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TÜNDÉRI TÖKÖK 
BERENTÉN
A Berentei Tündérkert Óvodában hagyomány, hogy ünnepkörönként családi 
játszóházat szerveznek délután az óvodába járó gyermekeknek a szülőkkel 
együtt.  Szerda délután a szülők által felajánlott sütő-, dísz- és főzőtökökből 
készültek töklámpások, melyek az óvoda ablakát díszítik majd az elkövetkező 
héten. A szülők és az óvodások nagyon aktívan vették ki részüket a munká-
latokból, kreatív alkotások születtek a gyermekek örömére.

SZÓLT A DAL
A tankerület hét intézményének negy-
venegy felsőse mérte össze népdalé-
neklési tudását október 21-én az Ádám 
Jenő Tagiskolában. A megmérettetésen 
Gyenes Annamária, az iskola karvezető 
pedagógusa köszöntötte a megjelente-
ket, majd Mata Attiláné, az Ádám Jenő Ta-
giskola intézményvezetője nyitotta meg 
a rendezvényt. Köszöntőjében örömét 
fejezte ki, hogy az eredetileg húsz éve a 
Pollackban indult verseny hagyományát 
évek óta ápolja az intézmény. Ezt köve-
tően a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárainak rövid, zenés előadásá-
val, majd egy közös énekléssel hango-
lódtak a diákok a népzenei versenyre. 
Szintén ezen az eseményen díjazták a 
népmese-illusztrációs rajzpályázat ti-
zenkét alkotóját is, akiket ötvenöt pá-
lyázó közül ítéltek a legjobbaknak.

A KIS ÖRDÖGÖK 
JÁTSZOTTAK
A Felsőbarcikáért Alapítvány 
szervezésében idén október 24-
én került sor a szépkorúak estjére a 
Táncsics Mihály Művelődési Házban. Hazag Mihály 
kuratóriumi elnök megnyitójában meleg szavakkal 
köszöntötte az időseket. Ezután a Kazincbarcikai Ci-
teraműhely Kis Ördögök Citerazenekarának műsora, 
valamint Haszon Gyula trombitán előadott népszerű 
zeneszámai teremtettek kellemes hangulatot. 

HÍREK RÖVIDEN

KIKAPCSOLÓDÁS A 
SZABADBAN
Szombaton vártúrán vettek részt a természet szerelmesei Sajóivánkán. A 
minden évben többször is megrendezett eseményen egy maroknyi csa-
pat teljesítette a kitűzött célt, ami a hajdani vár romjainak elérése volt. Séta 
közben nemcsak a táj szépsége varázsolta el a lelkes kirándulókat, de azt is 
bizonyíthatták, mennyire ismerik lakókörnyezetüket. Kvízkérdések segítsé-
gével tudhatták meg, hol találhatnak fémkakast a községben, vagy hogy az 
első írásos falusi emlék 1222-ből származik.

SZÉPKORÚAK 
ROPTÁK 
VADNÁN
Az idősek hónapja alkalmából Vadnán 
október 22-én köszöntötték a falu 60 
éven felüli lakosait. 
A szeretetteljes ünnep a legkisebbek mű-
sorával vette kezdetét. Az óvodásokból és 
a helyi kisdiákokból szerveződött Szele-
burdi Színjátszó Kör tagjai tánccal, ének-
kel és verssel szórakoztatták a nagyma-
mákat, nagypapákat, majd mézeskalács 
szívvel ajándékozták meg őket. 
Vidám bordalokkal mulattatott az Őszi-
rózsák Nyugdíjas Klub kórusa, és a helyi 
színjátszók, a Csepűrágók jelenetein víga-
dott a közönség. A község polgármestere, 
Bencze Péter köszöntötte a település leg-
idősebb nő- és férfitagját, illetve a legidő-
sebb házaspárt. A program zárásaként, a 
finom vacsora után,  táncos mulatságon ropták a szépkorúak. 

FÜRTÖCSKE 
VIGALOM

A Katolikus Kulturális Hetek rendezvényeként az Angyalkert Gö-

rögkatolikus Óvodában Fürtöcske napi vigalmon vettek részt az 

óvodába járó gyerekek és szüleik október 21-én. A program első 

akkordja egy nagyszabású utcai felvonulás volt. Az óvoda épü-

letétől a görögkatolikus templomig tartó meneten a gyerekek 

pónihintón utazhattak, énekelhettek az őket kísérő zenészek-

kel, valamint az Egressy úton egy táncprodukció részeként akár 

táncolhattak is. A rendezvény végén a görögkatolikus templom-

ban dr. Janka Gábor megáldotta a kicsik és szüleik által hozott 

terméseket.
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BERUHÁZÁS

GONDOLNI 
RÁJUK
Vasárnap este pircegett a készülék. 
Sms. Nem azt írták, hogy meghalt, 
hanem azt, hogy elment. Mennyi gyönyö-
rű szavunk van erre is, kegyes hozzánk az anyanyelvünk. 
Mondjuk: jobb létre szenderült vagy úgy szólunk – örök 
nyugovóra tért, már csak az álom az övé, esetleg pikírt 
módon odadobjuk: elpatkolt, az örök vadászmezőkre tá-
vozott. Ahány élet, annyi halál, már nincs többé ő sem, és 
nincs többé már annyi mindenki más, aki nekünk kedves 
volt. Szerencsére választottunk egy napot az évből, ha 
már nem gondolunk rájuk annyit, amennyit szeretnénk, 
ebben a saját magunk kreálta rohanásban – ki tudja hova 
szaladunk és miért? –, de megnyugtathatjuk lelkünket, ez 
a hétvége október végén, november elején  az övék.
Kosztolányi Dezső ír a képről, amit magunkban róluk őr-
zünk. Azt mondja, milyen érdekes, az élőkről alkotott felvé-
teleink homályosak, időről időre változnak, ám a lebenye-
inkben rögzített fotográfia azokról, akik elmentek, a sokból 
egyre, kettőre redukálódik. Rajzolatuk, vonalaik az idő mú-
lásával egyre kontúrosabbak, egyre erősebbek lesznek. Egy 
köszönés, egy nevetés, egy találkozás emléke, ahogyan kí-
nálja, mondjuk az édesanyánk: vegyél még édes gyerekem! 
Tessék csak egy pillanatra megállni, elnézni az ablak felé, s 
felidézni ezt a kis ereklyét, ami csakis a miénk.
Mondanék egy példát is, bocsánat: olyan személyeset. 
(Ha ilyenkor is kordában tartja az ember az érzéseit, nem 
érdemes még a temető felé menni se.) Tehát, ültem a kór-
házi ágy szélén, és kérdeztem: őszibarackot tetszik kérni? 
Augusztus volt, azt a pár szemet a villával összetörtem. 
Rám nézett az elgyötörtségtől véreres, ám lánykori szép-
ségére emlékeztető szelíd szemével: Igen, kérnék. S én 
megetettem a gyümölccsel. Ő, mint egy kismadár, tátot-
ta a száját, s én falatonként adtam a barackot, mint egy 
hároméves gyerekecskének. Talán így is volt, csak éppen 
fordítva – gondoltam. Boldog voltam, hogy azt a valamiko-
ri mozdulatot, immáron felnőttként, viszonozhatom. Ott, 
az elmúlás küszöbén boldognak éreztem magam. Micso-
da ellentmondás.  Néhány nap múlva édesanyám lehunyta 
szemeit. Én pedig őrizgetem ezt a nézést, ezt a hálával teli 
tekintetet.
Azt mondja Woody Allen: nem tudom milyen a halál, de nem 
szeretnék ott lenni, amikor találkozom vele. És jót rötyö-
günk, mert ezt nem is igazán lehet másképpen felfogni.
Talán még úgy, hogy méltó körülményeket teremtünk a bú-
csúztatásukhoz, egy szép ravatalozót, egy gondozott te-
metőt, sírokat, amikor pedig ott vagyunk, illő módon visel-
kedünk, nem hangoskodunk, vihogunk, hogy ne zavarjuk 
mások  emlékezését. Nem taposunk mások nyughelyére 
– több mint illetlenség – nem szórjuk a műanyagflakono-
kat meg a papírokat csak úgy, mondván, majd eltakarítják. 
Hozzájuk méltón megpróbálunk szépen élni. Hűnek len-
ni gondolataikhoz, eszményeikhez. S nem utolsó sorban 
megpróbálunk gondolni rájuk, így október végén, novem-
ber elején. 
Nyugodt lélekkel teszem hozzá: persze, az sem árt, ha 
olykor-olykor megtesszük ezt az év más napjain is.

» Hajnal József

JEGYZETBERUHÁZÁS

A KAZINCBARCIKAIAK BESZÉLIK

A  S P O RTC SA R NO K RÓ L  K É R D E Z T Ü N K
Tóth Béla  
(54) 

- Nagyon várom 
már, hogy álljon a 
sportcsarnok, mert 
az egész család nagy 
röplabdarajongó. Ha lehet 
hinni az előzetes híreknek, 
jövőre már itt lesznek a 
bajnoki meccsek, amit 
a szurkolók minden 
bizonnyal örömmel 
fogadnak majd.

- Jó dolog, hogy a sport-
csarnok-beruházást 
minden érintett eny-
nyire komolyan veszi, és 
ilyen elánnal támogatja. 
Fontos a kormánynak, 
az egyháznak és a helyi 
önkormányzatnak is. 
Bárcsak több ilyen kö-
zös, jó célt szolgáló ügy 
lenne ma hazánkban.

- A leendő sportcsarnok 
szomszédságában lakom, 
így napról napra figyelem, 
hogyan dolgoznak az épí-
tőmunkások és a munka-
gépek. Úgy veszem észre, 
elég jól haladnak, és remé-
lem, ezt az ütemet télen is 
tartani tudják, hogy tavasz-
ra elkészüljön a sport-
komplexum.

Hámori Károlyné   
(42) 

Lakatos István   
(69)

MÁJUSRA ELKÉSZÜL
Ütemtervnek megfelelő-
en haladnak a Don Bosco 
Sportközpont és Közösségi 
Ház kivitelezési munkái, így a 
terveknek megfelelően jövő 
májusra elkészül a komple-
xum – tudtuk meg Vitális 
Gábor SDB, tartományi vi-
káriustól, aki elárulta, hogy a 
mélyépítési munkálatokkal és 
az alapozással már végeztek.
– A hátsó részben látható, 
hogy a közösségi terem fa-
lai állnak, a küzdőtér részen 
kész az alapozás, néhány 
héten belül pedig láthatóvá 
válik a többi fal – számolt be 
a tartományi vikárius az ép-
pen zajló folyamatokról. A kö-
zel 1,1 milliárd forint összér-
tékű beruházásból megépülő 
3000 m2-es multifunkcioná-
lis épületkomplexum a Szalé-

zi Szent Ferenc Gimnázium 
és a Don Bosco iskola min-
dennapos testnevelés órái 
mellett a verseny- és sza-
badidős sportrendezvények-
nek is otthont fog adni. 
A sportcsarnokban egy 
nemzetközi szabványnak 
megfelelő küzdőtér, fallab-
da- és bowlingpálya, vala-
mint fitneszterem áll majd a 
mozogni vágyók rendelkezé-
sére, a kulturális és közössé-
gi eseményeknek pedig egy 
háromszáz személy befoga-
dására alkalmas rendezvény-
terem ad majd helyet.
– Nagyon fontos, hogy meg-
felelő számú parkolóhely le-
gyen. A templom és a sport-
csarnok között épül meg egy 
olyan parkoló, amiben közel 
száz autó elfér. Az Építők útja 

jobb oldali részére két busz-
parkolót tervezünk – árulta el 
Vitális Gábor, majd hozzátet-
te, hogy a park kialakításáról 
és gondozásáról a várossal 
közösen gondoskodnak.
Emellett szeretnének kiala-
kítani egy olyan sétányt, ahol 
az emberek kikapcsolódhat-
nak, és ahol a kutyafuttatás 
is megoldható.
Szitka Péter, Kazincbarci-
ka város polgármestere el-
mondta: a Kazincbarcikai 
Polgármesteri Hivatal ki-
emelt figyelemmel kíséri a 
beruházást annak érekében, 
hogy a hivatali, adminisztra-
tív támogatás mindig időben 
rendelkezésre álljon. Teszi ezt 
annak érdekében, hogy a lé-
tesítmény jövő májusban ké-
szen legyen.
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Kazincbarcika önkormány-
zatának megbízásából a 
Barcika Art Kft. még 2013 
nyarán hirdetett pályázatot 
a Kazincbarcikán található 
lakó- és középületeken 
tartós műalkotások elhe-
lyezésére. A KolorCity-Ka-
zincbarcika-koncepcióhoz 
illeszkedve a tizennyolcadik 
házfal – a Mátyás király út 
12.-18. számú tízemeletes 
homlokzata – festése is 
elkezdődött október 21-én.
A közelmúltban a Presszó 
vendégeként köszönt-
hettük Nagy Gyula 
grafikai tervezőt, aki a falra 
felkerülő nagyszabású 
festmény előkészületi 
munkálatairól számolt 
be a műsorban. Ez egy 
gigantikus – 4 méter 60 
centiméter - nagyságú 
„Barcika-óra”,  amin 
több mint két évet 
dolgozott a tervező. 
– A hihetetlen aprólé-
kossággal kidolgozott 
mű különlegessége, 
hogy maga az órafe-
lület szívekből tevődik 
össze, díszes külsőt 
kölcsönözve a fel-
sőrésznek. Az órát 
azok a kis Kabarci 
figurák építik és 
működtetik, ame-
lyek első tagjával a 
2014-es majálison 

már megismer-

STREET ART

www.tolcsvaikastely .hu

A Világörökségi védettséget élvező Tokaj-hegyaljai Kultúrtáj részét képező Tolcsva Községben álló Szirmay–Waldbott-kastély Európai Uniós támogatásból 
újul meg. A rehabilitált kastély kettős funk ciót tölt be, termei részben kiállítótérként szolgálnak, egyes részei emellett kulturális rendezvénytérként is hasz-
nosíthatók. A kastély kiállításának középpontjában az egykori nemesi rezidencia fordulatos történetének, valamint lakóinak e falak között zajló életének, hét-
köznapjainak és ünnepeinek a bemutatása áll. A kiállításon látottak interpretálását interaktív érintőképernyős panelek, lézeres játék és több in stalláció is 
segíti. Az ol vas mányos formában megírt, könnyen értelmezhető szövegek és a gazdagon illusztrált kiállítási arculat a felnőttek számára sokrétű ismeretszer-
zési lehetőséget, a gyermekek szá  mára játékos tanulási formát biztosít. A műemléki védettségű kas tély ban megtekinthető többek kö  zött a közel eredeti for-
májá ban fennmaradt nagyszalon és a könyv tár gaz dagon díszített, faburkolatos, neoreneszánsz stílusú helyisége is. A kastélylátogatóközpont az állandó és 
időszakos kiállításokon kívül számos kiegészítő szolgáltatással, valamint a helyi hagyományokra, gasztronómiai kínálatra épülő színes rendezvénysorozattal 
várja majd vendégeit egész évben. Élményt maximalizáló, foglalkoz tató és ismeretterjesztő prog  ramok széles választéka áll majd a lá togatók rendelkezésére. 
Nyitás 2015 végén várható. Tolcsvai Szirmay –Waldbott-kastély Örökségturisztikai és Kulturális Rendezvényközpont

„Örökségturisztikai és kulturális rendezvényközpont a tolcsvai Szirmay–Waldbott-kastélyban”

A HEGYALJAI ÉLET SOKSZÍNŰSÉGE A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN

Nagy Gyula Ottó animációs filmművész Kazincbarcikán, 
a Ságvári Endre Gimnáziumban érettségizett. A matúra 
idejére már leforgatta élete első filmjét, a Mániát, amely 
a megyei, majd az országos filmszemlére is eljutott. 
A Magyar Iparművészeti Főiskola elvégzése után dolgozott 
a legendás Pannónia Filmstúdióban, majd a rendszervál-
tást követően több magáncégnél kamatoztatta tudását 
és tehetségét. Az ő nevéhez fűződnek a Krisztofóró és 
a Kék egér mesesorozatok. Jelenleg a Barcika Art Kft. 
munkatársaként többek között rajzszakkört vezet a 
Gyermekek Háza-Kézművesházban.

KABARCI FESTI A BARCIKA-ÓRÁT

kedhetett a közönség. A 
tervek kivitelezője, Grubá-
novits Attila festőművész 
nagy segítséget jelentett 
a számomra. Ő hívta fel a 
figyelmemet, ha a kiszemelt 
épületre kerül fel a kép, az 
épület alja üres marad. Így 

született meg a gondolat, 
hogy a Kabarci figura maga 
„fesse” meg a kép alját, 
melyet aztán összességében 
láthat a lakosság – árult el 
további kulisszatitkokat a 
készülő falfestésről Nagy 
Gyula.

HIRDETÉS
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MEGEMLÉKEZÉSEK

A HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK
A hagyományokhoz híven 
idén is a BorsodChem Zrt. fő-
bejárata melletti emléktáb-
lánál kezdődött az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc 59. évfordulója alkal-
mából rendezett megem-
lékezés október 23-án. Az 
ünnepségen Bökönyi Sán-
dor, a HONSZ területi elnök-
helyettese elevenítette fel az 
’56-os eseményeket. A ren-
dezvényt Bacsó Laura, vala-
mint a Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola növendéke-
inek műsora után koszorúzás 
zárta, amelyen Kazincbarci-
ka Város Önkormányzata, 
Kazincbarcika Város Német 
Nemzetiségi Önkormányza-
ta, politikai pártok, intézmé-
nyek, cégek és civilek képvi-
selői helyezték el koszorúikat 
az emlékműnél.
A városi ünnepséget az Eg-
ressy klubtermében tar-

tották. A megemlékezésen 
Szitka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere mondott be-
szédet, aki kiemelte: „Kilenc 
évvel ezelőtt adták át Sza-
nyi Péter szobrászművész 
1956-os emlékművét, ami 
a város egyik legimpozán-
sabb pontján található. Ak-

kor a művész azt mondta: a 
mű nap mint nap emlékeztet 
bennünket a legragyogóbb 
emberi vágyra és érzésre, 
arra, amiért ’56 hősei küz-
döttek és életüket áldozták: 
a szabadságra.”
Végül kitért a nemzeti kon-
szenzuskérdésre: bízik abban, 
hogy a közélet szereplői poli-
tikai hovatartozásuktól füg-
getlenül közösen ünnepelnek 
majd október 23-án. Hozzá-
tette: nemrégiben új kopjafa 
került az Egressy mellé azért, 
hogy aki szeretne ott emlé-
kezhessen ’56 hőseire, majd 
kiemelte, a nemzeti együvé 
tartozás a hős napok egyik 
fontos eszméje.
Az ünnepi beszéd és a műsor 
után a résztvevők az ’56-os 
emlékműnél is elhelyezték 
koszorúikat.

KOSZORÚZTAK AZ  
’56-OS KOPJAFÁNÁL
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a Fi-
desz megemlékezést tartott az Egressy mögötti új kopjafá-
nál. Az október 23-ai rendezvényen közreműködtek a Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai, va-
lamint Ölveczki László. Az ünnepi beszédek sorát Negrutz 
Ágoston, elnöki főtanácsadó nyitotta, aki hangsúlyozta „az 
’56-os fiatalok a mi tanítóink, hiszen el kell sajátítanunk tő-
lük: hogyan legyünk szabadok”. Ezt követően Török Dezső, 
a megyei közgyűlés elnöke tartotta meg ünnepi beszédét, 
melyben kiemelte: „’56 hősei örökké élni fognak szívünkben, 
hiszen bátorságukkal kiérdemlik ezt”. Az eseményt koszo-
rúzás zárta, amelyen többek között Kazincbarcika Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata is részt vett.

Pro Urbe a Császtának, Edelényben
Edelényben a hagyományok-
nak megfelelően a Forradal-
mak terén található 1956-
os emlékműnél helyezték el 
a kegyelet virágait Edelény 
Város Önkormányzata mel-
lett a helyi intézmények és 
szervezetek képviselői. Ezt 
követően a képviselő-tes-
tület ünnepi ülésén a kép-
viselő-testület „Pro Urbe 
Edelény” díjat adományozott 
a Császta Néptáncegyüttes-
nek, a magas színvonalú mű-

vészi tevékenységéért, kö-
zösségformáló szerepéért, 
valamint Edelény város jó 
hírnevének továbbviteléért. 
Az ünnepi megemlékezé-
sen jelen volt a 10 éve test-
vérvárosi kapcsolatot ápo-
ló, lengyelországi Siewierz 
képviseletében Zdzislaw Ba-
nas polgármester, valamint 
Barbara Bochenek, Siewierz 
képviselő-testületének elnö-
ke. Banas elévülhetetlen ér-
demeket szerzett a két város 

kapcsolatának elmélyítésé-
ben, együttműködésük ki-
szélesítésében, ezen érde-
meiért nyerte el az „Edelény 
város díszpolgára” kitüntető 
címet. 
Molnár Oszkár, Edelény 
polgármestere és Zdzis-
law Banas ünnepi beszédeit 
követően a forradalmi meg-
emlékezés a Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános 
Iskola diákjainak műsorával 
zárult.

25 ÉVE ALAKULT 
AZ ELSŐ TESTÜLET

A rendszerváltás után megválasztott, 1990. október 22-én 
megalakult első kazincbarcikai képviselő-testület megalaku-
lásának 25. évfordulója alkalmából szerveztek találkozást az 
egykori polgármestereknek és képviselőknek az Ambrózia 
Étterem és Panzióban október 22-én. A rendezvényre meg-
hívták Ludányi Attila korábbi polgármestert, Ivánfi Jenő ko-
rábbi alpolgármestert, Gyenes Imre korábbi alpolgármestert, 
valamint a képviselő-testület még élő tagjait: Béres Lászlót, 
Farkas Tibort, Földesi Zoltánt, Gonda Ferencnét, Gyárfás Ildi-
kót, Hazag Mihályt, dr. Király Bálintot, Kolumbán Zoltánt, Lagzi 
Kovács Istvánt, Lagzi Kovács Zsoltot, dr. Lázár Erikát, Marsi 
Lajost, Máté Zsoltot, dr. Sallai Árpádot, Terdik Pétert, Topiczer 
Bélát, dr. Trencsényi Erzsébetet, dr. Váradi Józsefet és Vattay 
Józsefet. Az eseményen jelen volt Szitka Péter polgármester 
is, aki örömét fejezte ki, hogy Kazincbarcika első városatyái 
ilyen szép számmal és jó kedvvel gyűltek össze.
Szitka Péter: Ez az esemény a jelenkornak is nagyon sokat 
üzen. Jó volt azokkal az emberekkel találkozni, akik a rend-
szerváltás után Kazincbarcika életét – mint ifjú demokráci-
ában – elkezdték irányítani és szervezni. Én azt látom, hogy 
jó a viszony a volt polgármesterekkel, és örömmel kaptam 
az alkalmon, hogy egy kis idő erejéig visszaidézzük azt az 
időszakot, ami akkor volt Kazincbarcikán. 
Ludányi Attila: Én voltam az első és szerintem az országban 
is az egyik legfiatalabb polgármester annak idején. Az, hogy 
huszonöt év múlva, az akkori képviselő-testület tagjaival 
ismét, és még mindig le tudunk ülni, azt jelenti, hogy össze-
fogással mindent meg lehet oldani. 
Király Bálint: Én nemcsak a második polgármestere va-
gyok ennek a városnak, hanem az első demokratikusan, 
azaz közvetlenül választott polgármestere is. Azt megelő-
zően ugyanis a képvise-
lő-testület választotta 
a polgármestert. Úgy 
ítélem meg, hogy 1990-
ben Magyarországon 
demokratikusan, és iga-
zán közvetlenül megvá-
lasztott képviselő-tes-
tület voltunk.



HIRDETÉS

6 2015. OKTÓBER 30.

Németh Optika

Kazincbarcika, Építők útja 46.

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS

Rendel: dr. Kurkó Levente
szemész adjunktus

Kedd, szerda: 16.00–18.00
Bejelentkezés:

48/320-290, 70/389-2270
*Komplett szemüvegkészítés estén

CSEMPE KÉSZLETRŐL ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

06-48/312-823, 
info@lilatuzep.hu
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Mapei-termékek, térkövek  
Creaton, Tondach, Terrán cserepek forgalmazása.  

Lambéria 1440 Ft-tól
 Pala, trapézlemez, bitumenes és műanyag hullámlemez

CSEMPÉK ÉS JÁRÓLAPOK KÉSZLETRŐL
Kerítésoszlop, drótfonat is kapható

Gipszkartonvásár: 1150 Ft 1 raklaptól
Mindez akár szállítással, daruzással!

Ingyenes
jogi 

tanácsadás

Helye:

MSZP városi iroda
Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.

2015. november 3-án 
(kedden) 16.00 órától

TÁJÉKOZTATÓ 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kisokos 2016/1. számú kiadványának 55. oldalán, az 

egészségügyi ellátás rovatban a kazincbarcikai Központi Ügyeleti Szolgálat telefonszáma 
tévesen jelent meg. A kiadványban szereplő telefonszám a védőnői szolgálaté.

 A KAZINCBARCIKAI KÖZPONTI  
 ÜGYELETI SZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 48/784-864.

A Központi Orvosi Ügyelet (3700 Kazincbarcika, Május 1. út 13.) a fenti telefonszámon munkanapokon  
17.00 és másnap 07.00, munkaszüneti napokon és hétvégén 07.00 és másnap 07.00 óra között érhető el.

A Várban lévő Öregtorony olyan állandó kiállítások helyszíne lesz, amelyek multimédiás eszközök segítségével mutatják be a várban 
zaj lott egykori életet, a vár lakóinak mindennapjait, tevékenységét, a várostromok menetét, eszközeit, valamint a tűzfegyverek fej lődé sét, és 
azt, hogy a vár birtokosai ez utóbbira milyen új védművek építésével reagáltak. A várbeli fogadóépületben információs köz pont, jegy
pénz tár, ajándékbolt és büfé kerül kialakításra, a vár mellett színpad és hagyományőrző lovagi tornapálya is helyet kap. A falubeli fogadó
épület állandó kiállítása keretében megtekinthető „II. Rákóczi Ferenc fejedelem gyermekkora a regéci várban” című tárlat, amely a feje
delem felcseperedésének bemutatásán keresztül ismerteti a középkori gyereknevelési szokáso kat, családi kapcsolatokat, és a nemesség 
minden napi életét. Az élményszerű bemutatást és a játékos tanulást többérintős kép ernyők, interaktív terminálok és monitorok segítik. 
A vár történeti építési periódusait, fordulatos történe tét, neves tulajdonosait 3 dimenziós film mutatja be a filmvetítőteremben. A váras 
tema tikájú múzeumpedagógiai műhely és a történelmi játszótér egész évben várja a családokat és az osztályokat. A modern vendégfoga
dás feltételeit turisztikai információs pont, helyi termékeket felvonultató ajándékbolt és büfé biztosítja. Regéci Vár és Látogatóközpont

„A Regéci VáR, AhoL ii. Rákóczi FeRenc FejedeLem
A gyeRmekkoRát töLtötte”

www.regecivar.hu

Otthon végezhető 
ajándék-, dísztárgyak 

csomagolása, stb: 
06-90/603-906

(http://audiopress-hungary.webnode.hu 635Ft/min 
06-1/222 8397, 06-20/496-3980) MINDENNAP – MINDEN PERCBEN
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REFORMÁCIÓ

A REFORMÁCIÓ 
EMLÉKEZETE AZ IRINYIBEN
„Ezt mondja a Seregek Ura: gondoljátok meg jól a ti utaitokat!” 1  (Agg 1,5-7)

A reformáció és az iskola ho-
gyan kapcsolható egymás-
hoz? Úgy, hogy a teljes és 
értelmes életre leginkább a 
lázadó ifjú ember vágyik, és 
mindent igyekszik megtenni 
ezért. Az igazság megisme-
résére és megvalósítására 
való törekvésük ekkor a leg-
határozottabb megnyilvá-
nulás életükben. „Életünket 
azért kell megreformálnunk, 
hogy Istennel egyre mélyebb 
kapcsolatban élhessünk, és 
így egyre jobban gyönyör-
ködjünk abban az Úrban, aki 
(…) megtisztított minket bű-
neink mocskától, és a Krisz-
tus által kapott szépségében 
és feddhetetlenségében 
állított az Ő színe elé.”2  
Tetteink, életünk, mint 
égő fáklya fénylik az ifjak 
előtt. Vajon mi az, amit 
gyermekeink, tanítványa-
ink látnak, tanulnak tőlünk? 
A pedagógusok az életüket 
teszik fel arra, hogy a legtöb-
bet adják a diákoknak – bár 
ezt soha nem fogalmazzák 
meg – adják saját énjük egy 
darabját.
A 3. éve református Irinyi 
mindennapjaiban egyre in-
kább megjelenik a Luther ál-
tal megfogalmazott biblikus 
keresztyén értékrend, míg 
az annak kialakítására tett 
lépések ereje Isten kezében 
van. „Használati utasításunk” 
a Biblia lett, alaptételeink az 
5 sola3. Tanulunk a hallott, az 
olvasott igéből, tanulunk a 
többi református intézmény-
től, tanulunk egymástól. Ezen 
az úton haladva annyira erő-
södünk (tanár, diák), ameny-
nyire komolyan vesszük, és 
engedelmeskedünk, hiszen 
„A teljes Írás Istentől ihle-

tett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, 
az igazságban való nevelés-
re; hogy tökéletes legyen az 
Isten embere, minden jó cse-
lekedetre felkészített.” (2Tim 
3,16)
Az Irinyi olyan fiatalokkal kí-
vánja gazdagítani régiónkat, 
hazánkat, akik szakmai tu-
dásban, műveltségben va-
lamint kapcsolatokban, má-
sokért képesek élni 
és tenni. Dolgaikat 
nem az önzés, 
hanem a jobbí-

tás szándéka hatja át. Az in-
tézményben arra törekszünk, 
hogy a tanulóink lélekben is 
növekedjenek. Az évek alatt 
megismerik, s gyakorolják 
a keresztyén életmódot, s 
megértik, hogy csak így van 
értelme a létezésnek. Termé-
szetesen nehézségek min-
dig voltak és vannak, s ezek 
legyőzése gazdagító hatású, 
hiszen „akik Istent szeretik, 
azoknak minden a javukra 
van” (Róma8,28a). Az Irinyi 
reformáció napi ünneplésé-
nek üzenete: valamennyien 
képesek vagyunk egyfelé 
menni akkor, ha középpont-
ba helyezzük Istent életünk-
ben, munkánkban, kapcso-
latainkban. Az egyetlen, ami 
összeköt bennünket, és ami 

az egyetlen helyes irányba 
vezet, Jézus Krisztusban, az 
Ő értünk tett áldozatában 
nyilvánul meg. Általa értjük 
meg Atyánk végtelen szere-
tetét: „mert úgy szerette Is-
ten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őben-
ne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen”(Jn3,16) 
Az egység lehetősége min-
dig ugyanaz: kegyelemből ka-

pott életünk a Bibliából 
táplálkozzon. Isten 

terve az életünk-
ben megvalósul-
hat, amennyiben 

a reformáció élő 
valóságként testet 

ölt a Krisztusba vetett hit 
által megtapasztalt szere-
tetből eredő kegyelemben, 
az újrakezdés szabadságá-
ban. Ám belecsúszik egy kis 
hiba ebbe a számításba, ha 
őszinteség nélkül, az őszinte 
vágyakozás hiányával aka-
runk közelebb kerülni Isten-
hez. Megismerésének felté-
tele feltétlen bizalom, a hit. 
Ennek igénye, felismerése 
nélkül nem megy!
Így volt ezelőtt 498 évvel is, 
amikor az emberi önzés és 
spekuláció falait ledöntötte 
Luther 95 pontja, illetve ami-
kor Isten embere teljesítette 
küldetését. „Itt állok, más-
ként nem tehetek”4  – val-
lotta. Isten akarata életünk-
ben naponta megújuló életet 
jelent, naponta alkalmazott 
reformációt. Vallások fölöt-
tiséggel közel hozni Isten 
szeretetét a média világában 
szocializálódott, de e végte-
len szeretetre, odafigyelésre 
vágyó tanítványainknak, ez a 
reformáció küldetése 2015-
ben. Soli Deo Gloria!

ZAJLIK AZ ÉLET A 
KAZINCZYBAN
Elérkezett a jól megérdemelt őszi szünet a kazincbarcikai 
iskolákban is. Az elmúlt két hónapban a város intézmé-
nyeiben a mindennapi munka mellett számos különleges 
program színesítette a pedagógusok, a diákok és a szülők 
életét. Nem volt ez másként az ideiglenesen a volt Jókai 
épületébe költözött Kazinczy Ferenc Tagiskolában sem. 

– A változó helyszíntől függetlenül zökkenőmentesen zaj-
lik a tanítás iskolánkban. A mindennapos munkák különbö-
ző események megünnepléséről vagy éppen a különböző 
versenyeken való részvételről is szól. Ha csak az elmúlt 
időszak eseményeiről beszélek, akkor megemlékeztünk a 
zene világnapjáról, október 6-áról, Kazinczy születésnap-
járól. Ünnepi műsorral készültünk 1956. október 23-ára 
is. Mindezek lebonyolítására a mostani épület adottságai, 
és a helyszín alkalmas – számolt be a tanév eddigi ese-
ményeiről Fazekasné Szabó Ágnes tagintézmény-vezető. 
– Októberben iskolánkból több csapat is részt vett a Bo-
lyai matematikai csapatversenyen. A felső tagozatosok 
közül mindenki bejutott az első tízbe, a hatodikosok közül 
pedig az egyik csapat az első hatba is benne van, de az, 
hogy hányadikak, csak az eredményhirdetéskor derül ki 
– büszkélkedett a szép eredményekről a pedagógus. A ta-
gintézmény-vezető azt is elárulta, hogy a téli időszakban, 
az elmúlt évekhez hasonlóan a karácsonyváró napokon a 
télapóünnepélyre és a karácsonyra készülnek majd.
– Bár itt az adottságok mások, kisebb tornateremmel 
rendelkezünk, illetve a műfüves pályát sem tudjuk hasz-
nálni, de a salakos pályát rendbe tetettük, és használjuk. 
A volt egészségügyi udvarán van két olyan lebetonozott 
rész, ahol nyugodtan zajlik a kinti testnevelés óra, és a 
tornatermet is használjuk. Így meg van a lehetőség arra 
is, hogy az edzéseket meg tudjuk tartani a gyerekeknek 
– tért ki Ágnes a testnevelési órákra és az edzésekre is, 
ugyanis ez is nagyon fontos az intézmény életében, hiszen 
a Kazinczy sporttagozatos iskola.

OKTATÁS

Forrás:  1  Biblia (Agg 1,5-7; 2Tim 3,16; Róma 8,28a; Jn3,16) 
2  http://www.reformatus.net/keskenyut_1010 
3  Sola Scriptura (egyedül a Szentírás); sola fide (egyedül hit által); 
     sola gratia (egyedül kegyelemből); solus Christus (egyedül Krisztus); 
     soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség) 
4  http://www.luther.hu/worms.html

Október 31.  
a reformáció  

világnapja

Pál-Kutas Dénesné 
igazgató

Irinyi János Református 
Szakközépiskola és Diá-

kotthon, Kazincbarcika
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Kazincbarcikán, a Tavasz úton 3.emeleti, 1,5 szobás la-
kás eladó. CSOK, hitel megoldható! Irányár: 3,2 MFt

Miskolcon, az Avason, 9. emeleti, 1,5 szobás lakás 
eladó. Irányár: 3,5 MFt Hitel megoldható!

Kazincbarcikán, az Augusztus 20. téren 2 szobás, 
4. emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 4,85 MFt 
CSOK (szoc.pol.) igényelhető. Érdeklődni: Kazinc-
barcika,  Egressy út 24. 2/10ben, a Dr. Gyöngyi 
István Ügyvédi és Ingatlanközvetítő Irodában sze-
mélyesen vagy telefonon: 30/2896-165, vagy a 
www.gyongyi-ingatlan.hu-n.

Kazincbarcikán eladó az Egressy úton, 10 emeletes épü-
letben egy 1,5 szobás, nagyerkélyes, magasföldszinti 
lakás. A fürdőszoba zuhanyzós, a mosdó, a vécékagyló 
és a vezetékek cserélve. A szobák laminált padlósak, 
a többi helyiség és az erkély is járólapos, az erkélyen 
rács van. Orvosi rendelő, gyógyszertár boltok, óvoda, 
bölcsőde, kórház, buszmegálló közel. Alacsony rezsi 
- 3000 Ft közköltség, melyben a lakásbiztosítás is 
benne van. A lakás üres, azonnal költözhető! Irány ár: 
4,2 MFt. 2 db. fotel: 4000 Ft. Szőnyeg: 150 cm x 240 
cm-es, 6000 Ft. Érdeklődni: 06-70/622-4743. A lakás 
ára alkuképes!

Panelprogramos épületben garázs eladó. Érd.: 06-
70/415-1830

Felújított, 19 m2-es garázs üzleti minősítéssel eladó. Érd.: 
06-70/581-7784

Mikszáth Kálmán út 19. szám alatt garázs eladó. Érd.: 
06-70/771-6591.

Városközponti, Mátyás király úti, panorámás, erkélyes, 
redőnyös, IV. emeleti, 48 m2-es, jó elosztású, másfél 
szobás lakás a buszvégállomáshoz és a piachoz közel 
családi okok miatt eladó. A vételár tartalmazza a lakás 
bútorzatát is, a közműrendszer részlegesen felújított. 
Érd.: 06-20/421-3232 Keresek: cefrét, 14 c-s gumit, 
régi pénzt, mikrobusz tárolására alkalmas garázst. Érd.: 
06-70/37-67-435

Német nyelvből és történelemből korrepetálást, fölké-
szítést vállalok nagy gyakorlattal. Házhoz megyek. 
Ár: 1500 Ft/óra. Érd: 70/556-3031, bacsikluszien@
gmail.com.

Elmúlt a nyár, jön a tél, jó meleg takaró sokat ér! Eladó 
2 db gyapjútakaró, 1 db párna 270 ezer Ft helyett 100 
ezer Ft-ért. Érd.: 06-20/565-7326, 06-48/313-036

Sajókápolnán közművesített, csendes környezetben lévő 
építési telek eladó. Terület: 1542 m2, irányár 1 150 000 
Ft. Tel.: 06-20/338-7493.

Sajókazán családi ház eladó. Minden megoldás érdekel. 
Érd.: 06-20/5832933

Eladó Sajószentpéteren szép, csendes, erdős környe-
zetben lévő, nagyon jó állapotú, családi jellegű sorház 
szélső lakása. Saját helyrajzi számon, osztott, teljesen 
szeparált telken, elkülönített közműcsatlakozásokkal.
Durisolból épült 1989-ben. Hőszigetelt, fa nyílászárók, 
gázcirkó fűtés, átalány: 19600 Ft/hó. Bramac cserép. A 
telken kerti tó, borospince, autóbeálló. Alsó szint: garázs 
(18 m2), valamint irodának, üzletnek alkalmas szoba, 
mosókonyha, wc, 20 m2 raktár. Középső: nappali+ét-
kező 38 nm, konyha 6 nm, spájz, zuhanyzó, wc. terasz 
(36 m2, egy része télikert). Felső: Teljes belmagassá-
gú, 1 nagy és 2 kisebb hálószoba, gardrób, fürdőszoba 
káddal, két mosdóval, wc. Irányár: 17,2 M Ft.  Tel.: 06-
20/972-4327

Kazincbarcikán, a Margaréta úton 1200 m2-es, rendezett 
hétvégi kert ( szőlő, gyümölcsös ) villannyal ellátott 
faházzal, ásott kőpincével, bekerítve ELADÓ! Érd.: 06-
20/6699-549

Referenciákkal rendelkező, leinformálható, gondozói tan-
folyamot végzett, középkorú nő idősgondozást, taka-
rítást vállal. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20/295-8620

Vennék: Transporter-felnit, akár gumival, diót, naprafor-
gómagot, kukoricát. Érd.: 06-70/3767435

Nagyon szép, gondozott, parkosított zártkert eladó a Tar-
donai úton, a Billatárói buszmegállónál. A telek 1840 
nm, 2/3-a bekerített, sok nagy álló-és fekvő tujá-
val, fenyővel, termő és új telepítésű gyümölcsfákkal, 
termő diófákkal, málna-és szederbokrokkal. A hátsó 
rész mezőgazdasági művelésre bármikor alkalmassá 
tehető. Az első részen van egy kis téglaház, benne hi-
deg-melegvíz, villany, wc, előtte pici terasz. A ház mel-
lett osb-ből épített szerszámos, 8 fő kinti étkezésére 
alkalmas fedett pavilon, 6 ülőkés szalonnasütő, fúrt 
kút. Érd.:06-20/ 480-9272 

Eladó egy régi szekrény, egy toalett-tükör, régi könyvek, 
képek és egy fateknő. Érd.: 06-30/338-3247

A P RÓH I R DE T É S
Jó állapotban lévő, 30 db, 1000x1200 mm-es hullámpala, 

valamint 50 cm3-es Simson Schwalbe eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-20/462-6074

Eladó a Ságvári téren, 3. emeleti, 2 külön bejáratú szo-
bával rendelkező, 48 m2-es alapterületű, téglaépítésű 
lakás. CSOK, illetve egyéb támogatások igénybe ve-
hetőek. 200 m-en belül orvosi rendelő, patika, posta, 
boltok. Irányár: 4 millió Ft. Érdeklődni: 20/5191045. 
(Este 6 után.)

Páncéltőkés zongora felhangolva  eladó. Érd.: 06-48/521-
132, 06-30/1975-931

Diavetítőgép filmekkel gyűjtőnek 3000 Ft-ért eladó. 
Érd.:48/521-132, 06-30/1975-931

Encs, Radnóti út 49. szám alatt szintes, 4 szobás családi 
ház eladó. Irányár: 15 000 000 Ft. Érd.: 06-70/665-
1569, 06-46/456-295

Kurityánban, a főút mellett, Kossuth út 128. sz. alatt, 4 
szobás családi ház eladó mellékhelyiségekkel, gará-
zsokkal. Irányár. 9 millió 200 ezer Ft. Érd.: 06-20/773-
7831

Tiszavasváriban eladó 250 m2 területen lévő víkendház, 
amely a Pillangó út 18. sz. alatt található. Hozzátartozik 
egy nagy terasz, egy nagy nappali, egy szoba, egy kis 
főzőfülke, elkülönített zuhanyzó és vécé. A strandhoz 
közel van. Ár.: 1,2 M Ft. Tel.: 06-48/426-795

Edelényben eladó 75 m2-es családi ház, tíz éve épült, 
hőszigetelt, gázkonvektoros, garázzsal +3 mellék-
helyiséggel, az egyikben zöldségespince. Gondozott  
porta, a kertben 13 jól termő szilvafa. Két családnak is 
alkalmas, esetleg részleges bútorzattal. Irányár: 7,9 M 
Ft. Tel.: 06-70/292-9719

Eladó egy mázsa Golden delicsesz alma 100 Ft/kg áron. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-30/480-
7998

Garázs kiadó vagy eladó az alsóvárosi garázssoron. Tel: 
30-976-9863

Elcserélném az 5-ös óvodánál lévő 3 szobás (61 m2), és 
a kórház sarkánál lévő szoba-konyhás (44 m2), egyedi 
fűtésű lakásaimat barcikai 3 szobás kis kertesre. Érd.: 
06-70/635-1962

Putnokon 2 szobás családi ház gyönyörű kerttel eladó, 
vagy barcikai panelra cserélhető, értékegyeztetéssel 
kisebbre. Érd.: 06-30-641-2073

Sajószentpéteren, a Móra lakótelepen 2 szobás, jó álla-
potban lévő lakás sürgősen eladó. Érd.: 06-70/241-
2838

Kedvező ár! Nézze meg! Zártkerti ingatlan eladó Ka-
zincbarcikán: 2000 m2-es, fákkal, egy sor tujával, fúrt 
kúttal, egy 4x4-es, nyitott nyári lakkal. A telken meg-
művelt konyhakert is található. A telek körbekerített! 
A buszjárat óránként közlekedik Tardona és Barcika 
között a kaputól 50 m-re. Érd.: 06-30/936-3384

Kazincbarcikai, 2 szobás, 2. emeleti, belvárosi, tégla-
építésű, középső, meleg lakás betegség miatt eladó. 
Közelében boltok, iskola, gyógyszertár, játszótér, 
buszmegálló 2-3 percre, pince van hozzá. Irányár: 5,2 
millió Ft. Érd.: 06-70/415-7954

Szuhakállóban 3 szobás családi ház eladó. A telek terü-
lete 540 m2, a ház alapterülete 90 m2. A ház részben 
alápincézett, a telken található garázs és melléképület 
is. Irányár: 7 MFt. Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 06-31/41-23-812.

ELADÓ Sajószentpéter csendes utcájában jó állapotú 
családi ikerház hátsó része! 2 szobás, gázos. Érd. 06-
70/328-6519

Idei száraz dióbél jutányos áron eladó. Érd.: 06-30/480-
7998

Ápolt, szép 2000 m2-es telek eladó. A telken fenyőfák, 
gyümölcsfák, kis és nagy tuják, 4x4 m-es nyári pihe-
nő, fúrt kút, konyhakert található. A telek bekerített. 
A busz óránként közlekedik Tardona és Kazincbarcika 
között a telektől 50 m-re. Érd.: 06-30/936-3384

Infravörös terápiás reumamatrac eladó. Ár: 30 eFt. Tel. 
06-30/305-7315

Eladó 5 tábla 100x50 cm-es, fehér drótüveg, kicsi, kb. 
10-15 literes szőlőprés, 2 db Pannónia kerék, porlasz-
tó, hátsó teleszkópok, 42 V-os nagy trafó. Érd.: 06-
30/264-7885

Kazincbarcikán pianínó eladó. Irányár 150ezer forint. Érd.: 
06-70/581-7784

Gyors ügyintézéssel az alábbi kirendeltségeken várják munkatársaink:

 Bánhorváti, Szabadság u. 183. 06-48/500-219
 Borsodnádasd, Köztársaság u. 21. 06-48/442-029
 Csernely, Kissor u. 6/C 06-48/440-043
 Felsőnyárád, Dózsa Gy. u. 1. 06-48/502-206
 Hangony, Rákóczi u. 71. 06-48/448-003
 Kazincbarcika, Egressy u. 52. 06-48/512-857
 Miskolc, Árpád u. 38-40. 06-46/532-212
 Miskolc, Vasgyári u. 3. 06-46/530-347
 Ózd, Brassói u. 1. 06-48/471-347
 Putnok, Mohos sétány 06-48/430-073
 Sajókaza, Kossuth u. 4. 06-48/505-016
 Szuhakálló, Kossuth u. 4. 06-48/567-014

TAKARÉK  
FOLYÓSZÁMLAHITEL

Minden takarékban, országosan 
közel 1500 fiókban elérhető.

  Váratlan kiadásainak azonnali 
rendezésére

  Kényelmesen, rugalmasan 
felhasználható

  Hitelkamatot csak az igénybe vett 
összeg után fizet

THM: 11,51% - 28,36% 

ORSZÁGOSAN 1000 ATM ÉS 1500 FIÓK

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetke-
zeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.
A THM-ek meghatározása a Szövetkezeti Hitelintézeteknél elérhető legala-
csonyabb és legmagasabb THM érték alapul vételével,
az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével,  
375.000 Ft folyószámlahitel összege alapján egy éves futamidőt figyelem-
be véve történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat.
A Takarék Folyószámlahitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó 
Üzletszabályzatban,az Általános Szerződési Szabályokban illetve a Hirdet-
ményben, amelyeket a Szövetkezei Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva 
álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért 
forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!
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Atletizált, ezért egyértelmű-
nek tűnhet, hogy ez a sport 
kitüntető figyelmet élvez a 
munkájában. Ennek ellenére 
mégis a grundbirkózó csa-
pattal ért el először országos 
sikereket.
Az atlétika nagyon mono-
tonnak tűnt a gyerekeknek, 
különösen a téli alapozó idő-
szakban, ezért igyekeztem 
izgalmas, merőben más ki-
egészítő sportágat keres-
ni mellé. Kapóra jött Istenes 
Laci bácsi, aki egyszer eljött 
az iskolába, hogy a birkózó 
csapatba fiúkat toborozzon. 
Igaz, nem fiúkkal, hanem lá-
nyokkal indultunk, de már 
első alkalommal megnyer-
tük a megyei versenyt. Akkor 
még az országos elődöntőről 
nem jutottunk tovább a finá-
léba, de első nekifutásra ez 

is szép eredménynek bizo-
nyult. A következő évben már 
megnyertük a bajnokságot, 
és innentől egyértelmű volt, 
hogy nekem ezt csinálnom 
kell. Laci bácsival párhuza-
mosan dolgoztunk: enyém 
volt a fizikális, övé a technikai 
felkészítés. Közösen tartot-
tuk az edzéseket, próbáltam 
ellesni a fortélyokat, így ami-
kor elköltözött, egyedül is to-
vább tudtam dolgozni.

A Magyar Diáksport Szövet-
ség úgy döntött, hogy csök-
kenti az általuk támogatott 
sportágak sorát, amelybe 
beleesett a grundbirkózás 
is. Hogyan jött képbe a flo-
orball?
Banálisnak tűnhet, de egy-
szerűen elővettem az or-
szágos kiírást, és elkezdtem 

lapozgatni, hogy melyik az 
a sportág, amelyik tetszik, 
amivel érdemes foglalkozni. 
Így esett a floorballra a vá-
lasztásom. Voltam egy to-
vábbképzésen, ahol láttam 
mennyire élvezik a gyere-
kek, ahogy az ütővel a labdát 
kergetve oda-vissza rohan-
gálnak. Úgy gondoltam, ez  
remek ügyesség-állóképes-
ség- és gyorsaságfejlesztő 
lehet a diákjaimnak is. A téli 
időszakban kezdtünk el erre 
edzeni. Technikáztunk, gya-
koroltuk a kapura lövéseket, 
és elindultunk az első verse-
nyünkön. Lőttünk mi minden-
hova, a kapu alá, fölé, mellé, de 
egyszer sem találtunk be. Ám 
mivel tetszett a gyerekeknek, 
nem adtuk fel, úgy gondoltuk, 
van értelme, annak ellené-
re, hogy elég komoly, nagy-

arányú 
vere-
sége-
ket is 
s z e n -
vedtünk 
azoktól a 
csapatoktól, 
amelyek már évek 
óta járták a versenyeket. 
A folyamatos gyakorlás meg-
hozta gyümölcsét, eljutot-
tunk az országos elődöntő-
re, majd egy-egy csapattal 
az országos döntőre. Most 
már második éve mindhárom 
csapatunkkal megjártuk az 
országos döntőt. Olyan isko-
lák ellen kellett küzdenünk, 
amelyek egyesületi szinten 
az Országos Bajnokságban 
játszanak. Úgy tűnt, ellenük 
nagyon kevés az esélyünk, 
mégis sikerült az országoson 
kétszer is a dobogó harmadik 
fokára állnunk.

Ne feledkezzünk meg a ked-
vencről, az atlétikáról sem. 
Hogyan szerepelnek a kazin-
czys gyerekek mostanság?
Jelenleg párhuzamosan zaj-
lanak a floorball- és atlétika-
edzések. Amikor véget ér a 
floorballszezon – ami nálunk 
az országos diákolimpiával 
fejeződik be, január közepe 
felé –, attól kezdve csak az 

a t l é -
tikára 
k o n -
c e n t -

rálunk, 
és csak 

azt csinál-
juk. Atlétiká-

ban a gyerekeink 
nagyon szépen teljesítenek. 
Sok versenyen veszünk 
részt, ahol összemérhet-
jük tudásunkat más iskola 
és egyesület sportolóival, és 
ezeken a versenyeken szé-
pen megállják a gyerekek 
a helyüket. Elmondhatjuk, 
hogy a gyermekválogatott-
nak második éve tagja egy 
tanítványunk. Kopogtatnak 
a válogatott kapuján újabb 
gyerekek is, akik jelen pil-
lanatban országos csúcs-
tartók a saját számukban: 
távolugrásban  és magasug-
rásban. Sőt, a ranglistán az 
első tízben is több verseny-
zőnk szerepel már. Bencsik 
Pál, az atlétikai gyermekvá-
logatott szövetségi kapitá-
nya azt is elárulta, hogy na-
gyon irigyli a csoportomat, 
mert nagyon sok tehetsé-
ges diák van benne. Minde-
mellett az országos diáko-
limpián is sikerült kicsiknek 
is és nagyoknak is dobogóra 
állni.

Számos sikeres megyei és országos atlétika-, grundbirkózó és floorballdöntő, ér-
mek, kupák, egészséges, sportszerető gyerekek jelzik, hogy idén is a megfelelő 
helyre került a „Kazincbarcika Diáksportcsillagai” díjátadó legrangosabb elisme-
rése: az önkormányzat képviselő-testületének Kazincbarcika Város Sportjáért Díj. 
Tóthné Szepesi Éva, a Kazinczy Ferenc Tagiskola testnevelő tanára maga is ígéretes 
atlétikakarriert tudhat maga mögött. A felnőtt magyar bajnokot csak egy sérülés 
tudta megállítani a sportpályafutás csúcsára vezető úton, de nem adta fel, ma már 
több tucat tehetségnek adta át tudását, saját álmai helyett diákjaiét valósítva meg. 
„Olyan gyerekekkel foglalkozok, akik akarják csinálni, nem kell fegyelmezni őket, 
szívesen jönnek edzésre, és örömünket leljük a közös munkában.” Ez az, ami a ki-
tüntetett pedagógus szerint minden csillogó éremnél többet ér.

Aki sportcsillagokat nevel
KITÜNTETÉS
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Tisztelettel meghívjuk Önt
2015. november 11-én (szerdán) 16.00 órára 

A TUDOMÁNYOS JÁTÉKOK HÁZA
és a gyermekeknek szóló

TESTÜNK A CSODA  
interaktív kiállítás megnyitójára a rendezvényház és kiállítóterembe  

(Kazincbarcika, Egressy tér 5. – a volt Pont mozi épülete).

A Tudományos Játékok Házát átadja, és a kiállítást megnyitja:  
Szitka Péter,  

Kazincbarcika város polgármestere

A tárlat december 30-áig tekinthető meg.

www.jatekostudomany.hu

MEGHÍVÓ

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával 
valósul meg. www.svajcihozzajarulas.hu, www.swiss-contribution.hu

„MÁKVIRÁGOK” A JAVULÁS ÚTJÁN
Lassan véget ér a a munka a Mákvirág Tanodában, Kazincbarcikán. 
A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Alapítvány által elnyert 29,5 MFt 
főösszegű Támop-3.3.9.C-12-2012-0069 pályázat által 30 hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek kapott lehetőséget a 
tanodában folyó fejlesztő- és szabadidős tevékenységekben való 
részvételre. A tanoda működésének célja az volt, hogy növelje 
a résztvevő gyermekek továbbtanulási esélyeit, és csökkentse 
szociális hátrányaikat.

A Mákvirág tanoda tevékenysége 2015. február 1. és október 31. között zajlott. 
A gyermekek tanítási napokon délutánonként fejlesztő foglalkozásokon vettek 
részt a magyar nyelvi, matematikai, informatikai és angol nyelvi készségek 
fejlesztése céljából. Természetesen a tanuláson kívül marad idő a kellemesebb 
elfoglaltságokra – a sportolásra, kreatív alkotásra, tánctanulásra – is.

A tanoda célja nemcsak a tanodás gyerekek fejlesztése volt, hanem a 
közösség formálása is. Ennek jegyében szerveztünk több egynapos kirándulást, 
kiállításlátogatást, húsvéti családi napot és anyák napját, gyereknapot is, ahová 
nem csak a gyerekek, hanem a szüleik is meghívást kaptak.

A nyári időszakban a gyerekek két nyári táborban 
– Szilvásváradon és Siófokon – vettek részt.

A tanoda tevékenységét a Collingo Nyelvstúdió 
épületében (3700 Kazincbarcika, Mátyás 
király út 56.)  színvonalas, jól felszerelt 
helyiségekben folytatta.

A projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

ÓRIÁSI 
APRÓSÁG!
A Kolor7 szolgáltatása:
APRÓHIRDETÉS INGYEN
A lakossági apróhirdetéseket  
hétről hétre ingyenesen  
közöljük lapunkban.
Küldje postán:  
3700 Kazincbarcika,  
Pollack Mihály u. 32.-34. sz.
vagy e-mailen:  
szerkesztoseg@barcikaart.hu
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SZELEKTÍV KISOKOS ZÉ-VEL

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
megbízásából készíttette a

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.
További információ: www.valtszoldre.eu

Facebook: Válogatós ZÉ
Twitter: valtszoldre (@valtszoldre)
„Zémail”: info@valtszoldre.eu

Youtube: Válts Zöldre
Instagram: valtszoldre
Google+: Válts Zöldre

Elérhetoségek

Hamarosan folytatjuk!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV GYŰJTÉS
– A LÉNYEG:

A Sajó-Bódva völgyében újraindul a 
házhoz menő szelektív gyűjtés.
A háztartások hamarosan új, kék-sár-
ga színű edényt kapnak, ebbe kell 
gyűjteni a szelektív hulladékot (fémet, 
papírt, műanyagot együtt).

Válts zöldre! 

Gyűjts 

szelektíven!

Minden családi 
ház ingyenesen 
kap egy kék-sárga 
színű edényt (120 
literes), amelybe 
a fém-, papír-, 
műanyaghulladék 
gyűjthető.

Ezt a szolgáltató elszállít-
ja (a jelenlegi díjnál nem 
kell többet fizetni), és a 
fémet, papírt, 
műanyagot 
különválogatja 
(utóválogatás). 

A tömbházban 
élők lépcsőhá-
zanként kap-
nak (nagyobb 
méretű, 
240 literes) 
szelektív 
edényt, szintén 
ingyenesen.

Fontos 
tudni: az 
üveghulladé-
kot továbbra 
is a minden 
településen 
megtalálható 
szelektív 
szigetekre kell 
vinni!

1.

2.

4. 5.

3.



HIRDETÉS

12 2015. OKTÓBER 30.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

MÁSFÉL HÓNAP MÚLVA MEGSZŰNIK A 
KELLEMETLEN SZAG
Az Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap társfinan-
szírozásával tavaly szeptember 8-a óta zajlik a kazincbarcikai 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése. A létesítmény moderni-
zációjára és a hozzá kapcsolódó fejlesztésekre több mint két-
milliárd forintot fordíthat a kedvezményezett, azaz a település 
önkormányzata. 
A beruházás szeptember 11-én egy fontos mérföldkőhöz érke-
zett: a megújult szennyvíztelepen elindult a hat hónapos próba-
üzem. A hamarosan záruló projektről a kivitelezést végző INDI 
2014 Konzorcium tagjai, azaz a Diamit Zrt. és az Inwatech Kft. 
részéről Demes László projektvezető (Diamit Zrt.), Lorx Viktor 
igazgató és felelős technológiai tervező (Inwatech Kft.) és Tóth 
Zsolt projektvezető (Inwatech Kft.) nyilatkozott. 

Projekt azonosító száma:  KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 
Projekt címe:  Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének  
 korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések
Kedvezményezett:  Kazincbarcika Város Önkormányzata,  
 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott  
támogatás összege:  2 110 536 932 Ft
Támogatási intenzitás:  91,6560%

Bővebb információ:  Kazincbarcika Város Önkormányzata, illetve Barcika Art Kft.
Telefonszám:  06-48/514-700 (önkormányzat),  
 06-48/510-220 (Barcika Art)
E-mail:  hivatal@kazincbarcika.hu, titkarsag@barcikaart.hu
Web:  www.kazincbarcika.hu, www.szennyviz.barcika.hu/,  
 www.szechenyi2020.hu

- A kazincbarcikai szennyvíztelep-beruházás kivitelezése konzorciumi partnerséggel valósul 
meg. A vezető tag a Diamit Zrt., mely a műtárgyépítési munkálatokat végzi, míg az Inwatech Kft. 
a gépészeti, villamos és irányítástechnikai feladatokért felel - mondta Tóth Zsolt hozzátéve: a 
projekt eredményes megvalósításában sokat segítettek a létesítményt üzemeltető Északma-
gyarországi Regionális Vízművek ZRt. munkatársai is.
A szennyvíztisztító telep modernizációjára azért volt szükség, hogy a szennyvíztisztító telep-
ről elfolyó tisztított szennyvíz minőségét és a fertőtlenítő rendszer hatékonyságát javítsák; a 
rothasztó tornyok technológiáját korszerűsítsék és optimalizálják a biogáz újrahasznosítását.
A projekt során egy rendkívül korszerű, ún. ContiSeq technológiájú, eleveniszapos biológiai 
tisztító létesült, mely igen magas tisztítási hatásfokkal rendelkezik, ugyanakkor kategóriájá-
ban a legalacsonyabb energia-felhasználással képes üzemelni. A biológiai tisztítás teljes körű 
nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai foszforeltávolítással valósul meg. Külön 
technológiai elemek létesültek a csapadékvizes többlethozamok kezelésére, tározására.
A szennyvízvonalon új átemelő, rács-homokfogó gépház, TFH-fogadó létesítmény, előülepítő 
és biológiai tisztító műtárgy épült, és átalakult a tisztított szennyvíz fertőtlenítője is. A tisztított 
szennyvíz folyamatos vízminőség-ellenőrzéséhez a fertőtlenítő műtárgyba új analizátort építettek be.
A szennyvíztisztítás során keletkező iszapok kezelésére új homogenizáló, gépi iszapsűrítő, 
különleges kialakítású új Inwaferm rothasztó, valamint új iszapvíztelenítő berendezés létesült.
Az iszaprothasztás során keletkező biogázt a telep hő- és energia-ellátásának részleges fe-
dezésére használják majd, ehhez új kénmentesítő-biogázkezelőt, biogázpuffert, továbbá új 
gázmotort és biogáz-tüzelésű kazánt is telepítettek.
A munkálatok közben az elavult, nem hasznosítható gépeket, berendezéseket, építményeket 
lebontották. A szennyvíztelep vagyonelemei közé tartozó épületek részleges felújítására is 
sor került.
A szennyvíztisztítás és iszapkezelés folyamán keletkező szaghatások miatt az összes potenci-
ális szagforrást lefedéssel és szagelszívással látták el. Az elszívott levegőt az új rendszerben 
biofilteren kezelik.
A szennyvíztisztító telepen keletkező melléktermékeket - rácsszemetet és homokzagyot - az 
üzemeltetési engedély szerint megadott módon helyezik el a Sajókazai Hulladékkezelő Cent-
rumban, a primer és fölös iszapot a rothasztást és víztelenítést követően szintén a centrum 
lerakójában komposztálják.
A központi irányító épületben a projekt céljához kapcsolódó, nem engedélyköteles felújítási mun-
kákra került sor; valamint folyamatban van egy kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése is.
A projekt keretében Kazincbarcikán összesen négy helyen - az Alkotmány utcában, a Balassi 
Bálint utcában, a Gorkij utcában, a Vadvirág utcában - összesen 1588 méter hosszúságú új, 
KG PVC-anyagú gravitációs csatornahálózatot építenek ki. A város egyéb pontjain - összesen 
15 helyszínen - a műszakilag elavult csatornaszakaszokat rekonstruálják.
A korszerűsített szennyvíztisztító telep, valamint a meglévő és újonnan kiépített csatornasza-
kaszok működtetését a jelenlegi üzemeltető, vagyis az ÉRV ZRt. végzi majd.

- A szennyvíztelepen alkalmazott vadonatúj, Magyarországon egyedülálló 
technológia alapjaiban tér el a korábbitól. Az új rendszer milyen fontosabb 
előnyökkel jár majd? 
Lorx Viktor: - Három dolgot emelnék ki: az üzemnek nagyon alacsony lesz az energiaigénye; a 
stabilitása és az elfolyó tisztított szennyvíz minősége pedig sokkal jobb lesz, mint a ma elérhető 
technológiáké. A végeredmény szempontjából vizsgálva: ha egymás mellé teszünk egy pohár 
tiszta ivóvizet és egy pohár tisztított szennyvizet, akkor alig találunk majd különbséget a kettő 
között. A tisztított szennyvíz ugyan nem lesz fogyasztható, de víztiszta lesz.

- Az új technológiának köszönhetően a hasznosanyag-kibocsátással önellátóvá 
válik a rendszer egy része. Melyek ezek a részek?
Demes László: - A technológiai folyamat során keletkező iszapból a rothasztó műtárgyban 
biogáz keletkezik, amit kazánban, illetve egy gázmotorban égetnek el. A gázmotor egy kapcsolt 
energiatermelésre alkalmas berendezés, amely villamos és hőenergiát is termel az elégetett 
gázból. Mind a kettő szükséges a technológia fenntartásához, mivel a villamos áramot a beren-
dezések és a szivattyúk működtetéséhez; a hőenergiát a rothasztó és az épületek fűtéséhez 
használják. A gázmotor működésével, illetve a szabályozott technológiai berendezésekkel 
minimálisra csökken a külső szolgáltatói energiavételezés (villamosenergia- és távhőigény).

- Mikor szűnik meg véglegesen a szennyvízszag a városban?
Demes László: - Előreláthatólag egy, másfél hónap múlva. Az új műtárgyakon, továbbá ott, 
ahol szagterhelés keletkezhet - például a durva vagy a finom rács helyén, illetve az elülepítő 
medencében, ahol nincs levegőztetés - a területek fedést kapnak, azaz zárt térbe kerülnek. 
Ezeket a zárt tereket megszívják egy biofilteren keresztül, ami az összes káros, bűzt okozó 
szaganyagot kivonja, és csak tiszta, szagtalan levegő kerül ki a környezetbe.

- Milyen kiegészítő beruházásokra lehet még számítani?
Demes László: - Létrehozunk egy látogatóközpontot, ehhez kapcsolódva felújítjuk, kibővítjük a 
parkolót, illetve elvégeztük az irodaépület teljes hőszigetelését, színezését. A Múcsonyi, valamit 
a 26-os út mentén a városképhez sokkal jobban illeszkedő gabion-fakerítést építünk; továbbá 
kicseréljük a már meglévő belső útburkolatot, 
az új műtárgyak környéke is teljesen 
új útburkolatot kap.
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Az előadások 19.00 órakor kezdődnek.

A bérletek ára: teljes árú 9000 Ft, diák és nyugdíjas 8500 Ft. Jegyár: 2400 Ft/előadás
Részletfizetési lehetőség. Az első részlet a bérlet megvásárlásakor, a második részlet 2015. december 11-ig fizetendő.

Új bérletek vásárlása: 2015. október 12. és december 1. között.
Helye: Egressy Béni Művelődési Központ jegypénztára. 

Érdeklődni lehet: 48/510-220. További információ: www.barcikaart.hu

2015/2016 SZÍNHÁZI ÉVAD 
KAZINCBARCIKA, Egressy Béni Művelődési Központ

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

2015. november 30. és december 1. 

NŐI FURCSA PÁR
vígjáték – Ivancsics Ilona  

és Színtársai
Hűvösvölgyi Ildikó,  

Ivancsics Ilona,  
Farkasházi Réka,  

Incze József

2016. január 

BOEING, BOEING:  
LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN

vígjáték – Egri Pinceszínház
Sághy Tamás, Tatár Gabriella, Dimanopulu Afrodité

2016. február 16. és február 17. 

MALEK ANDREA ÉS ID. MALEK MIKLÓS  
ZENÉS ESTJE: 

„KELL NÉHA EGY KIS CSAVARGÁS”
2016. március 30. és március 31.

NEBÁNTSVIRÁG 
operett – Kassai Thália Színház

Pólos Árpád, 
Nádasdi Péter, 
Dégner Lilla, 

Kövesdi Szabó 
Mária 

2016. május

MA ESTÉRE 
SZABAD A KECÓ…

bulvár burleszk –  
Bánfalvy Stúdió

Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, 
Gesztesi Károly, Bánfalvy Ági
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MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

PROGRAMAJÁNLÓ

Folyamatosan megtekinthető:
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA 
ÉS KIÁLLÍTÁS

 › KABARCI-K TÁRLATA

November 13-áig
 › „GRAFIKÁIM”  
Hegedűs János kiállítása

GYERMEKEK HÁZA-
KÉZMŰVESHÁZ

November 2. (hétfő) 15.30 óra
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

November 2., 4. (hétfő, szerda) 15.30 óra
 › RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

November 3. (kedd) 16.00 óra
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS -KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

November 3. (kedd) 16.00 óra
 › KAZINCBARCIKAI GOBELIN 
ÖLTÖGETŐK KÖRE 

Vezeti: Kissné Király Piroska

November 4. (kedd) 16.00 óra
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Simkó Fanni

November 6. (csütörtök) 16.00 óra
 › MODELLEZŐSZAKKÖR

Vezeti: Kalanovics Zoltán

November 13-áig
 › MEZEY ISTVÁN NYOMÁN

Kiállítás Novák Géza fafaragó és  
Novák Gézáné gobelinkészítő munkáiból. 

A szakkörökre, műhelyekre a jelentkezés 
folyamatos! Részvételi díj: 5 000 Ft/félév

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa u. 2., tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini tér 4.

IDŐSEK KLUBJA 
Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

KISGALÉRIA 
Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.

Október 30. (péntek) 10.00 óra
KSK

 › KBSC-EGER  
U-19-ES LABDARÚGÓ-
MÉRKŐZÉS

Október 30. (péntek) 12.00 óra
KSK

 › KBSC-EGER  
U-17-ES LABDARÚGÓ-
MÉRKŐZÉS

Október 31. (szombat) 17.30 óra
Tornacsarnok

 › VRCK-DUNAFERR NB I-ES 
FÉRFI RÖPLABDAMÉRKŐZÉS

November 3. (kedd) 14.00 óra
KSK

 › FIÚ KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI 
VERSENY III-IV. KORCSOPORT

November 5. (csütörtök) 14.00 óra
KSK

 › LÁNY KÉZILABDA 
FELKÉSZÜLÉSI VERSENY 
III-IV. KORCSOPORT

November 6-7. (péntek, szombat)
Munkacsarnok

 › SZABÓ FERENC SÚLYEMELŐ 
EMLÉKVERSENY

November 7.  
(szombat)
Tornacsarnok

 › JÖVŐ-KUPA
a Küzdő SE  
szervezésében

November 4. (szerda) 10.00 óra
 › ŐSZI SÉTA A VÁROSBAN

November 20-áig
 › „DEKOR” 

Bíró László kiállítása

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

November 6. (péntek) 19.00 óra
 › DUMASZÍNHÁZ

KAZINCBARCIKAI 
VÁROSI 
KIÁLLÍTÓTEREM
Kazincbarcika, Egressy Béni tér 5.

November 27-éig
 › „ÉVFORDULÓ” 

Szathmáry-Király Ádám fotókiállítása

Mezey István Művészeti Központ, a Kazincbarcika-Berente Fedett 
Uszoda, a Kazincbarcikai Sportközpont, és a tornacsarnok

N OV E M B E R  1 - J É N  Z Á R VA  TA R T .

November 2. (hétfő) 16.00 óra
 › „KUCKÓ KLUB”

Könyvklub gyerekeknek

November 3. (kedd) 10.00 óra
 › MESEFOGLALKOZÁS  
ÓVODÁSOKNAK 

November 3. (kedd) 14.00 óra
 › KÖNYVTÁRHASZNÁLATI 
FOGLALKOZÁS  
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

November 3. (kedd) 16.00 óra
 › A BIBLIOTERÁPIA ALAPJAI

Beszélgetés könyvekről

November 5. (csütörtök) 10.00 óra
 › OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ 
FOGLALKOZÁS

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

A MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ BEMUTATJA:

2015. november 11. (szerda) 
18.00 óra

CSEH TAMÁS DALAI 
ELŐADJÁK:

BATA ISTVÁN (gitár, ének)

SZABÓ ÁRPÁD (hegedű, mandolin, ének)

TAKÁCS SZABOLCS (gitár, nagybőgő)

Jegyár: 900 Ft , és vendégünk  
egy csésze espressokávéra!

Jegyek korlátozott számban a  
Mezey István Művészeti  
Központban kaphatók. 

További információ kérhető a  
48/310-116-os telefonszámon.

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Nyitva tartás: h.-cs.: 10.00- 18.00, p.-szo.: 10.00- 20.00, v.: 10.00- 18.00

EGY CSÉSZE K ÁVÉ…

  a Vodku fiaival

IMPRESSZUM
KOLOR 7 – kulturális és 
közéleti hetilap, megjelenik 
péntekenként

ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente  
35000 példányban.

Kiadó: Barcika Art Kft. 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: Juhász Rita
Főszerkesztő: Hajnal József  

Munkatársak: 
Hegedűsné Munkácsi Mónika,  
Zele Tímea, Bacsó Laura.
Tördelés, design: 
Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetés: 
Sándor Irma | T.: 20/428-1830
Szerkesztőség:  
3700 Kazincbarcika,  
Pollack Mihály u. 32-34.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
E-mail:  
szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda:RussMedia Kft., 4031 
Debrecen, Balmazújvárosi u. 31.  
T.: 52/525-626
E-mail: info@russmedia.hu

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.
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DÍJÁTADÓ

KBSC VRCK

A DÍJAZOTTAK:

Bocsa
A csapat tagjai: Punka 
Tamás, Váradi Dávid, Budai 
Dávid, Vékony Viktor
Felkészítők: Oláh Zsolt, Nagy 
Attila, Tomolyáné Bak Judit

Úszás
Jakab Ádám (Szalézi) 
Felkészítő: Móth Éva volt.

Súlyemelés
Holló Szilárd és Bojti Vilmos 
Marcell (Szalézi) Tasnádi 
Krisztián és Páhy Nándor 
(Irinyi)
Felkészítő: Pátrovics Géza.

Tenisz
A csapat tagjai: Bodnár 
Anna, Horváth Eszter, Papp 
Dorina
Bede Fanni és Bede Luca
Felkészítő: Darai Imre

Floorball
A csapat tagjai: Batki Laura, 
Hegedűs Eszter, Kőrösi 

Dorina, Ónodi Vanessza, 
Papp Dorina, Pintér Dóra
Felkészítő: 
Tóthné Szepesi Éva

Labdarúgás
A csapat tagjai: Halász 
Ádám, Henez Kevin, Huszák 
Milán, Jónyer Kristóf, 
Lakatos Krisztián, Lázár 
Gábor, Magyar Máté, Orosz 
Donát, Réti József, Stefán 
Bendegúz, Szabó Dominik, 
Szabó Zsombor, Taskó 
Máté, Válint Krisztián, 
Felkészítők: 
Béres Csaba és Máthé 
László

Kézilabda
A csapat tagjai: Baumgart-
ner Zsuzsanna, Fenyvesi 
Beatrix, Gál Virág, Hámori 
Cintia, Harsányi Nóra, 
Hermann Nikolett, Magosi 
Mira, Mezei Fruzsina, Mé-
hész Bianka, Oláh Marietta, 
Soltész Evelin, Tóth- Péter 
Fanni, Váradi Réka
Felkészítő: Kovács László

Gyeplabda
A csapat tagjai: Cselei 
Renáta, Karmanóczki Zsófia, 
Kiss Tímea, Kovács Laura, 
Kovács Zsófia, Skaliczki Kitti
Felkészítő: Darai Imre

Fekvenyomás
Ruszó Szimonetta, Voda 
Boldizsár, Hornyák Márton, 
Dániel Márk, Beri Attila, 
Nyíri László, Fudra László, 
Naményi Emese
Szabó Mónika, Princz 
Erzsébet, Budai Márk, Kazai 
Ákos, Putnoki Zsolt
Kocsi Zsanett, Váradi 
Dorottya, Beri Réka, Hankó 
Éva, Kiss Laura, Lakatos 
Róbert, Berentés Bence, 
Szabó Márk, Makádi Laura, 
Bata Vivien
Felkészítők: Baglyosné 
Ferencz Ildikó, Gregusné 
Fórizs Anikó, Nagy Attila

Gyors- és görkorcsolya
Besenyei Boglárka és Kékedi 
Evelin, Kelemen Réka 
Felkészítő: Kertész Zoltán

Atlétika
Fiúcsapat: Bodnár Marcell, 
Bónizs Marcell, Horváth 
Róbert, Kapás Levente, Tóth 
Olivér, Vámos Soma
Felkészítő: Barna Imre
Lánycsapat: Dávid Natália, 
Horváth Lili, Komlósi Panni, 
Munkácsi Liliána, Tóth Janka, 
Vörös Gréta
Lány magasugrócsapat: 
Hegedűs Eszter, Kőrösi 
Dorina, Ónodi Vanessza, 
Papp Dorina, Szakács Eszter
Felkészítő: Tóthné Szepesi 
Éva
 
Ritmikus gimnasztika:
I. korcsoportos csapat: Biriki 
Vanda,  Knittel Inez, Konkoly 
Vivien, Urbán Enikő
II. korcsoportos csapat: 
Boda Natália, Szakács Réka, 
Tóth Vivien, Vasvári Alina
IV. korcsoportos csapat: 
Farkas Katalin, Lőrincz 

Viktória, Pócs Dorottya, 
Szakács Eszter
Felkészítő: Müllerné 
Mészáros Judit

Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák Csipet csapata: 
Asszony Lili, Bárdos Maja, 
Huszák Janka, Knittel Lara, 
Kontor Anna,  Erdősi Tímea
Felkészítő: Bukovicsné Dobó 
Gabriella

Szalézi V. korcsoportos 
csapata: Fóris Edina, 
Haraszti Liliána, 
Orehovszki Lili, Szlanyina 
Tímea, Tóth Judit
Felkészítő: 
Seresné Trója Éva

Irinyi V. korcsoportos 
csapata: Antal Dorottya, 
Balázs Fanni, Balázs 
Fruzsina, Kökény Petra
Felkészítő: Lovas Tünde

SZÁZ CSILLAG RAGYOGOTT
„Kazincbarcika Diáksportcsillagait” díjazták október 19-én az Egressy színháztermében. Kö-
zel száz gyermek – tizenhat csapat és harmincegy egyéni sportoló – kapott jutalmat, akik 
tavaly országos dobogós helyezést értek el valamelyik sportágban. A diákcsillagok mellett 
természetesen az őket segítő és támogató felkészítőpedagógusokat is jutalmazták. Kazinc-
barcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kazincbarcika Város Sportjáért Díját 
idén Tóthné Szepesi Éva, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagiskolájának tanára kapta.

Sima három pont
A KBSC a hétvégi, Újpest „B” csapata elleni ötgólos győzelemmel az NB III-as Keleti 
csoport tabelláján a harmadik helyen áll 30 ponttal.
KAZINCBARCIKA-ÚJPEST „B” 5-0 (0-0)

49. perc: Egy lövésbe Gubacsi kézzel ért a gólvonalon a já-
tékvezető azonnal felmutatta a piros lapot a vétkes játé-
kosnak, és büntetőt ítélt. A labda mögé Farkas állt, de balra 
tartó lövését Banai hárítani tudta.
53. perc: Faggyas kapott labdát a kaputól 20 méterre, majd 
tolt egyet rajta,  és a kapuba lőtt. 1-0
56. perc: Irhás tört be a 16-oson belülre, majd 6 méterről a 
bal sarokba lőtt. 2-0
59. perc: Faggyas kapott labdát a 16-oson belül, majd egy 
cselt követően 7 méterről a kapuba lőtt. 3-0
64. perc: Faggyas szabadrúgását Banai a kapu elé öklözte, 
ahol az érkező Lakatos 4 méterről a hálóba lőtt. 4-0
76. perc: Nagy Róbert futott el a jobb szélen, majd középre 
lőtte a labdát, ahol az érkező Lakatos két lépésről a kapu-
ba lőtt. 5-0

ELŐSZÖR VESZTETTEK
Az NB I-es férfi röplabdabajnokság hétvégi, hatodik 
fordulójában vereséget szenvedett a Vegyész RC a 
kecskeméti csapat ellen. 
Kecskeméti RC – Vegyész RC-Kazincbarcika 3:0 (19, 11, 20)

Kecskeméti RC: Dorcsák, Banai, DÁVID, BACS, Pesti, FAR-
KAS P. Csere: Pápai (liberó), Török P., Horváth. Edző: Gyur-
kó Sándor.
Vegyész RC-Kazincbarcika: Török R., Árva, Ballai, Szabó, 
Kovács Z., Juhász P. Csere: Dudás T. (liberó), Bene R. (liberó), 
Toronyai, Surányi, Bokor E.. Edző: Toma Sándor.
Gyurkó Sándor: – Nagyon készültünk erre a találkozóra, és 
szerencsére sikerült a vendégekre ráerőltetni az akaratun-
kat. Elszántan és nagy kedvvel játszottunk ezen az estén, 
gratulálok a csapatnak a szép sikerhez.
Toma Sándor: – A Kecskemét határozottan, mi pedig meg-
illetődötten kezdtük a találkozót. Néhány játékosunk nem 
azon a szinten teljesített, mint ami elvárható lett volna. 
Különösen a második játszma volt gyenge, remélem még 
idejében jött ez a pofon.Fotó: kbsc.hu



NEGYEDSZER IS MEGISMERTÉK 
AZ ISMERETLENT

Schág Éva az egykori Sztálinvárosban (ma Dunaújváros – a szerk.) szü-
letett, majd néhány éves sárbogárdi tartózkodás után szüleivel Putnokra 
költözött. Ott fejezte be az általános iskolát. Amikor megkezdte a közép-
iskolai tanulmányait, édesapját, Schág Danielt nevezték ki a kazincbarcikai 
Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának. Édesanyja, 
Schág Dánielné, közismertebb nevén Herta néni, az Újvárosi Általános Is-
kolában kapott tanítónői állást. Szüleivel a Pollack Mihály úti, úgynevezett 

„masnis ház” egyik kellemes, háromszobás lakásába költözött. A Ságvári 
Endre Gimnázium orosz tagozatos osztályába került Jutka nővérével, 
aki egy évvel felette járt. Érettségi után Debrecenben, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen matematikát és fizikát tanult. Itt ismerte meg 
medikus férjét, Bokor Gyulát, akivel később Budapestre költözött, majd 
pedig a szó klasszikus értelmében véve disszidált Amerikába.

Megismerni az ismeretlent címmel negyedszer tartott 
előadást az űrkutatás legújabb vívmányairól a ka-

zincbarcikai kötődésű Schág Éva, a NASA kutatómérnöke. 
Az október 26-ai előadásnak a Mezey István Művészeti 
Központ adott otthont.
Schág Éva a NASA azon részlegén dolgozik, mely a világűr 
robotokkal való feltárásával foglalkozik. A Képi demokrácia 
Kazincbarcika nevű facebook-csoport mára már hagyomá-
nyossá vált rendezvényén minden alkalommal a kutatások 
aktualitásairól számol be az amerikai űrkutatási intézet 
munkatársa. 
Az idei prezentáció előtt a La Cosa Nostra csoport zené-
szei műsorral üdvözölték az előadót, majd Takács Zsolt 
köszöntötte a megjelenteket.  A mostani bemutató témája 
a nemrégiben megjelent „Mentőexpedicó” című film köré 
épült, s Éva kihangsúlyozta: a Matt Damon főszereplésével 
életre hívott film története akár valóság is lehet. Előadá-
sában kitért még olyan témákra, mint például, hogy milyen 
károkat okozna egy aszteroida a Földön, vagy hogy mikorra 
várható, hogy ember lépjen a Marsra.


