
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2015. 11. 27. • I. ÉVF. 13. SZÁM

27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. hetente
35000
PÉLDÁNYBAN

KAZINCBARCIKA,
MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2. 
(városi piaccsarnok külső üzletsor)
www.pizzakaravan.hu • 48/820-821

ÜZLETÜNKBEN FRISS PIZZASZELET KAPHATÓ
minden nap 7.00 órától 22.00 óráig!
Kiváló, karavános minőségben! (A pizzaszelet nem szállítható)

KIS PIZZASZELET: 230 Ft/db
NAGY PIZZASZELET: 390 Ft/db

MENÜAJÁNLATAINK

A HELYSZÍNEN

MEGTEKINTHETŐK!

Kutyajó dolguk van

Írásunk az 5. oldalon.



2 2015. NOVEMBER 27.

Harminc év pillanatai
A cím ezúttal nem zenei kalandra invitálja az olvasót, hanem egy harminc évet 
átölelő fotókiállításra utal. A vadnai emberek számára a november, Göőz Pál 
tanító úr születésének hava, a helyi kultúra ünnepe. Ez alkalomból novem-
ber 12-én tartott ünnepséget a falu közössége. Harmincéves lett a község 
óvodája. Nagy idő ez emberi léptékkel mérve. Még inkább felértékelődik ez a 
három évtized, ha egyazon 
ember áll a közös-

ség szolgálatában. Lukács Miklósné 
a kezdetektől vezeti a kis közösség 
óvodáját. Mindenki Zsuzsa nénije 340 
gyermek nevelésében vett részt. Az 
„Óvoda 30 éve képekben” című kiál-
lítás nem csupán az intézmény fenn-
állásának állít emléket, hanem az itt 
dolgozó kollektívának, az ő példamu-
tató nevelői tevékenységüknek is. A 
képek összegyűjtésében hatalmas 
segítséget jelentett a falu lakossága. 
Az általuk vitt képanyagból sikerült 
kiválasztani azt a 200 darabot, mely 
a Göőz Pál Művelődési Ház színház-
termében látható. A jelen óvodásai 
kedves, vidám műsorral készültek 
az ünnepre. Számukra a legélveze-
tesebb pillanat az volt, mikor az ün-
nepi tortán meggyújtották a tűzi-
játékot.  A felnőttek elmerengtek 
az idő múlásán, a falu és – ezzel 
együtt –  az intézmény fejlődésén, 
a múlt emlékein. Lukács Miklósné 

beszédében elmondta: az óvoda épülete csak egy tárgy, élettel, 
tartalommal az ott dolgozók, az oda járó gyermekek töltik meg. 

A pályázat nyertese:
a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület 
Ritmikus Gimnasztika Szakosztályának 
versenyzőiből álló csapat. 

A főnyeremény, a musicbox átvehető a 
Kolor7 szerkesztőségében munkanapokon 
8.30–15.30 óráig (Kazincbarcika, Pollack 
Mihály út 32.-34.).

Nyereményükhöz ezúton is gratulálunk!

SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS
Szén-monoxid-mérgezés gyanújával vittek kórházba egy sajószentpé-
teri nőt november 22-én késő délután – közölte a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője az MTI-vel.
Hudák Andrea elmondta: magas szén-monoxid-értéket mértek a kazinc-
barcikai hivatásos tűzoltók a sajószentpéteri Gyöngyvirág utcában, ahol 
korábban szivárgást tapasztaltak a lakók.  A nő a ház egyik lakásának 
fürdőszobájában lett rosszul, a mentők a helyszínen megvizsgálták, majd 
további kivizsgálásra kórházba vitték. A tűzoltók a 
helyszínre érkezve átszellőztet-
ték a lakást. A ház többi lakója 
visszatérhetett otthonába.

Jótékonysági 
vásár
A Katolikus Karitász december 
5-én, szombaton 8-14 óráig  Jóté-
konysági Karitász-vásárt rendez az 
Egressy Művelődési Házban, immár 
huszadik alkalommal. Ruhanemű, já-
ték, könyvek, kézimunkák, ajándék-
tárgyak kerülhetnek új gazdáikhoz. A 
befolyt összegből  az idén is szeret-
nék szebbé tenni sok rászoruló kará-
csonyát. Várnak minden érdeklődőt.

BUSSZAL KOCCANT
November 18-án reggel 8 óra 20 perckor N. S. Dacia Loganjával a 

kazincbarcikai Lidl áruház parkolójából a Mátyás király út kereszte-

ződésében balra akart kanyarodni. Az elsőbbségadás kötelező tábla 

ellenére nem adott elsőbbséget a neki bal kéz felől, a Herbolyai út 

irányából érkező, B. F. által vezetett – utasokat nem szállító – autó-

busznak, és összeütköztek. A baleset következtében a buszban kb. 

1 000 000 forint, a Dacia Loganban kb. 40 000 forint kár keletkezett.  

A gépkocsi vezetője megszegte a KRESZ 28. (2) „b” pontjában foglalt, 

elsőbbségre vonatkozó szabályt – tájékoztatta szerkesztőségünket 

dr. Márton György c. r. százados, közlekedési fővizsgáló.

Kell        csapat!
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A csapatról. 
Miért is? 
Az esti hírek közül talán azzal kellene 
kezdenem, hogy közzétették a harmadik 
férfi fotóját is, aki a stadionnál robbantotta fel magát, vagy 
azzal, hogy meghosszabbították Brüsszelben a terrorese-
ményekkel összefüggő készültséget, esetleg azzal, hogy 
Andrea Bocelli lép fel Budapesten. Vessenek meg, nem sze-
retnék mindezeken lamentálni, fogyasztani a nyomdafesté-
ket. Sokkal inkább érdekel egy hír, ami nem kapott szárnyra 
a sajtó hasábjain, nem lett belőle elsőoldalas fotó, és nem 
lett hírszalag. Pár szülő kérdezhette egymástól szűkebb 
pátriánkban: hallottad? Esetleg pár pedagógus osztotta 
meg egymással: no lám, ügyesek voltak. Nekem ez a hír 
most sokkal többet ért mindennél. Arról szól, hogy a Pollack 
Mihály Általános Iskola Kazinczy Tagiskolájának négy tanu-
lója második lett a Bolyai János matematikai, négy kisdiák 
pedig nyolcadik a magyar nyelvi verseny megyei forduló-
jában. Több mint harminc, egyébként, mint megtudtam, jól 
felkészült csapat közül. Négy-négy kisdiák alkotta együt-
tes. És most kérdezhetik az aggályoskodók, miért kell ennek 
örülni? Az a válaszom – ha nem korbéliek, csak próbálják 
magukat beleképzelni a versengésbe, próbáljanak előtte 
gyakorolni magyar nyelvből ezt is meg azt is szakmányban, 
próbálják beleélni magukat a pedagógusok helyébe, izgul-
ni legalább egy kicsit, vagy a szülőkébe, akik utaztatnak 
Miskolcra. De a legfőbb érvem nem ez. Amikor mindenféle 
badarságtól, szerény percemberkék teljesítményétől visz-
szhangzik az ország, nekem fontosabb az, hogy négy-négy 
barcikai kisdiák (Vincze Liliána, Dósa Zsófia, Géczy Ákos, 
Sári Károly, s a mindkét csapatban szereplő Imre Eszter 
és Pente-Székely Balázs) ügyesen helytállt. Minden apró 
eredményt meg kell becsülni, válaszolom, azért… Miért is?
Nézem vasárnap este a Fodor Pál szakosztályvezető ál-
tal küldött fotót, Csömörön készült, egy birkózó kisgyerek 
mutatja érmét, nézem a másik képet, Ózdról jött, ahol a 
Kazinczy kisdiákjainak U 11-es és U 13 -as csapatai hoztak 
el érmeket, a másik fotó Szentesről érkezett, ahol (csodá-
latos felvétel) három kiscsávó áll a dobogó különböző fokán, 
a Kazinczy sikereit gyarapították. Miért is kell erről beszélni? 
Mert ők lesznek a holnap Lagzi Kovács Bendegúzjai, ők 
lesznek a Mednyánszky Miklósok, a Schaág Évák, a Jónás 
Krisztinák, a Lipcsei Péterek. De az is elég, ha csupán egy 
sportot, zenét, matematikát, földrajzot, történelmet – és 
még sorolhatnánk, mi mindent – kedvelő, értelmes em-
berekké válnak, akik majd felnőttként elmesélik: egyszer 
részt vettünk egy versenyen, s megdicsértek bennünket, 
azt mondták: ügyesek voltunk! S akkor nagyon boldognak 
éreztük magunkat. » Hajnal József

JEGYZETÜNNEPSÉG

Egy véradás: három élet
A véradókat ünnepeljük november 27-én, ebből az alkalomból 
kerestük meg Szilva Dórát, a Magyar Vöröskereszt Kazincbar-
cika-Edelény kistérségi szervezetének véradószervezőjét, 
aki a kistérségben zajló munkájukról tájékoztatta lapunkat.

Kazincbarcikán rendszere-
sen, általában a hónap utolsó 
hetében szerveznek véra-
dást az Egressy Béni Műve-
lődési Központ klubtermé-
ben, amire minden 18 és 60 
év közötti személy jelent-
kezhet, szükség van a kli-
ens személyi igazolványára, 
lakcím- és TAJ-kártyájára is. 
Ez alól kivételt képeznek a 
rendszeres véradók, ők 65 
éves korig adhatnak vért. A 
véradás folyamata öt lép-
csőben zajlik. Az első etap-
ban felveszik a jelentkezők 
adatait, majd kitöltenek egy, 
az egészségügyi állapotukra 
vonatkozó kérdőívet. Ezu-
tán hemoglobinvizsgálat kö-
vetkezik, ahol kiszűrik, hogy 
a páciens vére alkalmas-e a 
leadásra. Az orvosi vizsgá-
laton az OVSZ szakembe-

re, azaz a kivizsgáló doktor 
vérnyomást mér, a kérdőív 
kiértékelése és az elbeszél-
getés után, alkalmas véradó 
esetében, engedélyezi a 
véradást. Ezután készítik 
elő az eszközöket, majd az 
utolsó lépcsőben 4,5 dl vért 
vesznek le a jelentkezőtől, 
aki ezzel akár három ember 
életét is megmentheti. A le-
vett vért vizsgálat után vér-
pótlásra vagy gyógyszeripari 
termékekhez használják fel.
Egy ember egy évben – az 
adat nem naptári évre vo-
natkozik, hanem 365 napon 
belüli megjelenésre – több-
ször is adhat vért: a férfiak 
öt, a nők négy alkalommal 
tehetik ezt meg. Két véradás 
között minimum 56 napnak 
kell eltelnie. A véradás előtt 
nagyon fontos az étkezés és 
bőséges folyadék bevitele.
– Kazincbarcikán alkalman-
ként száz főre szervez-
zük a véradásokat, amely-
re változó számban jönnek 
el az emberek. Akad, ami-
kor nem éri el a tervezettet 
a véradók száma, de néhány 

esetben – irányított véra-
dásra jelentkezőknél – a 
létszám meghaladja az előre 
tervezettet – tájékoztatta 
lapunkat a véradószervező, 
aki felhívta a figyelmet arra 
is, hogy legközelebb novem-
ber 30-án, hétfőn várják az 
önkénteseket az Egressybe 
8.00 órától 16.00 óráig. 
Mint minden évben, idén is 
köszöntik majd a „Véradók 
Napja” alkalmából a rend-
szeres véradókat: kitünte-
téseket vehetnek át azok, 
akik a legtöbbször adtak 
vért a térségben. A mostani 
ünnepséget rendhagyó mó-
don december 17-én tartják 
majd a művelődési központ-
ban. 

A Magyar 
Vöröskereszt 

Kistérségi Szervezete 
a „Véradók Napja” 

alkalmából tisztelettel 
és szeretettel köszönti 

a véradókat és jó 
egészséget kíván 

nekik!

„ Szívműtétekhez hozzá sem kezdenek vérutánpótlás nélkül..”

A témával kapcsolatban megkerestük dr. Jakab Jánost, a kazincbarcikai kórház sebészetének 
osztályvezető főorvosát is, aki elmondta, hogy milyen esetekben elengedhetetlen a vérpótlás.
– Nagyműtéteknél – például hasnyálmirigy- vagy májműtét – mindig számítani kell a na-
gyobb vérveszteségre, ugyanez a helyzet az érsebészeti, sürgősségi vagy traumatológiai 
eseteknél is. A szívműtétekhez hozzá sem kezdenek vérutánpótlás nélkül – tájékoztatott 
a szakember. 
- Kazincbarcikán jellemzően az idős, elesett betegeknél vagy a súlyos vérszegénységben 
szenvedőknél alkalmazunk vérpótlást, akár kisebb műtéteket megelőzően is, hogy elkerül-
jük a vérveszteség okozta komplikációkat - mondotta. 

Elektronikai és vegyipari cégek vezetik Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében a gazda-
sági társaságok 2014-es adóbevallási ada-
tai alapján elkészített TOP 100-as listát. Az 
Észak-Magyarország című hetilap kiadvá-
nyában a száz legnagyobb hozzáadott ér-

tékkel, a száz legnagyobb nettó árbevétellel 
rendelkező társaság, illetve a száz legna-
gyobb foglalkoztató szerepel.  Az elmúlt év-
ben B.-A.-Z. megyében a legnagyobb nettó 
árbevételt a kazincbarcikai BorsodChem Zrt. 
könyvelte el, 459 milliárd 983 millió forinttal.

WANHUA BORSODCHEM
a TOP100-ban
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BEMUTATKOZÁS

Vincze Csaba Ózdon szüle-
tett, azt mondja: „ az ötvenes, 
hatvanas éveim között járok 
félúton.”
Gyerekkorát egy kis bá-
nyásztelepülésen, Farkas-
lyukon töltötte, majd jött a 
középiskola Miskolcon, ahol 
gépjárműtechnikusi okle-
velet szerezett. Dolgozott a 
bányák környékén, bányában 
és föld alatt is, ez egy rövid 
időszak volt, majd követke-
zett egy katonai szolgálat.
„Ezután a munkám, illetve az 
életutam egyenesen a ren-
dőrségre vitt. Gyakorlatilag 
végigjártam a ranglétrát, 
ahogy szokták mondani: köz-
területen, járőrként kezdtem, 
majd időközben elmentem 
főiskolára, annak elvégzése 
után különböző vezetői 
beosztásokban dolgoztam a 
Miskolci Rendőrkapitánysá-
gon, ahol a közrendvédelmi 
osztályt vezettem, egészen 
2007. szeptembert 30-áig. 
Ezt követően volt egy idő-

szak, mikor a Miskolci Ren-
dészeti Szakközépiskolában 
tanítottam. Próbáltam a jövő 
nemzedékét képviselő fiatal 
rendőröket kicsit – az elmé-
leti képzés mellett – szakmai, 
gyakorlati tapasztalatok 
alapján terelgetni abban, 
hogy is kell egy intézkedést 
szakmailag helyesen, de 
empatikusan lebonyolítani.”
Majd jött egy felkérés, 
így lett a BorsodChem 
őrzésvédelmi osztályának 
vezetője. Megtetszett, és 
elvállalta. Hangsúlyozza, ez 
egy új szakmai kihívás volt, 
a hivatásos rendőri szolgálat 
után, ami két és fél évtizeden 
át tartott. 
„A civil szféra más világ, mint 
a hivatásos rendőri szolgálat, 
mégis nagyon sok olyan dol-
got tudtam az elmúlt rendőri 
életemből hasznosítani, 
amiben úgy gondolom, hogy 
hozzájárultam a Borsod-
Chem vagyonvédelmi bizton-
sága, illetve a beléptetése, a 

járőrszolgálatok szakmai 
szintjének emeléséhez.”
 
Két esztendeje nyílt 
lehetőség arra, hogy önkor-
mányzatok önkormányzati 
rendészeteket alapítsanak, 
és akkor indultak el Mis-
kolcon is az önkormányzati 
rendészet szervezésének 
előkészítési munkálatai. Úgy 
fogalmaz, abban a szeren-
csés helyzetben volt része, 
hogy mint vezető az ország 
első és legnagyobb vidéki 
önkormányzati rendészetét 
volt lehetősége „összerakni”, 
természetesen nem egyedül, 
hanem sok tapasztalt és 
aktív kollégája segítségével. 
Majd következett ismét egy 
rövid, civil út. Az ország egyik 
legnagyobb fuvarozási cégé-
nek lett a biztonsági vezetője. 
„Itt is érdekes kihívásokkal 
találkoztam, egyetlen problé-
ma volt, hogy messze voltam 
a családtól, hiszen az egész 
hetet Budapesten kellett 

töltsem hétfőtől péntekig, és 
ez már nem volt egy egysze-
rű feladat. Közben ismertté 
vált, hogy Kazincbarcikán 
is meg kívánja szervezni 
a városvezetés az önkor-
mányzati rendészetet, erre 
kaptam felkérést, és mivel ez 
is egy olyan kihívás, amivel 
szívesen szembesülök, 
ezért úgy döntöttem, hogy 
eljövök ide. A városvezetés 
támogatott, szerencsére: 
S azt mondhatom, hogy 
megkezdtük az önkormány-
zati rendészet felépítését, 
és most jelen pillanatban ott 
tartunk: reményeink szerint 
a közeljövőben, talán ennek 
a hónapnak a végén elkészül 

az új elhelyezési körletünk. A 
jövő hónapban talán már köl-
tözhetünk is, és egy megújult, 
szakmai követelményeknek 
is megfelelő helyen folytat-
hatjuk a szervezési munká-
latokat, illetve egy kibővült, 
megújult rendészettel tudjuk 
a munkát kezdeni 2016-ban. 
Ez a Rákóczi tér 4. szám 
alatt lesz, ahol a védőnői 
szolgálat működött egy idő-
ben. A felújítási munkálatok 
az utolsó fázisban vannak. 
Természetesen az épületet 
be kell rendezni, be kell lakni, 
és reálisan december vége, 
január eleje az az időpont, 
amikor átköltözhetünk, és el 
tudjuk foglalni ezt a helyet.” 

Vincze Csaba, az önkor-
mányzati rendészet veze-
tője:
A új körlet már módot ad 
arra, hogy megfelelő infra-
strukturális háttérrel, 
szociális helyisé-
gek kialakításával 
és természetesen 

szolgálati he-

lyiségekkel rendelkezzünk, 
mindez lehetőséget bizto-
sít a létszámbővítésre is. 
A szolgálati helyiségek rész-
ben az ügyfélszolgálathoz 

kapcsolódnak, kulturált 
körülmények között fo-
gadjuk a hozzánk fordu-

ló ügyfeleket. A 
későbbiekben 

tervezzük a 
té r f i gye l ő 

szolgálat, 
illetve a 
térfigye-
l ő - k a -
m e r a -

re n d s z e r 
központ-

jának áthelyezését a ka-
pitányságról. Feladatunk 
elsősorban a közterületek 
rendjének biztosítása, az a 
célunk, hogy a település lakói 
minél inkább biztonságban 
érezhessék magukat a vá-
ros utcáin, terein. Ha valami-
lyen jogsértés történik, ami a 
mi hatáskörünk alá tartozik, 
gondolok itt például a játszó-
terek nem előírásszerű hasz-
nálatára, amely lehet akár a 
tiltott közterületi szeszesi-
tal-fogyasztás, hangosko-
dás vagy a köztisztaságra 
vonatkozó esemény is, de 
akár az ebtartási szabályok 
megszegése, a mi tenniva-

lónk az intézkedés. Bár a fel-
adataink közé tartozik egy 
„nemszeretem” tevékeny-
ség is, a szabálytalanul vá-
rakozó járművek esetében 
az eljárás lefolytatása, illetve 
az adott helyzetben a bünte-
tés kiszabása, de nem ez a fő 
cél. Tudomásul kell venni, ez 
is része a közrendnek. Vagy 
folytathatnám a feladatokat 
a zöld területek védelmével, 
de részt veszünk rendezvé-
nyek biztosításában is. Az 
adventi ünnepek alkalmával 
például kollégáim hétvégén 
is szolgálatot teljesítenek, 
hozzájuk bátran lehet fordul-
ni, bármilyen közrendet érin-

tő gonddal. Hozzáteszem, 
hogy nem feledkezünk meg 
azon szerencsétlen sor-
sú emberekről sem, akik az 
utcán töltik az életüket. Eb-
ben a hónapban elindítottuk 
a hajléktalangondozással 
közösen a járműszolgála-
tot: megkeressük, felkutat-
juk azokat az embereket, 
akik az utcára kényszerül-
tek. Több olyan eset volt már 
az elmúlt időszakban, amikor 
sérült emberekhez, az utcán 
lévő magatehetetlen sze-
mélyhez hívtunk mentőt, és 
próbáltunk meg segítséget 
nyújtani. A telefonszámunk: 
06-20/282-0720.

Tovább erősödik Kazincbarcika közbiztonsága

„Feleségemmel és 17 éves fiammal élünk egy csa-
ládi házban, nyilván ők fontos szerepet játszottak 
abban, hogy hazajöttem Budapestről, és elvállaltam 
ezt a beosztást.” 

Új hely, új feladatok
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FELTŰZTÉK AZ 
ELSŐ SZALAGOT
November 20-án megkezdő-
dött a szalagavató szezon 
Kazincbarcikán. A sort a 
Surányi Endre közép-
iskola kezdte, két nap 
alatt három ünnepsé-
get tartott az Egressy 
színháztermében, ahol 
összesen tizenhét osz-
tály négyszázegy diákjá-
nak tűzték fel a szalagot. A ren-
dezvény első felében a végzős diákok táncos és énekes 
műsorral szórakoztatták pedagógusaikat és a meghívott 
családtagjaikat, ismerősöket, majd ezt követően tűzték ki 
az idei tanév első szalagjait.
A következő hetekben a sor folytatódik: A Ózdi SZC Deák 
Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakközépiskolá-
jának ünnepségét november 27-én az intézményben ren-
dezik délután négy órakor. Itt hét osztályból százötvenegy 
tanuló kapja meg a jól kiérdemelt szalagot. Ugyanezen a 
napon a Don Bosco végzősei 16 órakor az Egressy színház-
termében ünnepelnek.
Ezt követően a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium december 
4-én 16 órakor az Egressy színháztermében tartja szala-
gavatóját, ahol négy végzős osztály százhuszonegy tanu-
lójának tűzik fel a szalagot. 
A sort az Irinyi János Református Szakközépiskola és Di-
ákotthon zárja, ünnepségüket a tornacsarnokban tartják 
december 11-én 17 órától. Az intézmény négy osztályának 
százöt diákja kapja meg a szalagot.

SZALAGAVATÓ

FELÚJÍTÁS

KUTYAJÁTSZÓTEREK

MEGÚJUL A LÉPCSŐSOR
Régóta közismert, a város-
lakókat érintő probléma ol-
dódik meg pár héten belül 
Kazincbarcikán: megújul az 
Árpád Fejedelem Tagiskola 
melletti lépcsősor és rámpa. 
A tervek szerint december 
15-én befejeződő felújítás 
az önkormányzat meg-

bízásából a Barcika Park 
Nonprofit Kft. kivitelezésé-
vel valósul meg. A felújítás 
bekerülési költsége bruttó 
2 270 000 Ft, melyhez Har-
da Attila, Molnár Zoltán, és 
Riespler Pál önkormányzati 
képviselők a 2015. évi kép-
viselői keretükből ajánlottak 

fel egy-egy rész-
összeget, melyet 
az önkormányzat a 
2015. évi költség-
vetéséből egészí-
tett ki, hogy a régen 
várt felújítás teljes 
körűen megvaló-
sulhasson.

KUTYAJÓ DOLGUK VAN
A városban élő ebtulajdonosok hosszú éveken át a Szent Család-templom és a polgármesteri 
hivatal közötti parkban sétáltatták kutyáikat. Erre azonban már nincs lehetőség, ugyanis a 
Don Bosco Szalézi Társaság által megindított sportcsarnok építése ezt akadályozza, így július 
végén Molnár Zoltán DK önkormányzati képviselő kezdeményezésére Kazincbarcika Város 
Önkormányzata úgy döntött, hogy zárt kutyajátszóterekre van szükség a város két pontján. 

Mára végleges formájukat 
öltötték a kazincbarcikai 
kutyajátszóterek, melyek 
a Gyermekek útja 2-4. 
szám közötti területen, 
illetve az Alsóvárosi 
Körúti Tagóvoda és a 
Radnóti tér mögötti 
zöldfelületen találha-
tóak. 
Az elkészült játszóterekről 
Molnár Zoltán azt nyilat-
kozta lapunknak: „Fele-fele 
arányban van pozitív és 
negatív visszajelzés. A vá-
roslakók egyrészt örülnek,  
hiszen különböző játékokat 
próbálhatnak ki ked-
venceik, illetve a gaz-
diknak lehetőségük 
van egymással be-
szélgetni, tanácso-

kat megosztani. Másrészt a 
probléma az, hogy 

a terek nem 
eléggé zár-

tak: azaz 
a kerí-

tések, melyek körülölelik a 
játszótereket, túl hézagosak 
és alacsonyak. Egy kisebb 
testű kutya kimászik alatta, 
míg egy nagyobb át tudja ug-
rani. A következő gond pedig 
az, hogy néhány kulturálat-

lan kutyatartó nem 
takarítja el az ebek 

ürülékét a terekről.”
Az elkészült játszóterek ki-
vitelezésére a Barcika Park 
Kft.-t kérték fel. A képviselő 
elárulta azt is, hogy a jövő 
évi tervek között további 
játszóterek építése szere-
pel, valamint a meglévőket 

a kerítésen túl 
sövények-
kel is kör-
b e v e s z i k 
majd.

A KAZINCBARCIKAIAK BESZÉLIK

A KUTYAJÁTSZÓTEREKRŐL KÉRDEZTÜNK
Zupkó Melinda  
(51) 

Családi házban élek, van 
két kutyám, de mivel 
elég nagy az udvar, ezért 
mi nem szoktuk kivinni 
őket a kutyajátszótérre. 
Viszont nagyon jó 
ötletnek tartom, hogy 
végre a kutyusoknak 
is van egy hely, ahol 
szabadon játszhatnak, 
futkározhatnak.

Nincs háziállatom, de 
a lépcsőházban ahol 
lakom, van egy két ku-
tyatartó. Biztos vagyok 
benne, hogy ők örülnek 
ennek a lehetőségnek, 
mert így legalább a ku-
tyusok olyan helyen 
játszhatnak, ami kife-
jezetten az ő igényük 
szerint épült.

Van egy kistestű kutyám, 
„aki” nagyon energikus, 
és igényli is a mozgást. 
Ezért nagyon örültem, 
mikor megtudtam, 
hogy a kutyáknak is 
lesz egy játszóterük, 
ahol kedvükre 
futkározhatnak. Ezen 
kívül még trükkökre is 
taníthatják őket a gazdik.

Gergely Katalin   
(78) 

Balázs Kitti  
(23)
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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

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

Homok-, 
sóder-,

betonszállítás

Ingyenes
jogi 

tanácsadás

Helye:

MSZP városi iroda
Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.

2015. december 1-jén 
(kedden) 16.00 órától

ÚJDONSÁG!
MEGNYÍLIK BARCIKA AJÁNDÉKSZIGETE!

A TRÉFA KUCKÓ MELLETT, 
A SESAME AJÁNDÉKÜZLET

ÚJRA VÁRJA ÖNÖKET DECEMBER ELEJÉTŐL.

Kazincbarcika Egressy út 26. (a Vas-Edény üzlet mellett)



7KOLOR 7  •  I. / 13.

SZÜLETÉSNAPI 
ÜNNEP AZ IDŐSEK 

OTTHONÁBAN
Fennállásának 14. esztendejéhez érkezett az I. Számú Idő-
sek Otthona. Az évforduló alkalmából születésnapi ün-
nepséget tartottak az otthon lakói, dolgozói, a kazincbar-
cikai Szociális Szolgáltató Központ vezetői. Az eseményen 
Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere mondott 
köszöntőt, majd a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium kórusa 
adott zenés-verses műsort. A rendezvényen résztvevők 
közösen fogyasztották el a hatalmas, csokoládés szüle-
tésnapi tortát.

ESEMÉNYEK

Jubileumi gálaműsorral ünnepelte fennállásának 35. évfor-
dulóját november 20-án a Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolája.

Az ünnepség az iskola volt és 
jelenlegi tanulóinak műsorá-
val kezdődött, majd az iskola 
két kórusa adott elő egy 
Ádám Jenő-művet. 
Ezután Mata Attiláné, 
a Pollack Mihály Álta-
lános Iskola igazgató-
helyettese mondott 
ünnepi köszönőt. Be-
szédében elmond-
ta, hogy erre az ün-
nepre már tavaly óta 
készülnek különbö-
ző színes programok-
kal, melyekkel próbálják 
felhívni a figyelmet az 
iskolára. Mata Attiláné 

beszédét követően emlékez-
tek a volt tanárokra, vezetők-
re, akik már nincsenek köz-
tünk és virággal köszöntötték 
a volt igazgatókat és Fürjes- 
Gáborné Csépányi Ágnes je-
lenlegi igazgató asszonyt.
A gálaest során fellépett 
a kis- és a nagykórus, de 
fuvolaelőadás, versek,  is 

hallhatóak voltak, valamint 
a diákok kis „színházi” pro-
dukciója színesítette még 

a műsort. A programot 
az alsós tornászok be-
mutatója és régi tanít-
ványok Operakalandja 
is színesítette.

A jubileumi gála végén 
közösen gyújtották meg 

a résztvevők az iskola 
tortáján a görögtüzet.

JUBILÁLT AZ ÁDÁM JENŐ TAGISKOLA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

MEGHÍVÓ
A SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉK- 
GAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE  
ESZKÖZBESZERZÉSEKKEL

LAKOSSÁGI FÓRUM
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a 
ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. szakmai megvalósításával, lakossági 
fórumot szervez a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 azonosító számú, „A Sajó-Bódva 
Völgye és környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzé-
sekkel” c. projekt keretében, melyre tisztelettel meghívjuk.
Téma: a projekt keretében beszerzett eszközök (hulladékgyűjtő edények 

és járművek) megismertetése. Egyéb hulladékgazdálkodással 
és hulladékszállítással kapcsolatos kérdések 
megválaszolása.

Időpontja: 2015. december 2. 16 óra
Helyszín: Mezey István Művészeti Központ 

3700 Kazincbarcika,  
Rákóczi tér 9.

PROGRAM:

15:30 - 16:00 ÉRKEZÉS,  
REGISZTRÁCIÓ

16:00 -  LAKOSSÁGI FÓRUM
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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

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

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

Elcserélném 5-ös óvodánál lévő 3 szobás (61 m2), 
kórház sarkánál lévő, szoba-konyhás (44 m2)-es, 
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 
állapotban lévő lakás sürgősen eladó. Érd.: 06-
70/241-2838

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 miilió Ft. Érd.: 06-70/415-7954

Szuhakállóban 3 szobás családi ház eladó. A telek 
területe 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 állapotban 
családi ikerház hátsó része. 2 szobás, gázos. Érd. 
06-70/328-6519

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

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 Kazincbar-
cika között a telektől 50 m-re. Érd.: 06-30/936-3384

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

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

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

Kazincbarcikán, Építők útján 1 szobás, gázfűtéses, 
felújított 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 telefonszá-
mon! Ár:megegyezés szerint!

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

Egressy úti, egyszobas, alacsony rezsijű, felújitott lakás 
jó lepcsőhazban, központi helyen eladó. Érdeklődni 
az esti órákban a  06-30/244-4066 telefonszámon.

Sajókazán összkomfortos családi ház eladó. Kazinc-
barcikai garzonlakást beszámítok értékmegyegye-
zéssel, és minden lehetséges megoldás érdekel. 
Érd.: 06-20/5832-933

Kazincbarcikán,  Augusztus 20. tér 1.szám alatt talál-
ható II. emeleti 56 m2-es, nagyerkélyes, felújított, 2 
szobás lakás eladó: Irányár: 4,9 MFt. Érdeklődni: 
06-30/621-1871

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

Eladó Sajószentpéter, Vörösmarty 68. sz. alatti csa-
ládi ház. Négy szoba eltolt szintű, alatta garázs, 
kazánház és pince. A telken található még egy-
szoba-konyhás épület és mellékélpületek. Érd.: 
06-30/592-0665

Eladó Radostyán, Táncsics M. út 1. sz. alatti három 
szobás családi ház. A telken található garázs. Busz-
megálló, bolt, orvosi rendelők száz méterre. Érd.:  
06-30/592-0665

Eladó 2 db félhosszú, kapucnis, műszőr bunda; 2 db 
hosszú (térd alatti), sötétékék, steppelt, kapucnis 
télikabát; 1 db 38-as fél szövetkabát; 1 db férfi, 
42-es, bőr, bundás, téli csizma; 1 db 50-es, sö-
tétbordó, kapucnis, női dzseki; 1 db férfi, hosszú, 
fekete bőrkabát; gyerek pufidzsekik; női pulóverek, 
kardigánok, 1 db új masszírozófotel lábtartóval, 
1 db 70 cm-es képernyős Grundig TV; valamint 
díszpárnák, csészék, plüssállatok, kévéskészlet. 
Érd.: 06-20/662-5531, 06-30/853-3103

Elcserélném 3 szobás, egyedi fűtésű lakásomat más-
fél szobásra, első emeletig. Érd.: 06-48/950-263

Eladó 44-es, női, fekete bőrkabát; 39-es fekete bőr 
Napoleon-csizma. Érd.: 06-48/950-263.

Kazincbarcikán, Tavasz úton 2 szobás, nagyerkélyes, 
III. emelti, zuhanykabinos, spájzos, pincés, nagyrészt 
felújított lakás eladó. Költözhető. Irányár: 3,6 M 
Ft. Ugyanitt 2 fotel jó állapotban eladó. Érd.: 06-
30/252-4909

Tűzifa erdőgazdaságtól 6m3 konyhakészen, ömlesztve, 
szállítva 70E Ft/6 m3. Érd.: 30/964-9571

Fűrészelt, használt. tartósított, keményített faoszlo-
pok kerítésoszlopnak, szőlőtámasznak stb. eladó. 
Ugyanitt 2 collos átmérőjű, használt fémcsövek 
eladók. Érd.:  06-48/411-371

Edelény, Mátyás király út 1. 2/6. városközpontban 2 
szobás, téglaépítésű, 50 m2-es lakás eladó. Irányár: 
5 M Ft. Érd.: 06-30/281-4558

Földszinti, távfűtéses garzonlakásomat nagyobbra 
cserélném. Érd: 06-20/537-0488
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MUZSIKÁLÓ TEMPLOM
 2015. december 8. 1800

AZ ANGYAL 
HOZZÁNK 
HAJOL…
Vincze Lilla templomi 
kamarakoncertje    
 

közreműködnek:
Szeitl Alíz – fuvola,
Nagy Zsolt – zongora

 JEGYÁR
elővételben: 1000 Ft
helyszínen: 1400 Ft
Jegyek elővételben az Egressy Béni 
Művelődési Központban kaphatók.

HELYSZÍN
Szent Család-templom
Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány
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2016. január 25. (hétfő) és  
január 27. (szerda), 19 óra

Helye: Egressy Béni Művelődési Központ
Jegyár: 2400 Ft/előadás

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

Camoletti

BOEING, BOEING: 
Leszállás Párizsban 

vígjáték – Egri Pinceszínház

SZÍNHÁZJEGYET!
Ajándékozzon

Encs, Radnóti út 49. szám alatt szintes, 4 szobás családi 
ház eladó vagy kiadó. Ár: 15 millió Ft vagy 40 000 
Ft/hó+rezsi. Érd.: 06-70/665-1569, 06-46/456-295

Eladó 5 literes, 3 kosaras, újszerű olajsütő 5000 Ft-ért; 
ágyneműtartós heverő felújítva; 4 db konyhai szék 
összecsukható kicsi asztallal, orosz varrógépmotor. 
Érd.: 06-30/264-7885

Szuhakállóban 100m2 családi ház sürgősen eladó. 
Irányár: 4300000 Ft, alkuképes. Érd.: 06-30/516-
1189

Fotelágy kitűnő állapotban helyhiány miatt eladó. Ár: 
15 e Ft. Érd.: 06-30/305-7315

Egressy úti, felújitott, alacsony rezsijű, egyszo-
bás téglalakás eladó, vagy nagyobbra cserel-
nénk értékegyeztetéssel. Érd.: 18.00 óra után a 
06-30/244-4066-ostelefonszámon.

Sajóivánkai 2 szintes, panorámás családi ház eladó, 
illetve cserélhető. Érd.: Juhász Róbert, 06-31/310-
4723

Kazincbarcikán a Tavasz úton 2 szobás, nagyerké-
lyes, 3. emeleti, zuhanykabinos, spájzos, pincés, 
nagyrészt felújított lakás eladó. Költözhető! Ár 
megegyezés szerint. Ugyanitt 2 fotel jó állapotban 
eladó. Érd: 06-30/252-4909

Sajókazán családi ház eladó. Kazincbarcikai garzont 
vagy 1 szobás lakást beszámítok értékmegegyezés-
sel. Ugyanitt régi bútor, könyvek,, képek, fateknő 
eladó. Érd.: 06-20/583-2933
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„A sport legyen a tied!” – e néven fut az a kezdeményezés, 
melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért 
Felelős Államtitkársága hívott életre ez év tavaszán.

Tíz szakági szövetséggel társulva, a Magyar Diáksport 
Szövetség koordinálásában, 230 

h e l y s z í -
nen szer-
v e z n e k 

b e m u -
t a t ó k a t . 

A projekt 
célja, hogy 

a bemuta-
tott sport-

á g a k b a n 
növekedjen 
az utánpót-

lás, a támo-
gatottság, va-
lamint hogy 
az iskolák 
sport eszköz-
állománya is 
bővüljön. Az 
ország te-

rüle-
tén 1168 in-
tézményben 
h e l y e z t e k 
ki sportági 
e s z k ö z ö -
ket, váro-
sunkban 
az Árpád Feje-
delem Tagiskolában láthat-
tak teniszbemutatót a kazincbarci-
kai tankerület diákjai. Az intézmény a Nemzeti 
Sportfejlesztés részeként megvalósult program keretén 
belül 2015-ben sportág-specifikus eszközcsomag-támo-
gatást kapott.

A kazincbarcikai Tompa Mihály Református 
Általános Iskola az idei tanévben is megren-
dezte az ÖTLETELŐ – ÖTLET ELŐ! kreativi-
tásversenyét a református intézményeknek.

A verseny célja az egyházkerület reformá-
tus általános iskolái közötti kapcsolat erő-
sítése, az alkotás örömének felfedeztetése, 
a kreativitás kibontakoztatása. A verseny 
alatt előadást tartott dr. Mező Ferenc, a 
Debreceni Egyetem professzora. A meg-
nyitón köszöntőt mondott, valamint a ver-
senyt megnyitotta Ábrám Tibor a Tiszánin-
neni Református Egyházkerület főgondnoka, 
a MRE Köznevelési feladatainak támogatása 

TÁMOP-3.1.17-15-2015-00004 projekt 
szakmai vezetője, a Tehetségsegítő Tanács 
felügyeleti bizottságának elnöke, a Lévay 
József Református Gimnázium igazgatója, 
majd egy néptáncbemutató következett. 
Ezt követően a gyermekek négy teremben 
foglaltak helyet, ahol először matematikai 
feladatokat oldottak meg,  a második etap-
ban pedig nyelvtani teszteket töltöttek ki. 

KREATIVITÁS

Ötletelő – Ötlet elő!

SPORTFEJLESZTÉS

A SPORT LEGYEN A TIED!

SZAKKÉPZÉS

Nyílt nap a Deákban

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA

Asztali Lenintől a vászonpannókig

Az I. fejlesztési ütemben 
a kastély megmaradt ér-
tékeinek rendhagyó be-
mutatása volt a cél, a II. 
fejlesztési ütemben a kas-
télygyűjte-
mény meg-
alapozásán 
van a hang-
súly, amely-
lyel a kastély 
nemcsak itt-
hon, hanem 
E u ró p á b a n 
is vonzó tu-
risztikai cél-
ponttá vá-
lik. A most 
létrejövő ki-
áll ításokon 
olyan té-
mákat dol-
goznak fel, 
amelyek egyrészt kapcso-
lódnak a kastély történeté-
hez, másrészt önállóan is 
megállják helyüket.
A „Népszuper” egy rádió 
fantázianeve, de egyben 
Magyarországon egye-
dülálló kortörténeti kiállí-
tás címe is, amely közel ne-
gyedszázadot tár elénk. A 

szovjetizálás évei alatt, míg a 
gyerekek szovjet népmesék-
kel, társasjátékokkal ismer-
kedtek, a Szikra Lapnyom-
da számolatlanul nyomta a 

kiállításon is látható klasz-
szikusokat: Marxot, Engelst, 
Sztálint és Lenint.  Az „asz-
tali Leninek” nélkül kiránduló 
csoport, küldöttség nem tér-
hetett haza a Szovjetunióból. 
Ezt a posztamensen és író-
asztalon egyaránt megjelenő, 
s a rendszerváltásig megma-
radó Lenin-kultuszt jól érzé-

keltetik a kiállítás sokféle for-
májú, nagyságú, alapanyagú 
szobrai. Az edelényi kastély 
egykori férfi tulajdonosai a 
katonáskodás révén építet-
tek karriert és egzisztenci-
át. A hadjáratok nélkülözhe-
tetlen eszköze volt a térkép. 
Ez adta apropóját a XVI–XIX. 
századi, négy évszázadot át-
fogó, magyar vonatkozású 
térképgyűjtemény megvá-
sárlásának.

A Magyar 
Nemzeti Ga-
léria Régi Ma-
gyar Gyűjte-
m é n y é b e n 
őrzött, a ré-
dei Esterhá-
zy-kastély-
ból származó, 
rokokó zsá-
nerjelenete-
ket ábrázoló 
pannók a bili-
árdszobában 
és annak elő-
terében kap-
nak helyet. 
A pannók a 

XVIII. századi magyarorszá-
gi festészet és iparművészet 
kiemelkedő alkotásai, tema-
tikájukban jól illeszkednek az 
edelényi kastély keleti szár-
nyában látható rokokó fal-
festményekhez, így kiegészí-
tik a kastély fő attrakcióját, az 
I. ütemben berendezett kiál-
lítás leglátványosabb részét.

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongaz-
dálkodási Központ fenntartásában működő Edelényi kas-
télyszigeten végéhez közeledik a 900 millió forintos uniós 
támogatással megvalósuló kiemelt turisztikai beruházás. 
Ezzel lezárul a kastély fejlesztésének második üteme, 
hangzott el a kastélyban kedden megrendezett sajtótá-
jékoztatón. 

Nyílt napot tartott az Ózdi 
SZC Deák Ferenc Szakkép-
ző Iskolája és Művészeti 
Szakközépiskolája novem-
ber 19-én. A program része-
ként idén is megszervezték 
a Hepe-Hupa Kupát, melyen 
csaknem ötven, 8. osztályos 
diák játékos sportvetélkedő 
keretében versengett. Eköz-
ben a pályaválasztás előtt álló 
tanulók különféle szakmák-
kal ismerkedtek meg; ilyen 
a kőműves és hidegburkoló, 
festő és tapétázó, az épü-

letgépész, a női ruhakészítő, 
a grafikus és az irodai asz-
szisztens. Ezeken kívül pá-
lyaválasztási tanácsadáson 
is részt vettek az érdeklődők.
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Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. ezúton értesíti 
Önöket, hogy a biztonságosabb villamosenergia-ellátás érdekében  

december 4-én, pénteken Kazincbarcikán
- a Völgy út és a Tuburkó dűlő felőli hétvégi házaknál 07.00-09.00 óra;
- a Kiserdősor út 71-től 100-ig, illetve 16-tól 40-ig 09.00-10.00 óra;
- az Akácfa út 8-ban, illetve 21-től 59-ig 10.30-15.00 óra;
- a Csontváry út 1-től 32-ig 10.30-15.00 óra;
- a Bartók Béla út 24-től 38-ig 10.30-15.00 óra

között hálózat-felújítási és -karbantartási munkát végez.

A munkavégzés időtartama alatt a villamosenergia-
szolgáltatás a vételezési helyeken szünetelni fog.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,  

hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük,  
a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET KÖSZÖNJÜK!

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

TISZTELT FOGYASZTÓK!

A Barcika Holding Vállalatcsoport a Barcika Kontroll 
Kft. megalapítása után ismét olyan lépést 
tett, amely nagymértékben elősegíti a 
tagvállalatok egységes számviteli és 
ügyviteli rendszerének működését.

Ez nem más, mint a cash-pool (csopor-
tos számlavezetési rendszer) beveze-
tése, ami számos előnye mellett – az 
előző évi forgalmakra tekintve – éves 
szinten több mint tíz millió forint megta-
karítást jelent a vállalatcsoportnak. Az újítás 
nyár végétől van érvényben.

A cash-pool rendszer – többek között – az alábbi előnyöket 
nyújtja a vállalatcsoport számára:

Hatékony pénzügyi együttműködés alakul ki a 
tagvállalatok között: a szabad források és a 

likviditási hiányok csoport szinten talál-
koznak, melyből adódóan egyszerűb-

ben megoldhatóak az időszakos likvi-
ditási gondok.
A folyószámlahitelhez kapcsolódó költ-
ségek mellett csökkennek az egyéb 

számlavezetéshez kapcsolódó tranz-
akciós költségek is, illetve az egyes cé-

gek időszakos likvid többletei cégcsoporton 
belül hasznosulnak, míg likvid hiányai áthidal-

hatóakká válnak.

TÍZ SIKERSZTORI A BARCIKA HOLDING ÉLETÉBŐL

Több mint tízmillió forint megtakarítás a cash-poolnak köszönhetően

HIRDETÉS

A Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda  
2016-ban is színes programokkal  

várja majd vendégeit. 

Ahhoz, hogy programjaink az Önök igényei szerint 
alakuljanak, várjuk javaslataikat ötletládánkba! 

Amit várunk: konkrét tippeket,ajánlásokat 
programokra és esetleges új szolgáltatások 
bevezetésére. Javaslataikat írott formában 

leadhatják személyesen az uszodában, illetve  
az uszoda@barcikaart.hu e-mail címen.

TERVEZZÜK 
EGYÜTT  

A JÖVŐ ÉVET!
kazincbarcika-berente
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” címmel Kazincbarcika Város Önkormányzata három szom-
szédos helyhatósággal karöltve sikeres pályázatot nyújtott be a Svájci Hozzájárulási Programhoz. A projekt keretében Svájc 
közel 1,4 milliárd forinttal támogatja a fejlesztési programot. Ennek részeként 2013 szeptemberében nyitották meg a „Vál-
lalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása a Kazincbarcikai kistérségben” pályázati alap forrásait. Az alap teljes 
vissza nem térítendő támogatási összege mintegy 238 millió Ft, melyre eddig három körben lehetett pályázni.

Nyertes projektek a „Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása a Kazincbarcikai kistérségben” pályázati alap keretében

Kisprojekt kedvezményezett neve Projekt címe
Projekt teljes 
költsége (Ft)

Projekt 
támogatása (Ft)

Prototech Gold Kft. Innovatív gyártási és anyagvizsgálati technológiák telepítése Kazincbarcikán 15 882 700 9 529 620

NITECH 2004 Kft. Szegcsavarok és karimák gyártása 15 314 000 9 188 400

2. prioritás összesen 31 196 700 18 718 020

Tóth Marianna A Pizza Bázis Büfé étteremmé válásának támogatása kategóriaváltással Kazincbarcikán 9 560 480 4 780 240

Protip Kft. Ifjúsági kemping kialakítása a Vadna-tavon 29 440 000 17 664 000

3. prioritás összesen 39 000 480 22 444 240

IKO Bt. Gyógytornász egészségügyi centrum létrehozása a kazincbarcikai kistérségben 3 204 688 2 243 282

Veres 98 Bt. A Veres 98 Bt. gyártórészlegének eszköz- és humánerő-fejlesztése 4 135 860 2 895 102

Siető Katalin ZsoNa ajándékműhely 2 032 000 1 422 400

Csipkés Béla Dorianne papírkollekciók 1 493 000 1 045 100

4. prioritás összesen 10 865 548 7 605 884

Összesen 81 062 728 48 768 144

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

SIKERES VOLT A SVÁJCI 
PÁLYÁZAT HARMADIK KÖRE

A 2015 tavaszán meghirde-
tett harmadik pályázati kör-
ben a kazincbarcikai kistér-
ség területén működő vagy 
a kistérségben letelepülést 
és munkavégzést tervező 
profitorientált, illetve non-
profit vállalkozások, továbbá 
egyéni vállalkozók pályáz-
hattak négy prioritási terü-
leten mintegy 110 millió fo-
rintos keretösszegre. A pá-
lyázat sikeres volt, melynek 
nyilvános eredményhirdeté-
sére 2015. november 17-én 
10.00 órától, Kazincbarcikán, 
a Mezey István Művészeti 
Központban került sor. A 
nyolc nyertes vállalkozás-
nak Szitka Péter, a város 
polgármestere és Markus 
Dürst, a Svájci Fejlesztési és 
Együttműködési Ügynökség 
divízióvezető-helyettese a 
Svájci Hozzájárulási Prog-
ram képviseletében adták 
át a támogatói okleveleket. 
A nyertes pályázatok között 
közel 49 millió forintot osz-

tanak szét. A támogatott 
vállalkozások teljes listáját 
megtalálják az alábbi táblá-
zatban.
A pályázatnak a korábbi-
akhoz hasonló feltételekkel 
lesz egy negyedik köre is, 
amit mintegy 70 millió forin-
tos keretre hirdetnek meg 
várhatóan 2015 végén. A 
részletek a www.kazincbar-
cika.hu és a www.kolorcity.
hu oldalon lesznek hozzá-
férhetőek.
November 17-én – a tá-
mogatói oklevelek átadása 
mellett – Wächter Balázs 
projektmenedzser tartott 
tájékoztatót a pályázati alap 
eddigi eredményeiről, illetve 
két korábbi támogatásban 
részesülő vállalkozás - az 
egyedi kézműves textilter-
mékeket gyártó „Foltos Bog-
lár”, azaz Bencze Boglárka 
és a 3D-nyomtatással fog-
lalkozó Prototech Kft. - is be-
mutatkozott. A szakmai nap 
résztvevői megtekintették a 

svájci források bevonásával 
létesített kazincbarcikai Tu-
dományos Játékok Házát, a 
rudabányai Rudapithecus 
Parkot és Tájházat, valamint 
a belső felújításon átesett 
sajókazai Radvánszky-kas-
télyt. A tematikus nap a 
második pályázati körben 
nyertes kazincbarcikai fog-
technikai szolgáltatásokkal 
foglalkozó Dental-Tech Kft. 
pályázati eredményeinek 
bemutatásával zárult.

A „Kazincbarcika és vonzás-
körzete munkahelyteremtő 
fejlesztése” pályázat - mely a 
Svájci Hozzájárulási Program 
támogatásával valósul meg 
- 2013 tavaszán kezdődött. 
Az egyes projektelemeket 
Kazincbarcika Bánhorvátival, 
Rudabányával és Sajókazával 
együtt valósítja meg mintegy 

1,7 milliárd forintból. A prog-
ram jóvoltából Bánhorvátiban 
már 2014 tavaszán átadták 
a falumúzeumot és a Dama-
sa-tanösvényt. Sajókazán a 
Radvánszky-kastély belső 
felújításával kiállító-, konfe-
rencia- és tehetséggondo-
zó központot alakítanak ki; 
Rudabányán Rudapithecus 

Park, a régészeti leletek-
hez kapcsolódó tematikus 
útvonal és tájház létesült. 
Kazincbarcikán 2016 elején 
elindulhat az inkubátorház 
kialakítása, melynek hely-
színe a volt Központi Álta-
lános Iskola épülete lesz. A 
főprojekt várhatóan a jövő 
év második felében ér véget.
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2015. december 4-5. 
VÁROSI 

MIKULÁS-ÜNNEPSÉG 
a Rákóczi téren és a Mezey István Művészeti Központban

December 4. (péntek)
16.00 – 20.00  LÁTOGATÁS A MIKULÁS RÁKÓCZI TÉRI HÁZÁBA
  MESÉS KALANDOZÁS A MIKULÁS-VONATTAL 
  Jegyár: 500 Ft/fő, elővételben is váltható az Egressy Béni Művelődési Központban

16.00-tól  DIAFILMVETÍTÉS és MIKULÁS-MOZI
  ARCFESTÉS a Mezey István Művészeti Központban

  FÉNYKÉPEZKEDÉS A MIKULÁSSAL – DemeFoto

16.30-tól KAZINCBARCIKA VÁROS ÖSSZEVONT ÓVODÁK  
 MORZSA SZÍNHÁZÁNAK ÜNNEPI MŰSORA 
 a Mezey István Művészeti Központban

December 5. (szombat)
14.00 – 19.00  LÁTOGATÁS A MIKULÁS RÁKÓCZI TÉRI HÁZÁBA
  MESÉS KALANDOZÁS A MIKULÁS-VONATTAL 
  Jegyár: 500 Ft/fő, elővételben is váltható az Egressy Béni Művelődési Központban

15.00 -17.00  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
  a Gyermekek Háza- Kézművesház munkatársaival

15.00-tól MIKULÁS-FUTÁS – Lepje el Kazincbarcika főutcáját sok-sok futó Mikulás!
 Érkezz Mikulás-sapkában vagy -ruhában, és fuss velünk együtt te is!

16.00 -19.00  FÉNYKÉPEZKEDÉS A MIKULÁSSAL – DemeFoto

17.00 -19.00 ARCFESTÉS a Mezey István Művészeti Központban

December 6. (vasárnap)
14.00 – 20.00    MESÉS KALANDOZÁS A MIKULÁS-VONATTAL 
  Jegyár: 500 Ft/fő, elővételben is váltható az Egressy Béni Művelődési Központban

A fotózás és a Mikulás-vonat kivételével MINDEN PROGRAM DÍJTALAN!

LÁTOGASD MEG A MIKULÁST!
A Mikulás ebben az évben is a Rákóczi téri Mikulás-kuckóban várja a gyerekeket. A nagy 

érdeklődésre való tekintettel a látogatáshoz és csomagátadáshoz előzetes bejelentkezés szükséges 
2015. december 2-án 12 óráig az Egressy Béni Művelődési Központban (Fő tér 5.) vagy a  

06-48/510-220-as és a 06-20/326-7148-as telefonszámon lehet.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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TUDOMÁNYOS JÁTSZÓHÁZ

A svájci vállalkozásfejlesztési alap támogatásá-
val, kétéves előkészítő munkát követően nyílt 
meg a Tudományos Játékok Háza a volt Pont 
mozi épületében november 18-án. Az új intéz-
mény első attrakciója a Testünk a csoda című 
interaktív tárlat, melyben a gyerekek egyedi 
eszközökkel, játékosan ismerhetik meg az em-
beri szervezet működését.

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

JÁTÉKOS 
TUDOMÁNY

Gyenes István, a „Vállalko-
zások munkahelyteremtést 
szolgáló támogatása a Ka-
zincbarcikai kistérségben” 
elnevezésű vállalkozásfej-
lesztési pályázat egyik nyer-
tese, a megnyitón az egyik 
egyedi tervezésű kellékkel 
szemléltetve az emésztőre-
ndszer működését mutatta 
be a nagyközönségnek. Ám 
a többi játékon keresztül töb-
bek között a szív-, az ér-, és 
az idegrendszer funkcióját is 
megismerhetik a látogatók.
A tárlaton Szitka Péter 
polgármester méltatta a 
kezdeményezést, ami vé-
leménye szerint párját rit-

kítja nemcsak a régióban, 
hanem az országban is. Kli-
mon István alpolgármester 
ezt kiegészítve hozzátette, 
a kiállítás legnagyobb jelen-
tőségét abban látja, hogy a 
gyerekek játszva ismerhetik 
meg az emberi test műkö-
dését.
A tárlat december 30-áig 
látogatható. A jövő év ele-
jén országos körútra induló 
játszóházat Kozsup Rita, 
a vállalkozás ügyvezető-
je és Gyenes István másik 
projektje, „A fizika csodái” 
című, fizikai és kémiai kísér-
letek bemutató összeállítá-
sa váltja majd.

Nyitva tartás:  h.–p. 9.00–17.00, szo.–v.10.00–16.00
Belépőjegy: csoportos (10 fő fölött): 500 Ft 

felnőtt: 1000 Ft 
gyermek (18 éves korig): 600 Ft
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MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

PROGRAMAJÁNLÓ

Folyamatosan megtekinthető:
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA ÉS KIÁLLÍTÁS
 › KABARCI-K TÁRLATA

December 3. (csütörtök) 17.00 
 › BETLEHEMI KIÁLLÍTÁS

MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ

December 3-áig
 › „GRAFIKÁIM”  
Hegedűs János kiállítása

December 3. (csütörtök)
 › KARÁCSONYI 
SZALVÉTAKIÁLLÍTÁS

GYERMEKEK HÁZA-
KÉZMŰVESHÁZ

November 27., december 4. (péntek)  
16.00 óra

 › MODELLEZŐSZAKKÖR
Vezeti: Kalanovics Zoltán

November 30. (hétfő) 15.30 óra
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

November 30., december 2. (hétfő, szerda) 
15.30 óra

 › RAJZSZAKKÖR
Vezeti: Nagy Gyula

December 1. (kedd) 15.00 óra
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS 
-KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

December 1. (kedd) 16.00 óra
 › KAZINCBARCIKAI GOBELIN 
ÖLTÖGETŐK KÖRE

Vezeti: Kissné Király Piroska

December 2. (szerda) 16.00 óra
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Simkó Fanni

December 21-éig 10.00 és 14.00 óra
 › KÉZMŰVES BÉRLET

iskolai 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 28. (szombat) 17.30 óra
Tornacsarnok

 › VRCK-SÜMEG  
NB I-ES RÖPLABDAMÉRKŐZÉS

November 29. (vasárnap) 10.00 óra
KSK

 › KAZINCBARCIKAI SC-CIGÁND 
U-19-ES LABDARÚGÓ-
MÉRKŐZÉS

November 29. (vasárnap) 12.00 óra
KSK

 › KAZINCBARCIKAI SC-CIGÁND 
U-17-ES LABDARÚGÓ-
MÉRKŐZÉS

 November 29. (vasárnap) 9.00 óra
KSK klubterem

 › KAZINCBARCIKAI VSC-NYÍREGY-
HÁZA NB II-ES SAKKMÉRKŐZÉS 

December 2-3. (szerda, csütörtök) 14.00 
óra
Munkacsarnok

 › MIKULÁS-KUPA II. KORCSOPOR-
TOS LABDARÚGÓTORNA 

December 5. (szombat) 16.00 óra
Tornacsarnok

 › XVI. MIKULÁS-KUPA  
MUAY THAI GÁLA

Jegyár: 1500 Ft
Információ: Szepesi Attila 06-30/435-3093

December 3. (csütörtök) 10.30 óra
 › „A VERS A SZÍVNEK  
HÁRFA-ÉNEKE”

Bordás Jánosné irodalmi műsora

Január 4-éig
 › KAMERA 2015

a KAMERA Fotókör és a MÁS-KÉP Diákfotó 
Alkotócsoport kiállítása

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

November 30. (hétfő) 19.00 óra
 › NŐI FURCSA PÁR „Thália” bérlet

December 1. (kedd) 19.00 óra
 › NŐI FURCSA PÁR „Múzsa” bérlet

November 30. (hétfő) 10.00 óra
 › ÜNNEPI VÁRAKOZÁS

mesés foglalkozás óvodásoknak 

November 30. (hétfő) 14.00 óra
 › A HÁROM ŐZIKE ÉS A 
VARÁZSCSENGETTYŰK

a Vidám Vándorok Társulat előadása

December 1. (kedd) 11.00 óra
 › KISTÉRSÉGI SZAKMAI NAP

Bemutatkozik Telegdi Ágnes író

December 1. (kedd) 14.00 óra
 › TELEGDI ÁGNES KARÁCSONYI 
MESÉI

December 2. (szerda) 10.00 óra
 › TÉLI MESÉK

interaktív foglalkozás óvodásoknak

December 2. (szerda) 14.00 óra
 › ÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓ 
BALÁZS ÁGNESSEL 

December 3. (csütörtök) 10.00 óra
 › „MEGY A NYÁR, JÖN A TÉL” 

versek az évszakokról

December 3. (csütörtök) 14.00 óra
 › CSIZMÁS, A KANDÚR 

mesevetélkedő általános iskolás 
tanulóknak

December 4. (péntek) 10.00 óra
 › „MAZSOLA ÉS A HÓEMBER” 

mesés foglalkozás

December 4. (péntek) 14.00 óra
 › KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS 

kézműves foglalkozás

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

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.

A MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ BEMUTATJA

2015. december 9. (szerda) 
18 óra

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…

az Animus Csengettyű 

Együttessel

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy diákolimpia megrendezése miatt 
2015. december 14-én (hétfőn), 13.00-tól 16.00-ig  

közönségúszásra nincs lehetőség.
Megértésüket köszönjük!

kazincbarcika-berente
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KBSC

Negyedik helyről várják a tavaszt
Az NB III Keleti csoport 17. fordulójában döntetlent játszott 
a KBSC a Nyírbátor ellen. A csapat így a negyedik helyen áll 
33 ponttal.
Kazincbarcika – Nyírbátor 0-0

Kazincbarcika: Szabó - Sze-
mere (Czető, 13.), Nagy P., 
Lakatos, Illés G.- Irhás (Nagy 
R., 46.), Illés R. (Kalász, 70.), 
Barzsó - Dobos, Farkas, 
Lipusz.
Nyírbátor: Tóth - Lipcsei, 
Ambrusz, Benkő, Boros, 
Szilágyi, Fabu, Terdik (Gál, 
83.), Pálvölgyi (Pálfi, 90.), 
Soós, Török (Ráti, 76.).
Sárga lap: Szabó (67.), Irhás 
(40.), Illés R. (68.); Tóth (95.), 
Benkő (64.), Fabu (81.), 
Török (60.), Ráti (83.).

Ambrusz Árpád: 
Fegyelmezett, lelkes 
játékunkkal bizonyítottuk, 
hogy helyünk van ebben 

az osztályban. A kényszer 
okán műfüves játéktéren 
minimum egyenrangú 
ellenfelei voltunk nevesebb 
ellenfelünknek. Senkit 
nem szeretnék kiemelni, 
mindenki megtette, amit 
kértem tőle.

Vincze Richárd: Azt 
gondolom, hogy az történt 
a pályán, amit mi akartunk, 
amit elterveztünk. Nyil-
vánvalóan a gól hiányzott 
a játékból, ami eldöntötte 
volna a meccset. Tudtuk, 
hogy ezt fogja játszani a 
Nyírbátor, láttam a Diósgyőr 
II. elleni felvételt is, ugyanezt 
csinálták. Huszonöt méterre 

védekeztek a kapujuktól. 
Erre készültünk egész 
héten, és nagyon sajnálom, 
hogy nem tudtunk nyerni. 
Sajnálom a klubot, sajnálom 
a játékosokat, a vezetőket, 
a szurkolókat, hogy nem 
tudtunk győzelemmel 
búcsúzni. Egyébként azt 
gondolom, hogy a játékosok 
mindent megtettek, de ez 
egy ilyen nap volt sajnos. 
Úgy látom, hogy nekünk 
nagyon jó, hogy vége a 
bajnokságnak. Ha a múlt 
heti ikszre azt mondtuk, 
hogy az egy győzelemmel 
ért fel, akkor a mostani egy 
vereséggel egyenértékű. 
Legalábbis nekem minden-
képpen.

2016. JANUÁR 16-TÓL  
MINDEN HÉTVÉGÉN
Bővebb információk:  
www.barcikaart.hu/sport
Érdeklődni lehet:  
sportszervezes@barcikaart.hu  
vagy 06-20/271-4121

VRCK

Négy szettben nyertek
Négy szettben 3-1-re (-14, 21, -16, -20) nyert a Vegyész RC 
Kazincbarcika a MAFC-BME vendégeként a férfi röplabda 
NB I 10. fordulójának vasárnapi játéknapján.
MAFC-BME–Vegyész RC Kazincbarcika 
1-3 (-14, 21, -16, -20)

MAFC: Vocskó, Farkas, 
Kunert, Sow, Csépke, 
Szabó. Csere: Tari (liberó), 
Tihanyi, Soós. 
Vezetőedző: 
Vocskó György.
Vegyész: Toronyai, 
Kovács, Banai, Szabó D., 
Árva, Juhász. Csere: Dudás, 
Bene (liberók), Bokor. 
Vezetőedző: Toma Sándor.

SAKK

III. Tóth József Emlékverseny

A csömöri diák II. korosztályos (2004-2005) szabadfo-
gású birkózó országos bajnokságon több mint 40 egye-
sület 217 versenyzője mérte össze erejét a különböző 
súlycsoportokban. Kazincbarcikát hárman képviselték 
a legjobbak között.
A legjobb eredményt a 26 kg-os súlycsoportban induló 
Kiss Bence érte el, remek birkózással bronzérmet nyert. 
Ezzel a bronzéremmel, a diákolimpiai bronzzal és a tava-
szi kötöttfogású OB-ezüsttel a KVSE 2015. évi legjobb 
korosztályos versenyzője lett.

StefánAlexander 54 kg-ban indult, és a dicséretes két 
győzelme ellenére, a két vereség mellett, nem jutott a 
legjobb hat közé. Szerencsésebb sorsolással minimum 
ötödik lehetett volna. Neki is volt már rangja egy diáko-
limpiai ötödik helyezéssel.

Csernely Márton 69 kg-ban indult. Egy nyerésre álló mér-
kőzést vesztett el egy figyelmetlenséggel, így nem jutott 
a hatos főtáblára. Ugyanakkor a tavaszi kötöttfogású OB 
bronzérme és a diákolimpiai 5. helyezése rangot adott 
neki és az egyesületnek. Ki kell emelni azt, hogy csak 
beugróként áll a csapat rendelkezésére.

Felkészítők: Kónya Lajos, Csepregi György, Stefán Sándor 
edzők, Fodor Pál technikai vezető

BIRKÓZÁS

Rangot szereztek

Gyors egyéni és csapat nyílt sakkbajnokságot rendeztek november 21-én az edelényi 
művelődési ház színháztermében. A bajnokságon 16 egyesület 61 versenyzője indult, 
köztük 8 címviselővel. A verseny 9 fordulóból állt 2x7 perc és 2 másodperc lépésenkénti 
tempóval. 
Bajnok: Korpa Bence IM, 8 pont (DVTK-EMSE) 
Ezüst: Handó Vilmos FM, 7 pont (Kazincbarcika VSC) 
Bronz: Dr. Barva Attila FM, 7 pont (Edelényi Városi SE)

A díjakat Molnár Oszkár, Edelény város polgármestere adta át és ígéretet tett arra, hogy a IV. 
Tóth József Emlékversenyt 2016-ban az edelényi L’Huillier-Coburg kastélyban tartják meg.



November 29. (vasárnap) 
I. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

16.45 A város ünnepi fényeinek felkapcsolása,  
polgármesteri köszöntő

17.00 OCHO MACHO-koncert 
18.30 Első adventi gyertya meggyújtása

December 6. (vasárnap) 
II. ADVENTI KORZÓ

Kazincbarcika, Fő tér

14.00 – 20.00
 Mikulás-vonat
 Jegyár: 500 Ft/fő 

Jegyek elővételben is kaphatóak az Egressy Béni 
Művelődési Központban.

17.00 Jégvarázs  
a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú  
Művészeti Iskola tánctagozatának növedékei

17.10 Ádám Jenő Tagiskola Kamarakórusa
17.40 Flash Táncstúdió műsora
18.00 Második adventi gyertya meggyújtása

18.05 DÉR HENI 

December 8. (kedd) 18.00 
MUZSIKÁLÓ TEMPLOM
Kazincbarcika, Szent Család-templom

AZ ANGYAL HOZZÁNK HAJOL… 
– VINCZE LILLA
 templomi kamarakoncertje 

Belépőjegyár élővételben 1000 Ft,
a helyszínen 1400 Ft.
Elővételes jegyek az Egressy Béni Művelődési  
Központban vásárolhatóak.

December 13. (vasárnap) 
III. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

17.00 FEHÉRVÁRI GÁBOR ALFRÉD 
17.55 Harmadik adventi gyertya meggyújtása 

18.00 ANGYALOK KARA – bemutatja 
az ExperiDance Produkció ének-zenei tagozata 

December 20. (vasárnap) 
IV. ADVENTI KORZÓ 

Kazincbarcika, Fő tér

16.00 Mesekuckó – A karácsony közeledtével egy ingyenes 
előadással kedveskedünk a gyerekeknek az Egressy 
Béni Művelődési Központ Színháztermében

17.00 In aeternum gospel énekegyüttes
17.30 Negyedik adventi gyertya meggyújtása  

17.35 HOMONNAY ZSOLT 
& POLYÁK LILLA 

KARÁCSONYVÁRÓ  
JÁTSZÓHÁZAK  

a Gyermekek Háza – Kézművesházban 
Mezey István Művészeti Központ,  

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

December 6. (vasárnap) 10.00 
Asztali, ajtó- és ablakdíszek készítése
December 13. (vasárnap) 10.00 
Gyertyaöntés, -mártás, gyertyatartók 
készítése
December 20. (vasárnap) 10.00 
Hagyományos és modern fenyődíszek 
készítése

A belépőjegy ára mindhárom  
alkalommal: 350 Ft/fő.

Adventtől Újévig
Programsorozat a Barcika Art Kft.-vel


