 
véve a gyerekek életkori sajátos-
ságait, a tréning nem hosszabb 30 
percnél. Boldog, vidám és meghitt 
pillanatok ezek, hiszen a picik anyu-
kájuk, apukájuk ölében ülve együtt 
énekelnek, játszanak és mondó-
káznak a felnőttekkel.
Részletes órarend a www.kolorli-
ne.hu oldalon található.

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. 173 m2

Az ingatlanok részletes leírása megtalálható:
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ 

Kapcsolattartó: Balázs Attila Tel.: 06-20/391-3497 
E-mail: balazs.attila@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK 
KIADÓK

Mikulás-kocogás
2019. december 5. 

Regisztráció: 16.00-tól
Rajt: 17.00
Rajt és Cél:

Mezey István Művészeti Központ udvara
Táv: 3 km

A Mikulás–jelmezben érkezők
között pólót sorsolunk ki! 

Új útvonal!
Minden résztvevő érmet kap!

A részvétel feltétele egy mikulás-
csomag leadása, melyet

a Kazincbarcikai Szociális
Szolgáltató Központ

a rászoruló családoknak juttat el.

Fotó: vrck.hu



HIRDETÉS

8 2019. NOVEMBER 15.

Legyen részese Ön is Kazincbarcika legújabb rekordkísérletének!

IDÉN IS MEGPRÓBÁLJUK A LEHETETLENT, 
ELKÉSZÍTJÜK MAGYARORSZÁG  

LEGNAGYOBB MÉZESKALÁCS FALUJÁT!

SÜSSÖN AZ EGÉSZ CSALÁD!
A rekordkísérlethez közel 4000 darab mézeskalácsra van szükség.

Kérjük, a mézeskalácsokat az alábbi paraméterek szerint készítse el:  
10 cm x 10 cm alapterületű, legalább 1,5 cm vastagságú. 

Fontos, hogy a mézeskalácsok sima felületű, díszítés nélküli állapotban 
kerüljenek leadásra, továbbá 10 cm x 10 cm alapterülettől ne térjenek el.

Gyűjtőpont: Mezey István Művészeti Központ 
Leadási határidő: 2019. november 22.

A mézeskalácsokat a leadás után egy speciális technikával  
ragasztjuk fel az előre elkészített házikó falára.

A rekord hitelesítésének időpontja: 2019. december 7. 15.00  
Helyszín: Kazincbarcika, Munkácsy tér

„Színezzük Együtt Kazincbarcikát” elnevezésű pályázat, Műveszeti rendezvények , alkotó programok szervezése 
Kazincbarcikán című, TOP-7.1.1-16-H-015-4 kószámú, „Adventi Mesevilág” című projekthez kapcsolódóan.

Adventtől Újévig Kazincbarcikán

KARÁCSONYI MÉZES

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap


