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Lépcsőházi 

ELÉG! 
Pontosabban: 

ELÉGTELEN
Szilveszter volt.  A társaság, mondhatjuk, csendesen ül-
dögélt, diskuráltak tagjai. Még igazán nem is költöttük el 
a vacsorát, amikor elkezdődött a hajcihő ott a hetediken, 
a fejünk felett. Nocsak, mondta az egyikünk, amikor a nő 
leállatozta a férfit, s az viszont a nőt. Ettől fogva órákon át 
ment az ordítozás B-dúrban, mollban, s az elképzelhető 
minden hangnemben. Úgy gondoltuk, nem hagyjuk ma-
gunkat, felerősítettük a zenét, ám két szám között, nem 
lehetett nem figyelni a hangzavarra. Már elmúlt éjfél, ami-
kor a férfi jól hallhatóan azt mondta: Kidoblak az ablakon, 
te szemét! Többször megismételte üvöltözve. A nő visított, 
dulakodtak. Azt mondja a háziasszonyunk a férjének: Te, 
ez tényleg ki fogja dobni! Mire a vendéglátónk: – Nem baj, 
legalább csend lesz! 
 Ahogyan megtudtam később, az év folyamán még gyakran 
részesültek a fenti áldásban, amiből az első következtetés 
az, hogy a férfi nem hajította ki a nőt. A másik kérdésként 
hangzik el, és inkább tanulságféle: miért kényszerül elviselni 
egy csomó, emeletes házakban élő család – a szomszédok 
– mások lehetetlen viselkedését?
Mindezt írom azon apropóból, hogy bejött a szerkesz-
tőségbe egy panaszos, aki a kazincbarcikai Május 1. úton 
lakik, s elmesélte, a nyilvánosságot szeretné kérni ahhoz, 
hogy ne kelljen megőrülniük attól: egy família tönkreteszi 
mindennapjaikat. Nem csupán az üvöltözéssel, a hangos 
zenehallgatással – a nap bármely szakában, éjjel is, ami-
kor aludnának. Nem tisztelnek senkit és semmit, virágot, 
tisztaságot, semmit. Mocskot hagynak maguk után, tör-
nek-zúznak. Lumpenek – mondja. Tudja, hiszen mindenki 
tudja a lépcsőházban: nem fizetik a közös költséget, nem 
fizetik a vízdíjat, a lakás bérlésének a díját.  Azt is tudja, 
hogy elengedtek nekik megannyi tartozást. S most másik 
lakásért járkálnak az önkormányzathoz. Persze attól, hogy 
szegények, élhetnének rendesen is.
De nem. „Hálából” a szomszédoké az elviselhetetlenségig 
fajuló hangzavar, ordítozás, veszekedés és a hozzá tartozó 
összes kellemetlenség.
Emlékeznek rá? Még tavasszal történt, amikor a kibírha-
tatlan bűz miatt feltörtek egy lakást, s eltávolították azt ott 
felhalmozott trágyát – szebb kifejezéssel nem lehet illetni 
az elvitt törmeléket –, rothadó anyagot. Akkor Németh 
Zoltán, a TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. ügyvezetője 
azt mondta televíziónkban, a KVTV-ben, ahol kell,  mindent 
elkövetnek azért, hogy a lépcsőházak normális életrendjét 
visszaállítsák, s az úgynevezett antiszociális, az össze-
férhetetlen, kibírhatatlan – mondjuk ki – elemeket, s nem 
embereket, rendre kényszerítsék. Panaszosunk és minden 
szenvedő nevében mondhatjuk: hát, csak tessék!

» Hajnal József

JEGYZET

A KAZINCBARCIKAIAK BESZÉLIK

M I LY E N  A  VÁ RO S  L E V E G ŐJ E ?
Kakszi  
Ilona 

Mivel a Sajó itt húzódik 
mellettünk, így az időjárás, 
a köd, és nyirkos levegő 
is hamarabb letelepedik a 
környékre.  
A légúti megbetegedés-
ben szenvedőknek sem 
lehet könnyű, hisz  
ilyenkor a levegő  
páratartalma is  
magasabb.

Hosszú évek óta 
asztmás vagyok, 
a téli időszak ezért 
mindig is nehezebb 
volt. A párás, nedves 
levegő miatt a lakás 
falai átnedvesednek, 
penészednek. Ilyenkor 
sokat köhögök, és alig 
várom a szárazabb 
időszakokat.

Ahogy közeledik a 
tél, egyre sűrűbben 
fordul elő, hogy ködös, 
nyálkás reggelekre 
ébredünk. Ezen kívül 
azonban sajnos a 
BorsodChem sem 
segíti a dolgot, hisz a 
gyár miatt sűrűbbé és 
szennyezettebbé válik 
a levegő.

Herendovics 
Gábor

Ipacs  
Sándor

EGÉSZSÉGNAP A 
BÁN-VÖLGYÉBEN
Három település összefogásával egészségnapot hirdetnek Nagybarcán. No-
vember 14-én, a Művelődési házban ingyenes lakossági szűrővizsgálatokkal, 
babatalálkozóval és egészségügyi témájú beszélgetésekkel várják a tele-
pülések lakosságát. Az előadók közt lesz gyermekorvos, rendőr alezredes, 
szájsebész, nőgyógyász és grafológus is. A drogprvencióról, a diabéteszről és 
egyéb témákról is kérdezhetnek az érdeklődők. A látogatók a délután folya-
mán megtekinthetik a tardonai hagyományőrző egyesület és a nagybarcai 

óvódások műsorát. A nap végét tombo-
lahúzással zárják. A szervezők mindenkit 
várnak a programon. Bíznak benne, hogy 
nem ez lesz az első alkalom, és később 
sikerül hagyományőrző megmozdulássá 
tenni a rendezvényt.

TÁNCGÁLA, 
TÁNC- 
CSODÁKKAL

„A tánc a lélek érzéseit a test moz-
dulataival fejezi ki és méltó arra, hogy 
a zenéhez és a költészethez hasonló 
szerepet töltsön be” – vallotta Cesa-
re Negri, az reneszánsz tánckultúra 
egyik itáliai megteremtője. Ezzel idéz-
ve meg Terpszichorét, a tánc ógörög 
múzsáját. 
A Sajószentpéteri Művelődési Köz-
pontban Sólyom Attila tánctanár ve-
zetésével 2008-ban megalakult egy 
kis létszámú, de annál lelkesebb for-
mációs tánccsoport. 2010-től már 
Freedance-2008 Táncsport Egye-
sület néven a Magyar Táncsport 
Szövetség tagjaként rendszeresen 

megmérették magukat versenytáncos (páros)  és főként formációs (ko-
reográfia 6-8 párra) kategóriában. 
A sportegyesületté alakulásuk óta minden évben egy nagyszabású tánc-
gálán hazai közönség előtt is számot adnak tudásukról. Idén november 
7-én a Művelődési és Sportközponttal közösen rendezett hagyományos, 
immár a hatodik Sajószentpéteri Formációs Táncgálán mintegy száz tán-
cos huszonkét színvonalas produkcióját csodálhatta meg a nagyszámú 
közönség.

HÍREK RÖVIDEN

HÁZI SAVANYÚSÁGOK 
VERSENYE
A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre és az edelényi művelődési központ 
közös szervezésében versenyt hirdet házi készítésű savanyúságok kategó-
riában. A program helyszínéül az edelényi Borsodi Tájház szolgál november 
21-én. Az elkészült finomságokat 13 órától várják a zsűritagok a helyszínen, 
majd ugyanitt a vendégek egy előadást láthatnak, Bódva-völgyi templomok 
címmel. A nyertes savanyúságok kihirdetése után az előadással kapcsola-
tos totót tölthetnek ki az érdeklődők. A legügyesebb totózó frissen sült, 
kemencés kenyeret kap elismerésül. 
A legfinomabb savanyúságok elké-
szítői szintén friss kenyeret vihetnek 
haza jutalmul. Délután 16 órától sava-
nyúsággal egybe kötött hurkakóstolás 
várja a megjelenteket, a finomságok 
mind kemencében készülnek.

Bor- és 
sajtkóstoló 
Sajószent-
péteren
Fignár Melinda és Virág Tamás lesz a ven-
dége a Borsodi borok, gömöri sajtok el-
nevezésű rendezvénynek november 20-
án Sajószentpéteren. A szervezők várják 
azokat az érdeklődőket, akik szeretik a 
jó borokat és finom sajtokat. A találko-
zónak a rendezvények háza ad helyet 18 
órától. Jegyek elővételben vásárolhatók a 
sajószentpéteri művelődési központban 
november 18-áig.  

FELKÉSZÜLTEK 
A TÉLRE

Az országosan több mint harmincegy, de megyénkben is több 

mint háromezer kilométernyi közúthálózatot üzemeltető társa-

ság, a Magyar Közút Nonprofit Kft. a szabályozásnak megfelelő-

en minden évben november 10-én áll át téli üzemmódra. Mikesz 

Csaba, a társaság igazgatója elmondta, idén az időjárás miatt már 

egy héttel korábban váltottak, azonban ez sem érte váratlanul a 

Közutat, hiszen számukra a téli felkészülés egész éves feladat. 

Emellett elindult a 24 órás diszpécserszolgálat, a következő hó-

napokra új járművezetőket vettek fel, de kihelyezték a hófogó-

rácsokat és hálókat, illetve kiegészítő KRESZ-táblákat ott, ahol 

szükséges. Mikesz Csaba a 26-os számú úttal kapcsolatban arra 

kérte a járművezetőket, hogy ügyeljenek a sebességre, mind a 

négy-, mind a kétsávos szakaszokon, hiszen a szóróanyagnak 

időre van szüksége, míg kifejti hatását, és megolvasztja a lefa-

gyott havat, jeget. A szakemberek azt kérik, hogy a járművezetők 

az útviszonyokról, az aktuális forgalmi helyzetről, korlátozásokról 

játékozódjanak elindulás előtt. Erről a cég diszpécserszolgálatai 

mellett az Útinform szolgálatnál is tájékozódhatnak (www.utin-

form.hu). Tavaszig a társaság hivatalos Facebook-oldalán (htt-

ps://www.facebook.com/MagyarKozut) a reggeli és a délutáni 

órákban összesítést tesznek közzé az aktuális útviszonyokról.

HATÁRÉRTÉKEN TÚL

ISMÉT SZMOGVESZÉLY
A szálló por koncentrációja a 
Kazincbarcikán üzemelő au-
tomatikus mérőállomáson 
november 8-án és 9-én hu-
szonnégy órás átlagban meg-
haladta a tájékoztatási értéket. 
A szállópor-koncetráció meg-
emelkedéséért elsősorban a 
közlekedés és a lakossági tü-
zelés a felelős.
A szálló por a levegőben el-
oszlatott finomszemcsés - 10 
mikron alatti részecske-átmé-
rőjű - szilárd vagy folyékony 
halmazállapotú anyagok gyűj-
tőneve. A 10 mikronnál kisebb 
szemcsék túljutnak a garaton; 
a 4 mikron alattiak bejutnak, 
a 2,5 mikronnál kisebbek pe-
dig már egyáltalán nem vagy 
nehezen ürülnek ki a tüdőből. 
Egészségügyi szempontból a 
10, illetve a 2,5 mikronos ha-
tárnak van jelentősége. Ezekre 

a PM10- és a PM2,5-jelölést 
használják.
A természetben is keletkez-
nek ilyen apró részecskék, 
például vulkánkitöréseknél, 
erdőtüzeknél. Az emberi te-
vékenységek közül például a 
kétütemű és a dízelmotorok 
használata vagy széntüzelés 
eredményez ilyet. 
Az ilyen kicsi porszemcsék 
ingerlik a szem kötőhártyáját 
és a légutak nyálkahártyáját. 

Az önkormányzatoknak, ha 
a szálló por értéke két egy-
mást követő napon megha-
ladja a hatályos jogszabályban 
előírtakat, tájékoztatási, illetve 
- súlyosabb esetben - riasz-
tási kötelezettsége van. Erről 
minden esetben értesítjük a 
lakosságot az opont.hu hírpor-
tálon, a képújságban, illetve a 
Kolor7 elkövetkezendő lapszá-
maiban is nyomon követjük a 
szmoghelyzet alakulását.

Mivel nagyon kevesen tehetik meg, hogy szmogos idősza-
kot olyan helyen vészelik át, ahol jó a levegő, mindenkinek 
előnyös – a teljes Sajó-völgyi lakosság érdekében – be-
tartani az alábbi ajánlásokat:
- a légúti betegségben szenvedőknek, az időseknek és a 

gyermekeknek kerülni kell a szabadban való tartózkodást, 
- a lakásokat csak rövid ideig szabad szellőztetni,
- csak a kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanya-

got szabad használni fűtőanyagként; kerüljék – még ha 
olcsóbb is! - a fával, szénnel, olajjal való tüzelést,

- függesszék fel a porkibocsátással járó tevékenységeket,
- mellőzzék a személygépjárművek - főként dízelüzemű-

ek - használatát, és utazzanak közösségi közlekedéssel 
vagy közlekedjenek gyalogosan.
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JUBILEUM SZOCIÁLIS MUNKA

FÉL ÉVSZÁZAD A MŰVÉSZETEK JEGYÉBEN

- Hogyan állítanak emléket 
az elmúlt ötven évnek? 
- Az idei tanévet ennek 
a jubileumnak a megün-
neplésére szenteltük. 
Erre az alkalomra találtuk 
ki az Ötven év, ötven 
rendezvény elnevezésű 

programot. 
A programsorozat 
negyvenöt darabján 
már túl vagyunk, még öt 
rendezvény áll előttünk. 
Ezek közül a legrangosabb a 
december 7-én az Egressy 
Béni Művelődési Központ-
ban megrendezésre kerülő 
gálaműsor, mely a hivatalos 

ötvenedik évforduló méltó 
megünneplését jelenti. 
Tulajdonképpen egy össz-
művészeti előadás megal-
kotásáról van szó, melyben 
az összes művészeti ág 
képviselői részt vállalnak. 
Kolléganőmmel, Tarjányi 

Orsolyával egy könnyűzenei 
darabot csináltunk. A címe: 
Játsszunk musicalt! Bár 
a zene és a szöveg előre 
meg van írva, a darab mégis 
úgy hat, mintha a gyerekek 
ott találnák ki. Remélem, 
sikeres lesz az előadás, 
mindenesetre a gyerekek 
nagyon élvezik a próbákat. 

- Beszéljünk egy kicsit a 
jelenről. Milyen sikereket 
mondhatnak most magu-
kénak?
- Igyekszünk minél aktí-
vabban részt venni a város 
zenei életében. Rendszeres 
szereplői vagyunk a városi 
és a környező települések 
rendezvényeinek. Legutóbb 
a fúvós zenekarral voltunk 
több helyen, itt Kazincbar-
cikán, a koszorúzáson is. 
Előtte pedig bányásznapi 
ünnepségeken vettünk 
részt. Táncosaink bejárták 
a környező településeket, 
ahol a falunapi programok 
keretében léptek fel. A 
város által rendezett 
szüreti mulatságon a Mezey 
István Művészeti Központ 
előtt ropták a fiatalok. A 
zenészek Szathmáry-Király 

Ádám kiállításának megnyi-
tóján adtak műsort. 
A gyerekek csoportban 
nagyon ügyesek, de 
vannak, akikre önállóan is 
büszkék vagyunk. Többek 
között Szentpéteri Áron 
fog országos klarinét-
versenyen szerepelni, Sári 

Kata Lilien és Ferenczi 
György országos zongo-
raversenyen indul, Kopcsó 
Lilla és Szarka Alexa 
országos furulyaversenyre 
készül, illetve Gass Eszter, 
valamint Radványi Fanni 
megyei fuvolaverseny 
megmérettetésre készül.

Kerek Gábor, Barcika Art díjas zeneszerző, fúvózenekari 
karnagy, fagott-és blockflöte tanár, közoktatás-vezető 
1971. április 29.-én született Ózdon. Fúvóskarnagyi 
diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola miskolci 
tagozatán szerzett 1991-ben. 2001-ben blockflöte és 
régizene szakon végzett, 2005-ben a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében elvégezte a 
zeneszerzői szakot. A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetői posztját 2012 áprilisától tölti be.

Megkérdeztük tőle, mivel lepi meg a közeljövőben a 
közönséget? A művész igazgató elmondta: Januárban, 
Debrecenben lesz egy bemutató, melyet a Debreceni 
Szimfonikusok és Czakó Péter szaxofonművész ad elő. 
Szaxofonversenyemnek az ősbemutatója lesz ez, melyet 
Miskolcon is meghallgathat a nagyérdemű.

A Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
idén augusztus 16-án ünnepelte fennállásának 50. évfordu-
lóját. Az akkori városi tanács Állami Zeneiskola néven hívta 
életre az intézményt, mely 1970-ben, a nagy zenepedagógus 
tiszteletére vette fel a Kodály Zoltán nevet. A ma már a zene-
művészet, táncművészet, képző-és iparművészet valamint 
a színművészet terén számos sikert elért iskola igazgatójá-
val, Kerek Gáborral beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről a 
KVTV Presszó című műsorában.

Nyitott szemmel jár-
va naponta tapasztaljuk, 
mennyi elesett, rászoruló 
ember él szűkebb- 
tágabb környezetünk-
ben. Néha elég egy mosoly, 
egy kedves szó, hogy vi-
gaszt nyújtsunk. Az ese-
tek többségében viszont 
szükség van a szociális 
szervek segítő tevékeny-
ségére. 
A téma aktualitását a szo-
ciális munka napja adja, 
amelyet Kazincbarcikán 
november 13-án ünnepel-
nek. Ebből az alkalomból 
kerestük meg a kazinc-
barcikai Szociális Szolgál-
tató Központ vezetőjét, Ist-
ván Zsoltot.  

Az aktuális kérdésekről 
szóló beszélgetésünk a fő-
ként egyedül élő időskorú 
beteg emberek, valamint 
fogyatékkal élők prob-
lémáinak felvázolásával 
kezdődött. Számukra a 
jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás részeként az 
otthonukban elhelyezett 
segélyhívó készülék hasz-
nálata jelent segítséget. Az 
eseti segélyhívást köve-
tően a Miskolcon működő 
diszpécserközpont értesíti 
az ezen a területen dolgo-
zó szociális munkatársat, 
közvetlen veszély esetén a 

Elfogadják a segítséget
A hajléktalanokat ellátó szervezetek számára no-
vember 1-je és április 31-e közötti hetek jelentik a 
krízis időszakát, ebben az időtartamban fokozottan 
kell figyelni az utcán élő emberekre. 

Kazincbarcika területén az Éjjeli Menedékhely és 
Nappali Melegedő bővített férőhellyel fogadja a 
rászorulókat. Mintegy 65 személy éjjeli ott tartóz-
kodását tudják megoldani. Az étkeztetés és a tárgyi 
eszközök – például a ruhanemű, takarók, ágyneműk, 
gyógyszerek – beszerzésében nyújt segítséget a 
Hajléktalan Közalapítvány pályázata. A Menedékhelyen 
„Lábadozó-program” részeként 3 szobát biztosítanak 
a krónikus betegségben szenvedők ellátására. Sajnos, 
fokozatosan nő a krízishelyzetbe kerültek száma, ezen 
belül is egyre több a fiatal. Szerencsésnek mondható 
– ha egyáltalán használható ez a fogalom, hiszen az 
ideális az lenne, ha minden ember elmondhatná magáról, 
hogy van hol laknia – hogy a helyi hajléktalanok nagy 
többsége elfogadja a segítséget, s ennek köszönhetően 
nem történt tragédia. Azon kevesek számára, akik nem 
akarják igénybe venni a Menedékhely szolgáltatásait, 
– ők az őszi-téli időszakban elhagyott lakásokban, vagy 
nem lakáscélú épületekben húzzák meg magukat, – az 
utcai szociális munkások nyújtanak segítséget. A 
hideg hónapokban az utcai szociális munkások heti 
rendszerességgel járják a várost, ellátva a rászorulókat 
az életben maradásukhoz való alapvető eszközökkel, 
élelmiszerekkel. Ilyenkor természetesen a rendvédelmi 
szervek – a rendőrség, a polgárőrség, illetve az idén 
megalakult városőrség is fokozott ellenőrzést tartanak. 
– tájékoztatta lapunkat István Zsolt, a kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője.

mentőket. 
Jellem-
zőbb, hogy 
a hívásra 
azonnal re-
agáló kollégá-
juk, a helyszínen 
szembesülve a tör-
téntekkel, rögtön cselek-
szik. A nappali ellátást 
javítja az, hogy az Idősek 
Klubja 60 személyesre 
bővül, a megoldáson belül 
pedig kialakításra kerül 
egy 15 személyes, nap-
pali demensellátás is. Az 
új szolgáltatás célja, hogy 
napközben tehermentesít-
se a családokat. Az önellá-
tásra már képtelen idősek 
gondozását szolgálják a 
bentlakásos intézmények. 
Az Időskorúak Gondozó-
háza 19 személy részére 
biztosít ideiglenes jelleggel 
(1+1 év) teljes körű gondo-
zást, időskorúak vagy 18. 
életévüket betöltött, önálló 
életvitelre képtelen egész-
ségkárosodottak részére. 
A központ működtetésé-
ben lévő I. és II. Idősek Ott-
hona teljes ellátást biztosít.  
Az I. számú idősotthonban 
például mentálhigiénés 
munkatárs tart külön fog-
lalkozásokat, heti két alka-
lommal helyben biztosított 
az orvosi ellátás és külön-
böző programokat szer-

veznek 
a bentla-

kók számára. 
Az igazgató nem tagadta, 
kissé elérzékenyülve be-
szél a fogyatékos emberek 
ellátásáról. A köznyelvben 
csak Kincsem Napköziként 
emlegetett intézménybe 
főként fiatal, 30-40 éves, 
értelmi fogyatékos em-
berek járnak. István Zsolt 
így nyilatkozott erről: „Oda 
csak őszinte szívvel me-
het az ember. A kollégák 
komoly munkája van az ő 
fejlődésükben, csoporttá 
formálódásukban.” 
S végül, de nem utolsó sor-
ban szó esett a Család-
segítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkájáról. 2016. 
január 1-jétől a szolgá-
lat működése megválto-
zik, jövőre  Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központtá 
alakul. Ennek oka, hogy a 
családsegítés csak a gyer-
mekjóléti szolgáltatással 
integráltan működhet, te-
lepülési szinten a család- 
és gyermekjóléti szolgá-
lat, járási szinten a család 
és gyermekjóléti központ 

Ide csak őszinte szívvel jöhet az ember
égisze alatt. Tehát, a ható-
sági feladatokhoz kapcso-
lódó, gyermekek védelmé-
re irányuló tevékenységek, 
valamint a speciális szol-
gáltatások biztosításai a 
járási székhelyek telepü-
lési önkormányzataihoz 
kerülnek. Ez azt jelenti, 
hogy a Kazincbarcikához, 
mint járási székhelyhez 
tartozó  települések ható-
sági feladatai a családse-
gítés és a gyermekjóléti 
tevékenységek a kazinc-
barcikai szolgáltatóhoz 
tartoznak. Ezen szolgál-
tatások a krízishelyzetbe 
került családok és gyer-
mekek segítését szolgálja. 

A szakemberek számá-
ra mindig nehéz feladat 
szembesülni a gyermekek 
problémáival, de nagyon jól 
működik a jelzőrendszer a 
Védőnői Szolgálat, a rend-
őrség, az iskolák, óvodák 
és a bölcsődék együttmű-
ködésével. Rendszeresen 
megbeszélik az aktuális 
problémákat. A szülőkre 
gondolva, 2015. november 
1-től a bölcsődei foglal-
kozáson belül bevezették 
az időszakos gyermekfel-
ügyeletet. Térítés ellené-
ben, bárki elhelyezheti 
csemetéjét néhány órára 
– akár egy óra felügyeletre 
is – a bölcsődében.
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06-48/312-823, 
info@lilatuzep.hu

CSEMPE ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN
ALU- ÉS HORGANYZOTT CSATORNÁK

Lambériák, fűrészáruk,
Creaton, Terrán, Tondach cserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

Autó- és épületablak-fóliázás, -sötétítés
3D KARBONFÓLIÁZÁS

 LÁMPAPOLÍROZÁS
LAKKOZÁS UV-VÉDELEMMEL

Kazincbarcika
Tel.: 06-70/948-8795

www.folia.barcika.hu
facebook/design plusz bt.

Folyamatosan bővülő téli áru-
készlettel várjuk kedves vásá-
rólinkat az Egressy úton és az 

Árpád úton is.

Bálabontás hétfőn és csütörtökön. 

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

WWW.TAKAREKPONT.HU 

TAKARÉK  
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

Minden Takarékban, országosan 
több, mint 1500 fiókban! 

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

9,99%
akciós kamat

az év 
végéig*

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, 
EGYSZERŰEN, INGATLANFEDEZET 
NÉLKÜL, THM: 11,17-12,30%.

Reprezentatív példa: 1 millió forint köl-
csönösszeg havi törlesztőrészlete 32 130 
forint, 36 hónapos futamidőre, éves fix 
9,99%-os kamat mellett, a teljes fizetendő 
összeg 1 173 883  forint, a hitel díja 173 883 
forint, THM 11,81%.
*Az akciós ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 Ft hitelösz-
szeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 ezer forintos havi nettó 
igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése ese-
tén. Nem akciós THM: 14,69-18,18%. 
A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövet-
kezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes 
feltételei megtalálhatók az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üz-
letszabályzatában,az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdet-
ményében, amelyeket a Szövetkezei Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva 
álló helyiségeiben, és honlapján érhet el.

TP LF Szemelyi kolcson.indd   1 17/08/15   16:13

NYITVA: K.–P. 06.00–16.00, SZO. 06.00–14.00, V. 06.00–12.00 
VASÁRNAP IS NYITVA TARTUNK!

Elérhetőségünk: 06-30/573-5584, barcikapiac@alfi.hu

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

Bevásárlását kezdje nálunk! 
Folyamatosan bővülő áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Kóstolással egybekötött termelői péntek 2015. november 20.

Kiváló minőségű élelmiszerek választékával várjuk az idelátogatókat!

Új szolgáltatásokkal bővültünk: lengyel élelmiszer, élőhal-árusítás! 
(november és december hónapban)

Első élőhal-árusítás 2015. november 21. (szombat 7.00–14.00)

Ahol a pénze többet ér!

KÉMÉNYSEPRÉS

TISZTA KÉMÉNY, 
RENDES 
HÁZ
Elkezdődött a fűtési szezon, a kémé-
nyek és tüzelőberendezések „meg-
kezdik munkájukat”. Legoptimálisabb 
esetben ekkorra minden háztartás-
ban megtörtént az éves ellenőrzés, 
a kéményseprő tanácsait megfogad-
va ezeket tisztán, karbantartva indul 
neki mindenki a téli időszaknak. Az 
ekkor felmerülő veszélyekről, azok 
elkerüléséről beszélt Ciáky Zoltán, 
a Borsodi Kéményseprő Kft. ügyve-
zető igazgatója a KVTV Presszó című 
műsorában.

–Soha nem önmagában a ké-
mény a veszélyforrás, mindig 
több tényező együtthatása 
okozhat balesetet vagy tra-
gédiát. Mindenképpen fontos 
az, hogy a kéményeket ké-
ményseprő kollégáim éven-
te ellenőrizhessék, szükség 
esetén tisztíthassák ezeket. 
Ilyenkor megnézzük a ké-
mény tartozékait, az össze-

kötőelemet is, sőt, ettől az 
évtől már a légellátással is 
foglalkozunk. Ha a komplex 
vizsgálat közben valamilyen 
hibába szaladunk bele, vagy 
hibát tárunk föl, akkor ezt 
dokumentáljuk. Elmondjuk 
az ügyfélnek, hogyan tudják 
ezeket a lehető leghama-
rabb elhárítani –tudtuk meg 
a szakembertől. 

Azokkal szemben, akik sem 
az első, sem a második ér-
tesítésre sem reagálnak, és 
nem keresik a szolgáltatót, 
jogszabályi kötelességük-
nek eleget téve értesítik az 
Elsőfokú Tűzvédelmi Ha-
tóságot. A katasztrófavé-
delmi kirendeltség megke-
resi az ügyfeleket, és kéri, 
hogy a közszolgáltatást egy 

„HÁZHOZ MEGYÜNK” 
KAZINCBARCIKÁN 

A rendőrség a lakosság vagyonbiztonságának fokozása érdekében országos kampánysoro-
zatot indított „Házhoz megyünk!” címmel, amely program Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, így Miskolc után Kazincbarcikán is elindult.

A kezdeményezés kazinc-
barcikai etapját dr. Toldi-Tóth 
Gábor, a Kazincbarcikai Ren-
dőrkapitányság vezetője 
indította útjára 2015. no-
vember 9-én a helyi Tesco 
Áruházban a program tá-
mogatóival: Szitka Péter-
rel, Kazincbarcika város pol-
gármesterével és Simonné 
Juhász Máriával, az AEGON 
Általános Biztosító Zrt. regi-
onális igazgatóságának kép-
viselőjével.
A megnyitón jelen volt még 
dr. Mecser Tamás rendőr-
ezredes, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Ren-

dőr-főkapitányság bűnügyi 
főkapitány helyettese, Du-
dás Péter rendőr alezredes, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztály 
vezetője és Csóra György, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Polgárőrszövetség 
elnöke.
A program elsődleges célja, 
hogy az állampolgárok szak-
emberektől kérhessenek 
vagyonvédelemmel kapcso-
latos tanácsokat és közvet-
len ajánlásokat. A rendőrök 
Miskolcon, Kazincbarcikán 
és Ózdon információs pon-

tokat állítanak fel. Egy-egy 
településen minden hónap-
ban egy héten keresztül lát-
ják el tanácsokkal a szak-
emberek az érdeklődőket. 
Ezeken a helyszíneken előa-
dások, filmek, tanácsadá-
sok segítik a témajártasság 
megszerzését, emellett az 
érdeklődők megismerhetik 
a különféle vagyonvédelmi 

eszközöket, azok működé-
sét.
A rendezvénysorozatot 2016. 
május végén egy országos va-
gyonvédelmi vetélkedő zárja, 
amelyen a csapatok települé-
senként vagy városrészenként, 
az alábbi összetételben vehet-
nek részt: egy fő nagyszülő, 
egy fő szülő, egy fő általános 
iskola felső tagozatos gyermek.

VAGYONBIZTONSÁG

adott határidőn belül vegyék 
igénybe. 
Ciáky Zoltán a távfűtéses 
lakásokban élőknek is fel-
hívta a figyelmét a szellőz-
tetés fontosságára. Gyak-
ran előfordul ugyanis, hogy 
a lakótelepi lakásban a fázó 
tulajdonos a gáztűzhellyel 
próbál a zárt ablak mellett 
melegedni, ami természete-
sen az elhasználódott leve-
gő miatt rosszullétet okoz-
hat. A mostanában gyakorta 
előforduló műanyag-nyí-
lászáróknál minden eset-
ben biztosítani kell a légcse-
rét, mert ha ez nem történik 
meg, a nyílt lángú tüzelőbe-
rendezések a lakás levegő-
jét szívják el, ami a kémény-
ből pótlódhat. Ez rendkívül 
balesetveszélyes, főként, ha 
páraelszívót is használunk. 
Ha ez az eset áll fenn, akkor 
mindenképpen szakembe-
rek segítségével építtessük 
ki a szellőzőrendszert, vagy 
válasszuk ki a szellőzőnyílá-
sok helyét. 
– Azt mondjuk, hogy a szén-
monoxid-érzékelő riasztó-
berendezés esetleg lehet 
egy kiegészítő biztonsági 

megoldás, de semmiképpen 
ne bízzuk önmagunkat és 
családunkat csak erre! Ta-
pasztalatok mutatják, ezek 
a berendezések sokszor 
nem felelnek meg a dobo-
zukra írt vonatkozó előírá-
soknak.  
- Ha gond akad, akkor a tü-
zelőberendezést el kell zárni, 
az ablakokat kinyitni, szellőz-
tetni, illetve ha embertársa-
ink rosszul vannak, akkor mi-
nél hamarabb friss levegőre 
vinni őket. Szükség esetén, a 
menőtökön túl, a közszolgál-
tatók, a kéményseprők és a 
Tigáz szakemberei is rendel-
kezésre állnak. Megpróbálják 
a hiba okát minél előbb kide-
ríteni, és a megfelelő intéz-
kedéseket megtenni a tra-
gédiák, balesetek elkerülése 
érdekében.
- A kazincbarcikai és a kör-
nyező településeken a ké-
ményseprői szolgáltatás a 
miskolci és az edelényi ki-
rendeltségeken keresztül 
is elérhető, de az értesítő-
nyomtatványon lévő tele-
fonszámon, faxon és e-ma-
ilen is rendelkezésre állnak a 
kollégák.
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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

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, por-
lasztó, hátsó teleszkópok, 42 V-os nagy trafó. Érd.: 
06-30/264-7885

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

Eladó FÉG 125 gázkonvektor, alig használt, régi típusú 
kombinált szekrény, ágyba való 10 cm vastag sziva-
csok. Érd.: 06-30/606-4053

Eladó egy kézzel hajtható háromkerekű bicikli mozgás-
korlátozottak részére. Érd.: 06-48/320-433 vagy 
személyesen Kazincbarcika, Kiserdősor 81.

A P RÓH I R DE T É S
Eladó favázas fotelágy, Erika írógép, 50x125 cm-es tü-

kör. Érd.: 06-30/3049-339

Kazincbarcikán, Csalogány úton, saroktelkes, 3 szobás 
családi ház eladó. A lakás mérete 85 m2. A lakáshoz 
tartozik egy kétbeállós, 36 m2-es garázs. A telek nagy-
sága 670 m2. Irányár: 9,9 MFt. Érd.: 06-30/621-1871

Kazincbarcikán az Augusztus 20. tér 1. szám alatt találha-
tó, II. emeleti, 56 m2-es, nagyerkélyes, felújított, 2 szo-
bás lakás eladó. Irányár: 4,9 MFt. Érd.: 06-30/621-1871

Kazincbarcikán, Építők útján 1 szobás, gázfűtéses, fel-
újított lakás eladó. A szoba laminált padlós, a bejárati 
ajtó és az ablakok kicserélve. Érd.: 16.00 órától 20.00 
óráig a 06-20/456-7778-as telefonszámon. Ár: meg-
egyezés szerint.

Sajókazán 2,5 szobás családi ház eladó. Érdeklődni a 
20/239-3537-es telefonszámon lehet.

Szuhakállóban 100 m2-es családi ház, jó környéken eladó. 
Ár: megegyezés szerint. Tel.: 0630/516-1189

Kurityánban ipari tevékenységre, tárolásra, gazdálko-
dásra is alkalmas ingatlan félkész, 2 szobás iroda-
házzal, 2 zárt csarnokkal, 1 nyitott tárolóval eladó. Az 
ingatlan körbekerített, 10385 négyszögöles telken 
fekszik, főúthoz közeli belterületen. Az ingatlanon az 
ipari áram is be van kötve. Irányár: 20 M Ft. Érd.: 06-
20/452-4446

TÁJÉKOZTATÓ 
November 12-étől Kazincbarcika város közterületein megkezdődik a rágcsálóirtás.

A közterületeken rágcsálóirtó-szerelvényekben véralvadásgátló készítmények lesznek kihelyezve.

Az irtószerek emberre és állatra egyaránt veszélyesek lehetnek!
Az irtószerekhez tilos hozzányúlni! Az irtószer ellenszere a K1-vitamin.

       További információ: Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tel.: 06-48/510-030 
 Vezető egészségügyi gázmester: Hudák Péter Tel.: 06-20/965-16-12

www.barcikaszolg.hu

A BARCIKA SZOLG KFT.
LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉSI 

SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ 
munkatársat keres (karbantartási területen)

Az álláshoz tartozó elvárások
• Minimum középfokú szakmai végzettség  

(előny: építőipari-épületgépészeti)
• Minimum 3 éves releváns szakmai tapasztalat
• Önálló, megbízható, felelősségteljes, precíz munkavégzés 
• Proaktív hozzáállás
• Munkajogi ismeretek
• Logisztikai ismeretek
• Kiváló kommunikációs készség
• Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek
• „B” kategóriás gépjárművezetői engedély

Feladat
• Az adott szolgáltatási ág operatív munkájának irányítása, 

ellenőrzése 
• Műhelyek irányítása, munka- és balesetvédelmi, illetve 

higiéniai szempontból történő rendszeres ellenőrzése
• Rendszeres szemlék koordinálása, dokumentációk kezelése 
• Napi szintű munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés, logisztikai 

szervezés
• Anyagmegrendelések koordinálása, raktárfelügyelet
• ERP használat
• Helyszíni felmérés, árajánlat-készítés 
• Alvállalkozók által végzett munka ellenőrzése, műszaki vagy 

területátadás előkészítése
• Számlák kezelése
• A megkötött szolgáltatási szerződések teljesítésének 

koordinálása, ellenőrzése
• Jogszabályi előírások betartatása

Munkavégzés helye: Kazincbarcika 

A pályázat benyújtása
• Elektronikus úton kérjük elküldeni 

a palyazat@barcikaholding.hu címre

A pályázat benyújtásának határideje:
• 2015. november 16. (hétfő)

ADOMÁNYGYŰJTÉS

OKTATÁS

KIÁLLÍTÁS

TÁJÉKOZTATTÁK AZ IGAZGATÓKAT

A KLIK megváltozott 
SZMSZ-ével kapcsolat-

ban tartottak tájékoztatót a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ szervezésé-
ben az edelényi, valamint a 
kazincbarcikai tankerületek 
igazgatóinak a Mezey István 
Művészeti Központban no-
vember 4-én. A megbeszé-
lést Szitka Péter polgármes-
ter rövid köszöntője nyitotta 
meg, majd Káló Norbert, a 
szendrőládi Kincses Sziget 
Térségi Tanoda hálózatának 

projektmenedzsere beszélt 
a tanodai szolgáltatás 
fontosságáról. Beszédében 
kiemelte: a hátrányos és 
halmozottan hátrányos 
gyerekek számára indított 
törekvés, reményei szerint 
nagy előrelépést, lehetősé-
get jelent a későbbiekben is. 
A tanodai munkák minden-
naposak. A program főként 
azoknak a gyereknek szól, 
akik otthon önerőből vagy 
szorgalomból nem tudnak 
olyan mértékben haladni, 

mint azok a társaik, akiknek 
minden lehetőségük megvan 
a fejlődésre. A már 11 éve mű-
ködő kezdeményezés során 
olyan diákokat zárkóztattak 
fel, akik jelenleg is rendőrként 
szolgálnak, de akadnak köz-
tük főiskolai vagy egyetemi 
hallgatók is. Nemcsak az ál-

talános iskolások számára 
nyújt segítséget a tanoda, 
szakiskolások, szakközép-
iskolások nyomon követése 
is feladataik közé tartozik. 
A megbeszélést Székelyné 
Varga Mária Ágnes, a tan-
kerület igazgatója vezette, 
aki elmondta, hogy nagyon 

meg van elégedve a Mezey 
István Művészeti Központ-
tal. Nem titkolt szándéka, 
hogy kollégái is lássák, és 
megismerjék a gyönyörű in-
tézményt, valamint a jövőben 
ne csak az igazgató kollégák, 
de a pedagógus kollégák, és a 
gyerekek is látogassák.

BŐRVILÁGOM
Népdalokkal kezdődött a 
Simkó Fanni alkotásaiból 
nyílt tárlat a Gimi Galériában 
november 10-én. A kiállítást 
Neszádeli Gyula bőrműves, 
népművelő nyitotta meg, aki 
beszédében kiemelte: „Fanni 
fiatal kora ellenére már saját 
stílussal rendelkezik, s már 
messziről megismerni, hogy 

az alkotás az övé. 

Különleges, ahogy a bőrt és a 
féldrágaköveket kombinálja, 
igazából ez lett a védjegye.”  
Simkó Fanni életének a kéz-
művesség mindig része volt, 
s ez ma sincs másként. Már 
gyermekkorában erre az 
útra lépett, s azóta sem tud-
ja e nélkül elképzelni életét. 
Nyolc-

éves volt, mikor egy kézmű-
ves játszóházban elkészítet-
te élete első bőrkarkötőjét, 
melyből rögtön szerelem lett. 
Az alkotó idén elnyerte az „Év 
ifjú mestere” címet a fővá-
rosban 29. alkalommal meg-
rendezett Mesterségek Ün-
nepén, szeptemberben részt 
vett a milánói expón, illetve 
a közeljövőben Svájcban is 
megmutatja tehetségét. 
A megnyitón részt vett Kli-
mon István alpolgármes-
ter is aki kiállítás végén vi-
rágcsokorral köszöntötte a 
népművészt. Simkó Fanni 
saját tervezésű ékszereit, 
öltözékkiegészítőit – me-

lyeken fellelhetőek a 
hagyományos ma-

gyar motívumok 
is – november 
25-éig tekint-
hetik meg a Gimi 
Galériában.

Jótékonysági akció: 
ALKOTÁSOKAT 

VÁRNAK 
Jótékonysági adománygyűjtést szervez a kazincbarcikai 
Napsugár Tagóvoda. Az intézmény hivatásos és amatőr 
művészek jelentkezését várja, akik alkotásaikkal, műve-
ikkel, felajánlásaikkal járulnak hozzá a támogatáshoz. Az 
összegyűlt adományokat később árverésre bocsátják,s 
az ebből befolyt összeget az óvodai játékok javítására, 
pótlására, valamint pénzügyi forrásai bővítésére fordítja.
A művészek bármilyen témában és technikával szabadon 
dolgozhatnak. Az alkotásokat s a felajánlásokat a Napsu-
gár Tagóvoda, Kazincbarcika, Jószerencsét út 4.szám alá 
várják. További információt a dzsuci@freemail.hu e-mail 
címen kaphatnak az érdeklődők.

Tisztelettel meghívjuk Önt
2015. november 18-án (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
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A BARCIKA ART KFT.

INFORMATIKUS
munkatársat keres

Az álláshoz tartozó elvárások
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Minimum kétéves releváns szakmai tapasztalat
• Microsoft szerver- és desktopüzemeltetési ismeretek
• Hálózati ismeretek
• Webtechnológiák (HTML, PHP, Javascript) ismerete, használata
• Adatbáziskezelés
• Terhelhetőség, hatékonyság, felelősségteljes munkavégzés

Az állás betöltésénél előnyt jelent
• ERP rendszer és kapcsolódó modulok ismerete

Feladat
• Vállalatirányítási szoftver bevezetésében történő részvétel
• Windows (terminálszerver, exchange, office) rendszer üzemeltetése 
• Számítógépek, nyomtatók üzembe helyezése, cseréje, felhasználói 

támogatás
• Rendszergazdai feladatok ellátása (Windowsos munkaállomások-, 

hálózat karbantartása, ezek létesítése / beállítása / bővítése) 
• Webfejlesztés
• Honlapfeltöltés, -frissítés
• Online hírportál működtetése 
• Saját fejlesztési javaslatok kidolgozása és implementálása

A pályázat benyújtása
• Elektronikus úton kérjük elküldeni a palyazat@barcikaholding.hu címre

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16. (hétfő)

INDUL FELNŐTTEKNEK 
Kozma Krisztián oktatóval (06-30/211-8496)

november 20-án (pénteken)  
KEZDŐ és HALADÓ szinten 

A foglalkozások pénteki napokon  
kezdőknél 19 órától, haladóknál 18 órától lesznek.

November 20-án (pénteken)  
GYERMEKTANFOLYAM INDUL
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és

Tóth Katalin (06-30/518-7581) oktatókkal  
tudásszint alapján.

Bérletvásárlás, pénztár nyitva tartás:  
hétfő, szerda, péntek 18.00 óráig; kedd-csütörtök 20.00 óráig

kazincbarcika-berente

Egy turnus  8 alkalmas, névre szóló 
úszásoktatás-bérlettel vehető igénybe, 

melynek ára 7200 Ft.

ÚSZÁSOKTATÁS

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

JEGYEK MÁR KAPHATÓK!
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OLVASÓINK KÜLDTÉK 

Küldje be, mesélje el!
Örömteli esemény történt a családjában, környezetében, amiről másoknak 
is szívesen beszámolna? Úgy érzi, olyasmi esett meg önnel, amit mindenki-
nek elmondana? A Kolor7 Küldje be, mesélje el! rovatában megteheti!
Rövid, lehetőleg fotóval ellátott írását juttassa el szerkesztőségünkbe 
(3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály utca 32–34.) személyesen, postai úton, 
vagy küldje el a szerkesztoseg@barcikaart.hu e-mail címre. A szöveget és a 
fényképet szerkesztett, rövidített változatban, térítésmentesen leközöljük. 
A teljes írások az opont.blog.hu/ oldalon megtalálhatók.

TÍZ SIKERSZTORI A BARCIKA HOLDING ÉLETÉBŐL

Fél éves a közös ügyfélszolgálat

MINDEN, AMIT A KÖZÖS ÜGYFÉLSZOLGÁLATRÓL TUDNI ÉRDEMES
•••••  Bejárat az Egressy út felől  (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.)  •••••

A Barcika Szolg Kft. 
ügyfélszolgálata

INGATLANGAZDÁLKODÁSSAL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS
Telefonszám: +36-48/799-236
(ügyfélfogadási időben hívható)
E-mail: ingatlan@barcikaszolg.hu
Nyitvatartási idő: hétfő és csütörtöki napokon 
08.00–11.30; 13.00–15.00
 
Ügyfélhívó 3-as menüpont, főbb tevékenységek: 
lakáscélú ügyekkel kapcsolatos ügyintézés 
(lakbér, vízdíj, pénzügyi támogatás, stb.)

Ügyfélhívó 4-es menüpont, főbb tevékenységek: 
nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés 
(önkormányzati tulajdonú földek kezelése, bérbeadása; 
önkormányzati tulajdonú, nem lakás helyiségek 
kezelése, bérbeadása; Barcika Szolg Kft. tulajdonú, 
nem lakás ingatlanok kezelése, bérbeadása stb.)

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSHOZ 
KAPCSOLÓDÓ LAKOSSÁGI ÜGYINTÉZÉS
Telefonszám:
+36-48/512-157 
(ügyfélfogadási időben hívható)
E-mail:  
ugyfelszolgalat@barcikaszolg.hu
Nyitvatartási idő: 
hétfő 08.00–20.00; 
kedd–csütörtök 8.00–15.30; 
péntek 08.00–13.00

Ügyfélhívó 1-es menüpont, főbb tevékenységek: 
pénzári befizetés, névátírás, tulajdonosváltozás 
vagy egyéb adatok módosítása (levelezési cím), 
részletfizetés, tájékoztatás és lakbérbefizetés.

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálata

Telefonszám: +36-48/799-300 
(ügyfélfogadási időben hívható)
E-mail: ugyfelszolg@zoldvolgy.hu
Online ügyintézés: www.zoldvolgy.hu/

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
LAKOSSÁGI ÜGYINTÉZÉS
Nyitvatartási idő: hétfő 08.00–20.00; 
kedd-csütörtök 8.00–15.30; 
péntek 08.00–13.00

Ügyfélhívó 2-es menüpont, főbb tevékenységek: 
lakossági adatmódosítások, bejelentések, 
kérelmek fogadása; számlaegyeztetés; díjbefi-
zetés; többlethulladékgyűjtő-zsák értékesítése; 
szállítással kapcsolatos bejelentések fogadása; 
szolgáltatásainkkal kapcsolatos teljes körű 
tájékoztatás.

Egy fél éve indult fejlesztés eredményeképpen ma már 
modern környezetben, kényelmesen, egy helyen intézhe-

tik az ingatlangazdálkodáshoz és a távhőszolgáltatáshoz kap-
csolódó ügyeiket Kazincbarcika lakói. A közös ügyfélszolgálat 
kiegészült a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel, 
így az ügyfelek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyin-
tézést is helyben bonyolíthatják.

Az összevonás óta lényegesen több lakos fordul meg a Mun-
kácsy téren. Az ügyfélszolgálatot személyesen felkeresők 
száma átlagosan havi szinten több mint ezer fő, e mellett 
több ügyfél problémáját is kezelik telefonon, e-mailen vagy 
levélen keresztül.

A hétfői meghosszabbított nyitva tartással - sokak meg-
elégedésére - arra is figyelmet fordítanak, hogy a munkából 
érkezők is zökkenőmentesen intézhessék ügyes-bajos la-
kossági ügyeiket.

Készíts fotót a barátaidról, és küldd el a Kolor7-nek! Mutasd meg a csapatodat! Csak annyi a 
dolgod, hogy továbbítod a képet a kolorhet@gmail.com e-mail címre november 15-ig.
Ne felejtsd el odaírni, ki a feladója, hiszen te lehetsz a nyertes: a legjobb kép készítője sorsolás 
után egy Musicboxot kap ajándékba. A legjobb felvételeket viszontláthatod a Kolor7-ben, a 
Kell 1 csapat! oldalon.

SOKSZÍNŰ MONDANIVALÓVAL-  
FOTÓKIÁLLÍTÁS AZ IRINYIBEN

Iskolánk, az Irinyi János Re-
formátus Szakközépis-
kola és Diákotthon termé-
szet iránt fogékony tanulói 
megpróbálták megragadni a 
„vértelen vadászat” pillana-
tát az 1992 óta minden év 
október 21-én tartott föl-
dünkért világnap alkalmá-
ból. Az ifjú természetfotó-
sok munkáiból ezen a napon 
kiállítás nyílt a kollégium au-
lájában. Takács Judit bioló-
gia-földrajz szakos tanárnő 
a megnyitón elmondta, hogy 
ez a kiállítás intézményünk 
ökoiskolai programjának 
egyik fontos része. Utalt rá, 
hogy bár a világnap elsődle-
ges célja a lakosság cselek-
vésre való késztetése, nem 
szabad elfelejteni, hogy a 
valódi előrelépéshez hosz-
szú távon is környezettu-
datos életmódra, társadalmi 
összefogásra van szükség. 

Örömmel állapította meg, 
hogy nagyon értékes képe-
ket készített a 19 tanuló. Az 
alkotások tükrözik a termé-
szet végtelen szépségét, le-
nyűgöző erejét és sokszínű 

mondanivalóját. 24 fotót ér-
tékelt a bírálóbizottság. Fi-
gyelembe vette a pillanat 
varázsát, a találó címet, a 
kép elkészítésére fordított 
időt és az átvitt értelemben 

sugárzott mondanivalót. Az 
első három helyezett: I. Tóth 
Vanessza 13. A („Csapat-
munka”), II. Asztalos Noémi 
9. B („Egy bogár élete”), III. 
Zöldi Dorottya 10. A („Erdő 

szélén őzike”). A díjazottak 
között szerepelt még: Vé-
csei Barbara 11. B („Naple-
mente a Mályi-tónál”), Bla-
nár Eszter 11.A ( „Bizalom”), 
Jung Döniz 13. V („Csodá-
latos Hold éjjel”), Lakatos 
Klaudia 9. A („Családi idill”), 
Posta Fruzsina 11. A („Bol-
dogság”).
A megnyitót vers, zon-
gorajáték, dal színesítette 
Sütő Viktóriának, Csordás 
Ágnesnak, Horváth Mik-
lósnak, Blanár Eszternek, 
Bartók Szilárdnak és a 11.A 
osztály lányainak köszön-
hetően. A kiállítás novem-
ber 30-áig látogatható a 
kollégium aulájában. Sze-
retettel várjuk a téma iránt 
érdeklődőket!

Bozsóné Kolosai Éva  
magyar-könyvtár-etika 

szakos tanár

Kell        csapat!
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A KVSE SZERVEZÉSÉBENVRCK

KBSC

PLUSZ EGY PONT
Hazai pályán, kedvezőtlen időjárási körülmények között, 
75 percet emberelőnyben játszva 1-1-es döntetlent ért el 
a KBSC az NB III Keleti csoportjának hétvégi fordulójában 
Debrecen tartalékcsapata ellen. A kazincbarcikaiak jelenleg 
a tabella 4. helyén állnak 31 ponttal.

Kazincbarcika-DVSC-DEAC 1-1 (0-1)

Idegenben is győztek
Budapesten játszotta a férfi röpladba NB I 8. for-
dulóját a Pénzügyőr SE ellen a VRCK a hétvégén, 
ahol négy szettben sikerült legyőznie ellenfelét.  

Pénzügyőr SE – Vegyész RC-Kazincbarcika 
1–3 (23, -21, -15, -22)

Pénzügyőr: Tóth G., Szalai, Tumpech, Bartal, Kiss, Kovács. 
Csere: Magyarosi (liberó), Szappanos (liberó), Bán, Ladányi. 
Edző: Weczera Csaba. 
Vegyész RC: Toronyai, Bokor, Juhász, Kovács Z., Banai, Árva. 
Csere: Dudás (liberó), Surányi, Budai. Edző: Toma Sándor.

Weczera Csaba: 
A Barcika az elmúlt két 
meccsen gyengélkedett, ezt 
próbáltuk kihasználni. Mindez 
sajnos csak másfél szettig 
tartott, a játékosok fejben 
nem hitték el, hogy ezt a 
meccset meg is lehet nyerni.

Toma Sándor: 
Úgy gondolom, Surányi 
beállításával stabilizálódott 
a nyitásfogadásunk. 
Lélektanilag sikerült jókor 
feljönni, és a végén már 
tudtunk a taktikával is 
foglalkozni.

Súlyemelők hétvégéje
A hétvégén a már hagyománynak számító IV. Szabó Ferenc és VIII. Szűcs 
Lajos súlyemelő emlékversenyt tartották meg a KSK Munkacsarnokában.

KVSE VERSENYZŐINEK EREDMÉNYEI
IV. Szabó Ferenc Nemzetközi Masters Súlyemelő Verseny
II. helyezettek: Vodila Viktor (M35, 77 kg), Hornyák József (M50, 69 kg)
V. helyezett: Nagy Gyula (M50, 94 kg)
VII. Szűcs Lajos emlékverseny
I. helyezettek: Féderer Benjamin (fiú, 62 kg), Papp Ádám (fiú, 69 kg), 
Holló Szilárd (serdülő, +85 kg), Bojti V. Marcell (junior, 77 kg), Vodila Viktor (felnőtt, 77 kg)
II. helyezettek: Hernádvölgyi D. Zsolt (fiú, 50 kg), Tóth Ákos (serdülő, 62 kg)

A versenyekre a Nagyme-
gyerről, Kassáról, a Nyu-
gat-Dunántúlról, illetve a 
megyénkből is szép szám-
mal érkeztek a gyermekek-
től kezdve a masters kor-
osztályig. A Szabó Ferenc 
emlékversenyt szombaton 
tartották a szervezők, mely 
egy mastersverseny volt. A 
megynyitón jelen volt Kli-
mon István alpolgármseter 
is. A negyedik alkalommal 
megrendezett versenyről a 
Pátrovics Gézát, a súlyemelő 
szakosztály vezetőjét kér-
deztük: „Szabó Ferenc ki-
váló sportoló volt, a Magyar 
Súlyemelő Szövetség elnö-

keként tevékenykedett, s 
mindemellett 5 nyelven be-
szélt. Budapesten élt, spor-
tolt és oktatott, de a rengeteg 
verseny amin találkoztunk, 
barátokká tett minket. Nem 
is volt kérdés, hogy egy 
emlékversenyt szervez-
zek neki, melyet négy év-
vel ezelőtt rendeztünk meg 
először. Szerencsére olyan 
nagy sikere lett, hogy már 
a negyedik versenynél já-
runk, melyen most is egy 
igen népes mezőny gyűlt 
össze. Bízom benne, hogy 
jövőre is találkozni fogunk.”
Másnap a fiatalabbaké volt 
a pálya. Délelőtt a legkiseb-

bek emeltek, majd a serdü-
lők, az ifik és a fenőttek kö-
vetkeztek. Pátrovics Géza 
kérdésünkre elmondta: 
„Szűcs Lajos, a megye olim-
piai ezüstérmese volt. Nyolc 
évvel ezelőtt megkerestem 
a család minden tagját, akik 
nálam edzettek egykor, és 
érdeklődtem tőlük, hogy 
mit szólnának hozzá, ha egy 
emlékversenyt rendeznék. 
Úgy gondolom, hogy már ha-
gyományról lehet beszélni. 
Rengeteg fiatal vesz és vett 
részt a versenyen, s jó látni 
azt, hogy a gyerekek évről 
évre mennyit fejlődnek, s 
hová jutnak el.”

THAI-BOKSZ

A jövő reménységei harcoltak
A IX. Jövő Kupán újabb tehetségeket fedeztek fel a szakem-
berek a Budapestről, Debrecenből, Győrből, Esztergomból, 
Kazincbarcikáról, Miskolcról, Ózdról és Szlovákiából érkező 
versenyzők között. A nyolcévestől felnőtt korosztályig induló 
sportolók közül hatan a Küzdő SE színeiben vihették haza a 
kupát. Közülük három új versenyzőt is felfedeztek a november 
7-ei megmérettetésen.

A KAZINCBARCIKAI KÜZDŐ SE NYERTES VERSENYZŐI:
Horváth Áron (36 kg, 10 éves), Novák Adorján (72 kg, 16 
éves), Orgona Martin (48 kg, 12 éves), Balogh László (52 kg, 
13 éves), Halász Richárd (60 kg, 17 éves), Barkóczi Alex (59 
kg, 21 éves) Képöszeállításunk a  16. oldalon

Kazincbarcika: Szabó Á. – Szemere, Odrobéna (Irhás, a 
szünetben), Privigyei, Nagy P. (Illés G., 61.) – Dobos, Laka-
tos, Illés R. – Barzsó, Farkas J., Nagy R.  Edző: Komlósi Ádám

DVSC-DEAC: Rácz T. - Ignáth, Szatmári Cs., Kinyik, Kon-
dás - Nagy A. (Dombi, 56.), Berdó, Bereczki (Csősz, 89.), 
Sós - Szécsi, Lénárt (Papp N., 64.)  Edző: Szatmári Csaba

Percről-percre: 25. perc: Egy bedobást követően Szécsi 
passzolt Bereczkihez, aki 5 méterről a kapuba lőtt. 0-1 
26. perc: Kondás ért kézzel a labdához, amiért sárgát kapott, 
és mivel ez a második volt neki, a játékvezető kiállította. 
70. perc: Egy jobb oldali szögletet követően a hosszú oldalon 
érkező Barzsó 6 méterről fejelt a kapuba. 1-1

Szatmári Csaba: – Én úgy láttam, hogy az 1 pontra rá-
szolgáltunk. Igaz, a második félidőben jobbára csak véde-
keztünk, de ez annak volt köszönhető, hogy a 30. perctől 
emberhátrányban játszottunk. Mindenki tette a dolgát, 
dicséret illet mindenkit. Elég mély volt a talaj is, és azért ne 
feledjük el, hogy a negyedik helyezett csapat otthonában 
játszottunk. Ennyi volt ma a mérkőzésben.

Vincze Richárd: – Megkérdeztük a meccs után a játékoso-
kat is, ők hogy érezték, ők is azt mondják, hogy bentről úgy 
nézett ki, hogy a miénk a meccs. A gól viszont hiányzott a 
játékunkból. Nagyon sajnálom, hogy bent maradt a két pont, 
mert ezt a mérkőzést be kellett volna húzni.

SAKK

NEM LÉPTEK ELŐRE
Az NB II Barcza csoport-
jának 4. fordulója után a 
kazincbarcikaiak a tabella 
9. helyén állnak 20 ponttal.

Hajdúszoboszlói SSE - 
Kazincbarcika VSC  6-6

Nyert: Handó, Kiss
Remizett: Dovzsik, 
Borsos, Bánszky, Markó, 
if. Burinda, id. Csatlós, 
Tóth, Fazekas
Veszített: Kincses, Pulveri

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

PROGRAMAJÁNLÓ

Folyamatosan megtekinthető:
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA 
ÉS KIÁLLÍTÁS

 › KABARCI-K TÁRLATA

November 27-éig
 › „ÉVFORDULÓ”  
Szathmáry-Király Ádám 
fotókiállítása

December 3-áig
 › „GRAFIKÁIM”  
Hegedűs János kiállítása

GYERMEKEK HÁZA-
KÉZMŰVESHÁZ

November 13., 20. (péntek) 16.00 óra
 › MODELLEZŐSZAKKÖR

Vezeti: Kalanovics Zoltán

November 16. (hétfő) 15.30 óra
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

November 16., 18. (hétfő, szerda) 15.30 óra
 › RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

November 17. (kedd) 15.00 óra
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS 
-KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

November 17. (kedd) 16.00 óra
 › KAZINCBARCIKAI GOBELIN 
ÖLTÖGETŐK KÖRE 

Vezeti: Kissné Király Piroska

November 17. (kedd) 16.30 óra
 › SAJÓMENTI NÉPMŰVESZETI 
EGYESÜLET KÖZGYŰLÉS

November 18. (szerda) 16.00 óra
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Simkó Fanni

November 23-áig 10.00 óra
 › NÉPI KÉZMŰVES BÉRLET 

óvodai csoportoknak*

A *-gal jelölt programokra csak előre bejelentett 
csoportokat tudunk fogadni.
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.

November 14. (szombat) 10.00 óra
KSK

 › KAZINCBARCIKAI SC-EGRI 
SPORTCENTRUM SE U-15-ÖS 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

November 14. (szombat) 11.00 óra
KSK

 › KAZINCBARCIKAI SC-
TAKTAHARKÁNY NŐI 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

November 14. (szombat) 12.00 óra
KSK

 › KAZINCBARCIKAI SC-EGRI 
SPORTCENTRUM SE U-14-ES 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

November 14. (szombat) 14.00 óra
KSK

 › KAZINBCBARCIKAI SC-
KISVÁRDA U-19-ES 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

November 14. (szombat) 16.00 óra
KSK

 › KAZINBCBARCIKAI SC-
KISVÁRDA U-17-ES 
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

November 15. (vasárnap) 17.30 óra
Tornacsarnok

 › VRCK-KAPOSVÁR NB I-ES 
RÖPLABDAMÉRKŐZÉS

November 19. (csütörtök)  
9.30 óra

 › ZENEBARÁTOK KÖRE

November 20-áig
 › „DEKOR” 

Bíró László kiállítása

November 16. (hétfő) 
14.30 óra

 › BÉKAKIRÁLY
Dvorák-Patka Színház 
előadása gyermekeknek

November 17. (kedd)  
10.00 óra

 › MESÉS FOGLALKOZÁS 
ÓVODÁSOKNAK

November 19. (csütörtök) 10.00 óra
 › HOGYAN VISELKEDJÜNK A 
KÖNYVTÁRBAN?

könyvtárismertető óvodásoknak

November 20. (péntek) 10.00 óra
 › KURTAFARKÚ KISMALAC ÉS 
BARÁTAI

Mesehősök jellemzői – interaktív foglalkozás 
óvodásoknak

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

2015. november 16. (hétfő)
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Kazincbarcika, Fő tér 5.
Matinéelőadás: 11.00 és 13.00 (zártkörű)

Felnőtt előadás: 18.00
Jegyek 350 Ft-os áron vásárolhatóak a helyszínen. Információ: +36-48/510-220

https://www.facebook.com/hazhozmegyazenede

A MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ BEMUTATJA:

2015. november 25. (szerda) 
18.00 óra

FELLÉPŐK:

RADNAI ERIKA 
és

ÓDOR KRISTÓF
a Miskolci Nemzeti  
Színház művészei

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…

operett slágerekkel

http://chess.hu/hu/csapat_bajnoksag.php?csapat_id=1154&bajnoksag_id=149
http://chess.hu/hu/csapat_bajnoksag.php?csapat_id=1155&bajnoksag_id=149


A jövő tehetségei küzdöttek
A THAIBOKSZ-KUPA KÉPEKBEN
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