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HÍREK

ALKOTÓMŰVÉSZEK A
KASTÉLYBAN

„AMENNYIT MÁRSNAK,
ANNYIT APOLLÓNAK”

A fenti mottó gróf Gvadányi Józseftől származik, s nem véletlenül.
A sajókazai Radvánszky Béla Kultúrház ötödik alkalommal szerA Rudabányán, 1725. október 16-án született Gvadányi a családi
vezte meg a Kistérségi Amatőr Alkotóművészeti kiállítást, melyhagyományokat követve egyszersmind volt katona és „pennát”
nek megnyitóját október 14-én tartották az impozáns Radvánszky
forgató író, költő, ki nagyra becsülte a
– kastélyban.
művészeteket és lelkes pártfogója volt
A Kazincbarcika és Vonzásköra magyar nyelv használatának.
zete Többcélú ÖnkormányzaSzülőhelyén tradicionálisan a „Gvati Kistérségi Társulás 2011-ben
dányi József-emlékhét” rendezvényhagyományteremtő céllal indísorozattal állítanak emléket neki. Az
totta útjára az alkotóművészek
október 10-e és 15-e között megtarés mesterek kiállítását. A kiállított esemény több programja a gróf
tás célja az volt, hogy a kistérségszemélye köré összpontosult. Gyerben élő művészek és mesterek
mekekre fókuszált a rendhagyó irolehetőséget kapjanak a bemutatdalomóra, melynek keretében a tanukozásra – hangzott el Ursutzné
lók megismerték az ünnepelt műveit.
Blága Krisztina, a Gyermekek Háza
Ezen kívül a múzeumi nap részeként
- Kézművesház vezetőjének megszakmai előadásokon, valamint műnyitóbeszédében.
vészeti bemutatón vettek részt az
A tárlaton több generáció, több műérdeklődők, illetve születésének 291.
vészeti ágat megjelenítő munkája
évfordulója alkalmából koszorút heképviselteti magát. Negyvenöt kilyeztek el szobránál. Az ünnepi hét
állító 167 alkotása tekinthető meg,
zárónapján rendezték meg az Orszáakik a helyieken kívül Kazincbargos bányász dalostalálkozót, 13 volt
cikáról, Sajógalgócról, Bánhorvátit jelentenek azok a progége
egs
mel
en
időb
ös
hűv
s,
eső
bányásztelepülés kórusának részból, Járdánházáról, Szerencsről, vaAz
embertársainkat ünnepelélt
meg
at
sok
ben
yek
mel
ok,
vételével, hiszen Rudabánya régi
lamint Kisvárdáról is érkeztek. Az
ram
n rendezték meg a „Szép14-é
ber
októ
kán
iván
Sajó
ük.
bányásztelepülés lévén ápolja báérdeklődők az október 31-ig látogathetj
ét”.
estj
ak
nyászattörténeti hagyományait is.
ható kiállításon gyönyörködhetnek
korú
ypapákat az óvodások műnag
és
at
mák
yma
nag
lévő
jelen
az aprólékos munkával készült foltA
zták Ottó, a falu polgárvarró munkákban, gobelinekben,
sora köszöntötte. Ezt követően Ses
Saját korosztá lyának
et.
ntek
a szépen kidolgozott fafaragásokmes tere üdvözölte a meg jele
űsora. Az előadás
tésm
lepe
ban, gyöngymunkákban, valamint a
szól t a helyi nyugdíjasklu b meg
vendégeket, majd
tt
hívo
meg
festményekben és fotókban.
után finom vacsorára hívták a
tatta a jelenlévőket. Végül a
az Agyagbanda zenekar szórakoz
nva külön köszöntötte a teOktóberben, mikor a szépkorúakat
polgármester jó egészséget kívá
életévüket betöltött Mu93.
a
ját,
lakó
bb
őse
legid
két
lés
köszöntjük, felértékelődnek Óbelepü
Bajza Gyula bácsit.
és
it
nén
ika
Mar
ét,
ánn
Kálm
ska
csei István örökbecsű költeményécsic
nek sorai, hiszen a mindenkori társadalmakban az öregedés a bölcsességet, a hosszú életből nyert
tapasztalatot szimbolizálta és ezt jelképezi ma is.
Az idős emberek felé irányuló társadalmi megbecsülés egyik kifeA fenti címen rendeztek zenés-verses irodalmi estet október 12jezése a települési szinten történő megünneplésük. Sajószentpéén, Vadnán, a Göőz Pál Művelődési Házban. Az előadást koroszteren október 14-én köszöntötték az életük delén járó lakosokat.
tálytól függetlenül ajánlották az érdeklődőknek. A műsort Kiss
Kora délután a Művelődési Központban Aleva Mihályné, a SajóLászló, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium nyugdíjas tanára állíszentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetője, valatotta össze, melyben ifj. Bolacsek László szalézis tanár, a gimnámint dr. Faragó Péter, Sajószentpéter
zium diákjai, a helyi Szeleburdi Színjátszó kör tagjai, valamint a
város polgármestere köszöntötte a
művelődési ház vezetője működtek közre. A produkcióval hármeghívott vendégeket. Ezt követően
mas célt kívántak megvalósítani: emlékezni és emlékeztetni
a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Álmúltunkra, tükröt tartani önmagunk elé művészek – költő, író,
talános Iskola Hunyadi Mátyás Tag
zeneszerző, filmrendező – gondolatainak közvetítésével, valaiskolájának tanulói verses műsormint élményt nyújtani. A hármas célhoz az eszköz is hármas volt:
ral kedveskedtek a megjelenteknek,
a program, vers, zene és filmbetéteken keresztül az ember és a
majd a Tücsökmadár gyermek néptársadalom viszonyát boncolgatta. Részletek voltak láthatók és
táncegyüttes előadását tekintették
hallhatók többek között József Attila és Weöres Sándor verseimeg a résztvevők. Fellépett a mulaből, Sánta Ferenc 20 óra című művéből, valamint felcsendült Beetós zenéiről ismert Kredenc együtthoven Örömódája. A populárisabb műfaj is képviseltette magát:
tes. A napot a sportcsarnokban renegyebek mellett Koncz Zsuzsa és Halász Judit közkedvelt slágerei
dezett zenés vacsorával zárták.
hangzottak el.

ŐR IZ ZÜ K AZ ID ŐS EK ET !

SZERESSÉTEK
AZ ÖREGEKET!

„Nem úgy van most,
mint volt régen”
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DÍJÁTADÓ

KETTŐ AZ EGYBEN

– lezárult az önkéntesek hete

Az idei önkéntesek hete zárásaként Kazincbarcika Város Önkormányzata és a kazincbarcikai
Városszépítő Egyesület (VSZE) október 17-én tartotta az egyesület hagyományos „Tiszta,
virágos” versenyének és az idén először megszervezett „Kazincbarcika legszebb konyhakertje” pályázatnak a díjátadóját.

ÖNKÉNTES VÁROSSZÉPÍTŐKET DÍJAZTAK
A „Tiszta, virágos” mozgalom
szellemében meghirdetett
versenyre beérkezett fényképes melléklettel ellátott je-

löléseket idén is egy szakmai
zsűri értékelte. A díjazottak
Fancsik Józseftől, a városszépítő egyesület elnökétől és

Dienes Máriától, a Kazincbarcikai Egyesületek Fórumának
elnökétől vették át az elismeréssel járó oklevelet.

DÍJAZOTTAK
Legszebb, virágos erkély: Albert Istvánné, Balla Lászlóné, Bényei Lajosné, Bódi Lászlóné, Bri
gyinszki Józsefné, Csíkász Béláné, Fodor Józsefné, Gergely Andrásné, Harasztó József, Jakab
Béla, Jámbor Adrienn, Jónyer Lászlóné, Kádár György, Kálmán Vilmosné, Kerekes Sándorné,
Komjáti Zsuzsa, Kovács Bertalanné, Kőrösi Gáborné, Magyar Jánosné, Perge Sándorné, Szabó
Gyuláné, Szalai György, Székely László, Szűcs Tiborné, Tábori Istvánné, Tímár Pál
Tiszta, virágos lépcsőház: Pollack Mihály út 31-33-35. sz. társasház
Tiszta, virágos családi ház: Barta József, Bede Ernő, Csete Ferenc, dr. Gór Ildikó, Gór Gyula,
Kelemen Béla, László Erzsébet, Pocsai Jánosné, Szarka Lajosné, Vécsei Barnabás
Tiszta, virágos üzlet: Ambrózia Étterem és Panzió, Depresszívó, HBH Bajor Sörház, Étterem
és Panzió, Hotel Lukács, Zsóka Fodrászat
Tiszta, virágos intézmény: Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt., Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

IDÉN IS NÉPSZERŰ VOLT AZ IFJÚSÁGI PÁLYÁZAT
A városszépítők minden
évben
képzőművészeti,
fotós és filmes pályázatot
írnak ki helyi óvodásoknak és iskolásoknak. Idén a
gyerekek „Mit jelent neked

a város? Milyennek látod a
városod?” témakörökben
alkottak. A beérkezett pályaművekből egy tárlat is
nyílt az Egressy klubtermében, a legjobb filmes al-

kotást pedig együtt nézték
meg a díjátadón résztvevők. Az idei díjakat Klimon
István alpolgármester és
az egyesület elnöke adta
át.

DÍJAZOTTAK
Óvoda
rajz kategória - I. helyezettek: Tódor Luca (székhelyóvoda), felkészítő: Báriné Bakos Erika; Kuron
Vivien (Alsóvárosi), felkészítő: Gálik Valentinné Konyha Krisztina; Menyhért Vivien (Mesevár),
felkészítő: Fehér Béláné / II. helyezettek: Fejes Emma (Mesevár) felkészítő: Fehér Béláné;
Frecskó Eszter (Napsugár), felkészítő: Farkas Mónika; Müller Vivien (Építők Úti) felkészítők:
Scherné Galkovics Erika, Nagyné Kapitány Tünde / III. helyezettek: Tapasztó Luca (Füzike),
felkészítő: Murákné Bodnár Katalin; Popovics Evelin (Kertvárosi ), felkészítő: Barna Péterné
fotó kategória - különdíj: székhelyóvoda 5. számú Rumini csoportja, felkészítők: Kálmán Judit, Erdei Jánosné
videó kategória - különdíj: Alsóvárosi Tagóvoda Napraforgó és Margaréta csoportja, felkészítők: Gálik Valentinné Konyha Krisztina, Tarné Venczel Ágnes
Alsó tagozat
rajz kategória - I. helyezett: Vígh Sára (Dózsa), felkészítő: Bulláné Farkas Beáta / II. helyezett:
Kismárton Fanni (Pollack), felkészítő: Gyöngyi Istvánné / III. helyezettek: Feka Zsombor és
Rácz Kata (Dózsa), felkészítő: Bulláné Farkas Beáta
fotó kategória - különdíj: Gálik Lídia Zsófia (Kazinczy), felkészítők: Takácsné Kerezsi Ágnes,
Tóth Csilla
Felső tagozat
rajz kategória - I. helyezettek: Kiss Dorka és Molnár Eszter (Pollack), felkészítő: Gyöngyi Istvánné / II. helyezett: Kovács Boglárka Sarolta (Szalézi), felkészítő: Bukodiné Sólyom Ilona / III.
helyezett: Kiss Kata (Ádám), felkészítő: Szmerekné Krójer Anita

fotó kategória - különdíj: Tóth Marcell (Dózsa), felkészítő:
Radácsiné Tóth Erzsébet
videó kategória - különdíj: Sárossy Zsigmond és Gálik Zsombor, felkészítő: Viszoczky Sándor
Középiskola
rajz kategória - I. helyezettek: Hegedűs Mariann Éva és Ölveczki Zsófia / II. helyezett: Pásztor Johanna / III. helyezettek: Szakács Eszter és Kisbenedek Réka
videó kategória - I. helyezett: Tóth Judit / II. helyezett: Hanuska Gábor / III. helyezett: Kónya Réka
A középiskolások minden kategóriájában a Szalézi Szent
Ferenc Gimnázium diákjait ismerte el a zsűri. A tanulókat
Bukodiné Sólyom Ilona készítette föl.

NYOLC KERT KAPOTT DÍJAT
Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Városszépítő Egyesület 2016 tavaszán első alkalommal hirdette meg saját
szervezésben a „Kazincbarcika legszebb konyhakertje” pályázatot, amelynek fő célja, hogy minél többen műveljenek
konyhakertet városunkban. Pályázat benyújtására Kazincbarcika közigazgatási területéhez tartozó ingatlanokon lévő
kertek tulajdonosainak és használóinak volt lehetősége.
A Kazincbarcika Legszebb Konyhakertje Bizottság hat fő
szempont szerint értékelte a pályázókat. Ez alapján alakult
ki a kategóriánkénti végső sorrend, amelynek díjait Klimon
István és Fancsik József adták át.
DÍJAZOTTAK
Zárt kert - 1. helyezett: Bagó László / oklevél és ajándék: Jaskó
Jánosné, Kovács József István, Lanku József, Mezei Istvánné
Családi ház - 1. helyezett: Lévai Istvánné / oklevél és ajándék: Hankó Imre
Balkonon, erkélyen, konyhaablakban kialakított „mini” konyhakert - különdíj: Herczeg Zsuzsanna

JÖVŐRE IS MEGHIRDETIK A
VÁROSSZÉPÍTŐ PÁLYÁZATOKAT
A közel egyórás díjátadó ceremónia végén a városszépítő
egyesület két támogatói oklevelet adott át. Az egyiket Lövey
Zoltán bizottsági elnöknek, településünk díszpolgárának és
Pétervári György képviselő-testületi tagnak.
Az ünnepi esemény - és az idei önkéntesek hete - lezárásaképpen Klimon István mondott zárszót, amelyben hangsúlyozta az önkéntes városszépítő mozgalom jelentőségét és
mindenkit arra buzdított, hogy 2017-ben is induljon a meghirdetett tematikus pályázatokon; majd Fancsik Józseffel
és Dienes Máriával közösen vágta fel az eseményhez illő
formatortát.
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SEJ, SZELLŐK

Groteszk múltidézés – úttörő revü
Egy húszállomásos, országos turné egyik helyszíneként Kazincbarcikára érkezik Török Tamás: Sej, szellők című groteszk,
múltidéző darabjával az Ivancsics Ilona és Színtársai alkotóműhely október 22-én. Az író-rendező művével a Magyar
Szabadság Éve alkalmából, az egyik legfontosabb nemzeti
ünnepünknek állít emléket, különösen értékes és érdekes
megközelítésben. Az idén tízéves jubileumát ünneplő alkotóműhely előadását az 56-os forradalom és szabadságharc
hatvanadik évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.
– Kétezer-hétben Száguldó
Orfeum néven alapított saját színházat, mely 2012-től
Ivancsics Ilona és Színtársai
néven működik Szentendrén és játszik szerte az országban. Honnan jött az alkotóműhely ötlete?
Ivancsics Ilona: – Emlékszem,
hogy a házunk nappalijából
indult a magánszínház ötlete. Ott készültek a listák, izzott a telefon, csalogattuk a
közönséget, kíváncsian várva vajon megtelik-e a nézőtér? És megtörtént a csoda!
Valamennyi előadásunkat
teltházzal tisztelték meg, így
aztán nem volt kérdés akkor

sem, most sem, hogy szükség van a munkánkra, igény
van az előadásainkra. Színésznő vagyok, ez a hivatásom, ez az életem, éppen
ezért boldog vagyok a tízedik
születésnapunkon.
– A társulat Török Tamás
kortörténeti dokumentumát
megelevenítve, humorral átszőve ábrázolja mindazt, ami
a saját korában egyáltalában
nem volt vicces. Miért fontos az alkotóműhelynek ez
a darab?
I. I. – Fontosnak tartjuk azt,
hogy olyan klasszikus és
kortárs magyar drámakin-

cseket vegyünk szárnyaink alá és mutassunk be az
ország több pontján, amelyekkel csak nehezen találkozhatna a közönség. Ezért
is jelent számunkra megtiszteltetést, hogy az alkotóműhelyünket választotta
a darab szerzője, rendezője
egyik legújabb munkája, a
„Sej, szellők” bemutatására.

– Melyik korosztályt szólítja
meg a leginkább a színdarab?
I.I. – Az előadás pontos kórkép hatvan év távolából a közelmúlt magyar valóságáról,
amely legfontosabb nemzeti
ünnepünknek állít emléket,
rendhagyó és a fiatal közönség számára különösen
értékes megközelítésben. A
forradalom hatvanadik esztendejében, a Magyar Szabadság Évében azt a generációt kívánjuk megszólítani
– középiskolákban, egyetemeken, művelődési központokban – akiknek alig van

némi ismeretük az 56-ot
megelőző évek abszurdan
groteszk, mégis rémisztően
valós életpillanatairól.

– A plakátokon zenés úttörő revüként hirdetik a darabot. Mit rejt ez a műfaj?
Török Tamás: – A zenés darab groteszk múltidézés,
nehéz lenne egyazon stílusbéli jelzővel meghatározni, mert a történet eredeti dokumentumokra épül,
az 50-es évek fiatal pedagógus-házaspárjának abszurdba hajló élethelyzeteit
jeleníti meg. A számtalan
tragikus és komikus helyzet igényesen feldolgozott
mozgalmi dalokkal, szórakoztató úttörő revü is lehetne, ha nem szőné át a
folyamatos fenyegetettség.
A beadott földek miatt, a
titkos keresztelők miatt, a
beszolgáltatások miatt, és a
Rákosi Mátyás 60. születésnapjára készülő nagyoperett
miatt.

– A darab helyszíne egy
meg nem nevezett, Isten
háta mögötti somogyi falucska bárói kastélyából átalakított általános iskola.
Mit lehet tudni a cselekményről?
T. T. – Egy Somogy megyei apró falu bárói kastélyból átalakított körzeti általános iskolájával, írástudatlan
cselédből szakfelügyelővé
és kultúrkomisszárrá váló
nőalakjával, a téeszesítések
viharkabátos fiatal elvtársával, a tizenhat gyerekes államosított cigányasszonyával
valódi XX. századi kavalkád.
Ebben a sokszor életveszélyes helyzetben kell eligazodnia Katónak, a fiatal tanítónőnek, akiből egy párthatározat
előbb lenini néptanítót, majd
iskolaigazgató pajtást kreált.
Kató, a tanítónő kulturális
műsorokat, színházi előadásokat rendez, közben megszüli három gyermekét; és
1956-ra veszélybe kerül eddig fennem épített élete.

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ 1956-OS FORRADALOM 60. ÉVFORDULÓJÁN!
Október 22. 17.00, 56-os emlékmű: koszorúzás,
18.00 Egressy Béni Művelődési Központ színházterem:
ünnepi beszédet mond Szitka Péter polgármester, utána:

IVANCSICS ILONA ÉS SZÍNTÁRSAI

Török Tamás:

SEJ,
SZELLŐK…
zenés úttörő revü

A darab szereplői: Farkasházi Réka, Török Anna, Ivancsics
Ilona, Horváth Gyula Antal, Fábián Szabolcs, Sztankay
Orsolya, Kabai Alex, Farkas Zoltán, Tóth Mihály, Nemcsók Nóra, Cseh Adrienn, Nehéz-Tóth Rebeka, Gombos
Krisztián, Balassa Levente és Varga Ádám
(forrás: http://iiszt.hu)

Szereplők:
Farkasházi Réka, Ivancsics Ilona,
Sztankay Orsolya, Fábián Szabolcs,
Török Anna, Horváth Gyula Antal
és a Krupszkája úttörőraj tagjai

Jegyár: 500 Ft/fő

Jegyek kaphatók október 12-étől
az Egressy Béni Művelődési Központ
jegypénztárában.
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TÁRLAT

GÖMÖRI DARABOK KAZINCBARCIKÁN

DON BOSCO ISKOLA

A FEHÉR BOT NAPJA

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének
tagjai második alkalommal látogattak el a Don Bosco iskolába, a fehér bot napja alkalmából, hogy előadást és játékos
bemutatót tartsanak. Az egyesület vezetője, Barnóczki
Gábor elsőként a fehér bot használatát, majd a beszélő
színfelismerőt és különböző a vakok és gyengénlátók életét
segítő fejlesztő játékokat mutatott be.
Csengeri István Joey nevű vakvezető kutyájával érkezett
a gyerekek legnagyobb örömére, akik kipróbálták, hogy
milyen érzés egy vak ember számára, ha a kutya vezeti
és irányítja őket a mindennapokban.

„Viseleti darabok Gömörből”
címmel nyílt Neszádeliné Kállai Mária csipkeverő, viseletkészítő népi iparművész, a
népművészet mestere kiállítása a Gyermekek Háza-Kézművesházának kiállítótermében október 13-án.
A tárlat megnyitóján a Kodály
művészeti iskola művészpedagógusai szolgáltattak
magyarbődi népzenét, majd
Klimon István, Kazincbarcika
alpolgármestere méltatta a
művészt.

A tárlatot Berzeviczy-Fehér Jánosné, Csokonai-díjas népi iparművész, a népművészet mestere, a Heves
Megyei Népművészeti Egyesület elnöke ajánlotta a művészetkedvelők figyelmébe.
Beszédében kitért az alkotó
több éves munkásságára, s
elmondta: szerinte Mária alkotásai annyira egyediek és
különlegesek, mint maga a
művész, s nagyra értékeli,
hogy készítőjük nem a tucattermékekbe bújik a min-

dennapokban, hanem saját
alkotásait viseli. A köszöntők
után egy rövid divatbemutató
következett, melyen a megjelentek felvéve is megcsodálhatták a Zilahy György-díjas alkotó munkáit.
A kiállításon Neszádeliné Kállai Mária 25 évnyi termését
láthatják az érdeklődők: főként ünnepi és hétköznapi
viseleteket, vertcsipke-gallérokat és kalárisokat.
A tárlat november 11-éig látogatható.

SZALÉZI GIMNÁZIUM

HÉTÉVFOLYAMOS NYELVI
OSZTÁLY INDUL

A következő tanévben a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
újdonsággal szolgál a gimnáziumi továbbtanulás iránt érdeklődő hatodik osztályos
szülőknek és tanulóknak. A
több mint 20 éve eredményesen futó hatévfolyamos
oktatás mellett hétévfolyamos nyelvi osztályt indít a
gimnázium. Ennek keretében a 7/Ny nyelvi előkészítő
évfolyamon heti 32 órában
folyik majd az oktató-nevelő
munka, amelyből heti 18 óra
intenzív angolnyelvoktatás,
heti 5 óra testnevelés, 3 óra
informatika, 3 óra anyanyelvi és matematikai elemeket
tartalmazó képességfejlesztés lesz. Az előkészítő évfolyam informatikaoktatásának
része a tízujjas gépírás elsajátítása is. A hétévfolyamos
nyelvi osztály második évétől

vezetik be a második idegen
nyelv-oktatását.
Ebben a képzéstípusban azt
szeretnék elérni, hogy minden érettségire készülő diákjuknak legalább egy, de
inkább két középfokú nyelvvizsgája legyen. Az oktatás
hét éve alatt a diákok angolból 1700 órát, a második idegen nyelvből 650 órát kapnak, amely megalapozza a
két nyelvből megszerezhető
középfokú nyelvvizsgájukat.
A hétévfolyamos gimnáziumi
osztály mellett továbbra is indítják a hagyományos hatévfolyamos osztályt, amelybe
szintén várják a szorgalmas,
jól tanuló hatodik osztályosok jelentkezését. Felhívják
a szülők figyelmét arra, hogy
a hétévfolyamos és a hatévfolyamos osztályokba külön
kell jelentkezni. Fontosnak

tartják azt, hogy a hétévfolyamos (nyelvi előkészítős)
osztályba jelentkezők mindegyike egyben a hatévfolyamos gimnáziumi osztályba is
jelentkezzen, hogy a várhatóan sok jelentkező esetén
mindenképpen bekerüljön a
Szalézi Gimnáziumba fölvett
hetedik osztályosok körébe.
A hétévfolyamos osztályba jelentkezők felvételéről a
6. osztályos félévi eredményeik, valamint a számukra
szervezett egységes írásbeli
felvételi vizsgán anyanyelvből és matematikából elért
eredményük alapján döntenek. A hat- és a hétévfolyamos gimnáziumi osztályba
beadandó jelentkezési lap
közvetlenül a gimnáziumban
is leadható.
(Petróczi Gábor, igazgató)

TERMÉSÁLDÁS

Fürtöcske napi vigadalom
A hagyományokhoz híven idén is a katolikus kulturális hetek
keretén belül tartották a fürtöcske napi vigalmat október
15-én. Az esemény az Angyalkert Görögkatolikus Óvodában kezdődött, ahol a gyerekek mustot készítettek. Délután a kicsik hozzátartozóikkal hintóval, néptáncosokkal
és zenészekkel az intézménytől egészen a görögkatolikus
templomig vonultak, miközben vidám zenés-táncos produkcióval szórakoztatták a járókelőket. A rendezvény végén az óvodások rövid műsort adtak a templomban, majd
dr. Janka Gábor parókus megáldotta a kicsik és szüleik által
hozott terméseket is.
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HIRDETÉS

HoldfénY
TEMETKEZÉS

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

A Kazincbarcikai
önkormányzat
temetkezési
szolgáltatója

Dr. Minár Gyula
állatorvos

IRODA: a kazincbarcikai köztemető
bejáratánál
Ügyfélfogadás:
h.-p. 8.00-16.00
Telefon:
06-20/238-2210
24 órás ügyelet: 06-20/239-1715

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:

GÉPI FÖLDMUNKA

4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!
Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

Homok-,
sóder-,
betonszállítás
30/686-3396

10 000 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.

TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

Bababörze

November 5-én, 9 –13 óráig
Don Bosco iskola
Info: 06-20/82-89-369
Pozsgainé Zsuzsanna
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SVÁJCI PÁLYÁZAT

EGYEDI MŰANYAGGYÁRTÁS

„Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” címmel Kazincbarcika Város Önkormányzata három szomszédos helyhatósággal karöltve összehangolt fejlesztési projekteket valósít meg a Svájci Hozzájárulási Program 1,4 milliárd
forintos támogatásával. Ennek részeként 2013 szeptemberében nyílt meg a „Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása a Kazincbarcikai kistérségben”
pályázati alap. Ennek teljes vissza nem térítendő támogatási összege mintegy 238
millió Ft, melyre immáron négy körben lehetett pályázni. Rovatunkban tájékoztatunk a pályázat eddigi nyerteseiről. Ez alkalommal a Prototech Gold Kft. tevékenységét mutatjuk be.
A napjainkban használt berendezések nagy
számban tartalmaznak
kis méretű műanyag alkatrészeket, elemeket.
Ezek meg h i básodása
sokszor az adott gép életciklusának végét jelenti,
hiszen több gyártónál bevett szokás, hogy kisebb
alkatrészek esetében
csak nagy tételek vásárlására van lehetőség, valamint problémát jelenthet
egy-egy egyedi tervezésű műanyag alkatrész kis
darabszámban történő

legyártása, mert a gyártáshoz az esetek többségében nem éri meg drága szerszámot készíteni.
A mai versenyhelyzetben ugyanakkor egyetlen
cég sem engedheti meg
magának, hogy egy-egy
műanyag alkatrész meghibásodása miatt berendezései, termelése leálljon. A Prototech Gold Kft. a
fenti probléma orvoslására alakult meg 2013-ban,
Kazincbarcikán.
A svájci projekt első fordulója után sikerült be-

szerezniük egy modern,
3 dimenziós nyomtatót,
mellyel akár kis számban
is elő tudnak állítani egyedi műanyag alkatrészeket.
A cég sikerein felbuzdulva
a vevői igények szélesebb
kielégítését tűzték ki célul. Ezt a szándékot tükrözte a Svájci Hozzájárulási Programhoz benyújtott
újabb pályázatuk. A harmadik pályázati körben
megnyert támogatásnak
köszönhetően az országban az elsők között tudják
alkalmazni a különböző

FALFESTÉS

poliuretán alapú műanyagokat kis szériás késztermékek gyártására.
A fejlesztések lehetővé
tették a kis szériás gyártási technológia növelését,
valamint Magyarországon
elsőként el tudták indítani
az orvosi CT-készülékekkel végzett betonvizsgálati üzletágukat. Ezzel a professzionális módszerrel

tűz-, illetve fagykárosult
betonelemek vizsgálatát
végezhetik el roncsolásmentesen. A sikeres beruházások lehetővé tették a
létszámbővítést, jövőbeni
terveik között pedig egy
hét-nyolc főt foglalkoztató
mérnökiroda kialakítása
szerepel. A cégről a www.
prototech.hu oldalon tájékozódhatnak.

SVÁJCI PROJEKT

VALÓRA VÁLT Ügyviteli szolgáltatásokkal
segítik a vállalkozásokat
ÁLMOK
Az esős, borongós októberi időjárás nem
kedvezett a svájci projekt falfestéseinek
megvalósításán dolgozó festőművészeknek, akik a Mátyás király út 4. sz.
társasház Jókai középiskolára néző oldalsó homlokzatán dolgoztak az utóbbi
hetekben. A kép ettől függetlenül kész
lett, így a tavaszi Kolorcity épületdekorációs pályázat 1. helyezettjének,
Gőgös Károly formatervező-grafikusnak „Az álmaid valóra válhatnak” c.
grafikája immáron a tízemeletes társasház oldalsó homlokzatán is megtekinthető.
A művészek ezt követően - az őszi
időjárás függvényében – a
Fő téren és a Május 1.
úton dolgoznak majd
tovább.

A vállalkozásfejlesztési támogatási alaphoz kapcsolódóan szervezett tanácsadások
keretében múlt csütörtökön
az Ecobay Global Kft. munkatársa a hatékony ügyvitel
fontosságáról beszélt. Főleg
kezdő vállalkozások esetében alakul ki gyakran az a
helyzet, hogy a vállalkozás
vezetője vagy az egyéni vállalkozó kénytelen ellátni az
ügyvitellel, adminisztrációval kapcsolatos feladatokat
is. Ezek azonban éppen az új
megrendeléseket jelentő tárgyalásoktól veszik el az időt.
Célszerű már a vállalkozás
alapításától kezdve tudatosan kialakítani az ügyvite-

li rendszert is. Amennyiben
a vállalkozás nem tud, vagy
nem kíván a szoftverekre, licencekre havi szinten jelentős összeget fordítani, akkor
érdemes olyan szolgáltató
vállalkozással együttműködést kialakítani, amely ezt
havi megbízási díj keretében biztosítja. Ezt kínálja Kazincbarcikán és környékén
az Ecobay Global Kft., amely
könyvelés mellett teljes körű
ügyviteli szolgáltatást és korszerű dokumentumkezelést
és archiválást nyújt.
Bővebb információ és ajánlatkérés: www.ecobayglobal.com

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

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM
I. FÉLÉV OKTÓBER 27. - JANUÁR 12.
Helyszín: Mezey István Művészeti Központ nagyterme

A FOGLALKOZÁS IDEJE

TÉMA MEGJELÖLÉSE

ELŐADÓ (OKTATÓ NEVE)

1. 2016. október 27. 15.00-17.00

Selmecbányától a Miskolci Egyetemig – történeti
visszatekintés

Prof. Dr. Patkó Gyula Miskolci Egyetem, nyugdíjas rektor

2. 2016. november 10. 15.00-17.00

Áldozatorientált bűnmegelőzés, áldozatsegítés
nemzedékeken keresztül

Dr. Váradi Erika, Miskolci Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar,
egyetemi docens, dékánhelyettes

3. 2016. november 24. 15.00-17.00

Az egészséges idősödés, az egészséges időskor
megélése, prevenció minden életkorban

Dr. Felszeghi Sára, Miskolci Egyetem, egyetemi docens

4. 2016. december 08. 15.00-17.00

A generációk közötti kommunikáció

Dr. habil Dobos Csilla Miskolci Egyetem, egyetemi docens,
intézetigazgató

5. 2017. január 12. 15.00-17.00

A női nemi szervi daganatokról és a szűrés
fontosságáról a megelőzésben

Dr. Juhász Antal nyugdíjas kórházigazgató,
szülész-nőgyógyász főorvos

A részvételi díj 1 000 Ft/félév, mely tartalmazza az előadásokon való részvétel díját és a félév végén egy certifikációt.
Jelentkezés feltétele:
- 50. életév betöltése,
- minimum középszintű végzettség,
- a résztvevő vállalja a szabadegyetemen való aktív részvételt,
- részvételi díj befizetése.
Bővebb információ és letölthető jelentkezési lap: www.barcikaart.hu
Jelentkezési cím: Szikra Alapítvány
3530 Miskolc, Reményi Ede u. 9.
Tel.: 46/504-730 | e-mail: kepzes@szikraalapitvany.hu
Jelentkezési határidő 2016. október 26. 12.00

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal

TÁJÉKOZTATÓJA KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
A Szuha 2000 Bányászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3700 Kazincbarcika, Csokonai u. 40.) megbízásából eljáró ENVIRA
Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) a „Tardona-szén” kutatási területen tervezett 1,0 Mt/
év (azaz 1.000.000 t/év) termelési kapacitású mélyművelésű szénbányára vonatkozóan összevont környezeti hatásvizsgálati és
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását, illetve az egységes környezethasználati engedély kiadását kérelmezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál. Kérelméhez mellékelte az általa készített 2016. április-július havi
keltezésű engedélykérelmi dokumentációt, közérthető összefoglalót. Az eljárással kapcsolatos tervdokumentáció és kiegészítései
elérhetők a környezetvédelmi hatóság http://emiktf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán is BO/16/12777/2016. számon a keltezés dátumától számított 30 napig.
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ügyben a környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 24. § (7) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatást tart, melynek

- helye: Egressy Béni Művelődési Központ (3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.)
- időpontja: október 26. (szerda) 14.00 óra.
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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 mindenkinek 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.

60 ÉV EGYÜTT, IGAZ SZERELEMBEN
Hatvan, együtt töltött év
történetét szeretném megosztani az olvasókkal. Földi
Györgyné vagyok, férjemmel idén ünnepeltük a 60. házassági évfordulónkat,
a „nagybetűs”
gyémántlakodalmunkat, családtagjaink körében.
Számunkra az elmúlt hat évtized
nagyon sok szép
emléket és örömöt adott. Fiatalon, 1954 júliusában ismerkedtünk meg. Én
17 éves voltam akkor, a férjem pedig 19. Két év udvar-

lás után, 1956. október 13án kötöttünk házasságot
a nagybarcai református
templomban. Holtomiglan,

holtodiglant ígértünk egymásnak. Hálásak vagyunk
a sorsnak, hogy ez a hosszú

REJTVÉNY

SKANDINÁV REJTVÉNY
Az alábbi skandináv rejtvény a 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett
kazincbarcikai, október 22-ei megemlékezéshez kapcsolódik. Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! A
helyes megoldásokkal két belépőjegyet nyerhet a Kazincbarcikai Fedett Uszodába.

Beküldési határidő: november 2.
Cím: 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 32-34.
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
A nyereménnyel kapcsolatos részleteket a
Kolor7 szerkesztőségével a 06-20/479-4351-es
telefonszámon lehet megbeszélni.

Az szeptember 30-ai rejtvényünk nyertese:
MÁTYÁS ANDRÁSNÉ
(Kazincbarcika, Pollack M. út 4. 8/4.)
Nyereménye átvehető a Kazincbarcikai Fedett Uszoda
pénztáránál.

idő békességben és boldogságban telt el. Az égiek két
fiúval, három unokával és
három dédunokával ajándékoztak meg bennünket. Menyeinket
is saját gyermekeinkként szeretjük.
Ők adnak nekünk
sok-sok örömet
időskorunkra. Az
1956-os forradalom ideje alatt Csolnokon, a férjem
szüleinél töltöttük a nászutunkat,
majd visszajöttünk
Nagybarcára. Ötvennégy
évig éltünk egyetértésben
a családdal és a falubeliek-

kel. A férjem harminchat
évet dolgozott a Borsodi
Szénbányák Bányagépjavító Üzemében, mint anyaggazdálkodó. Én neveltem a
gyermekeinket és végeztem a ház körüli teendőket, miközben tiszteletdíjas könyvtáros voltam. Idős
napjainkra, 2010-ben költöztünk Kazincbarcikára. A
hosszú, páros élet titka az
egymás iránti tisztelet, szeretet és megbecsülés. Nekünk sikerült, s ezt kívánjuk
a felnövekvő fiataloknak is!
Földi Györgyné
sz.: Silye Ilona
és Földi György
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KBSC

SPAR BUDAPEST MARATON

Hárommal küldtük haza a Böszörményt Amatőrként az első hatvanban
kalommal a vendégek védője a gólvonalról vágta ki
a labdát. A második játékrészben Sigér szép összjáték után szerzett gólt, majd
Constantinescu harcossága eredményezte azt, hogy
Bene helyzetbe került, beállítva ezzel a végeredményt.
(www.kbsc.hu)

Október 15-én hazai pályán
magabiztosan győzte le a
Hajdúböszörmény gárdáját
a KBSC az NB II Keleti csoport 11. fordulójában. Már az
első félidőben eldönthették volna a mérkőzést, hiszen Faggyas gólján kívül
több százszázalékos helyzet is kimaradt. Az egyik al-

KBSC: Fülöp, Szemere, Fekete, Belényesi, Süttő, Burics, Turcsik, Faggyas, Bene, Engel, Farkas
Cserék: Süttő helyett Sigér, Burics helyett Kovács, Farkas helyett Constantinescu
Koleszár György: – Sok helyzetet kihagyva nyertük meg a mérkőzést.
VRCK

Csak megszorongatni sikerült a Zagrebet
Október 16-án a Vegyész Röplabda Club (VRCK) Kazincbarcika 3-1-re kikapott az így továbbra
is veretlen Mladost Zagrebtől a MEVZA Kupa 1. tornájának zárómérkőzésén. A Vegyész két
vereséggel zárta a kupa zágrábi tornáját, legközelebb október 25-én, a Kecskemét otthonában játszik bajnokit. A mérkőzést az M4 Sport 18 órától élőben közvetíti. (www.vrck.hu)
Mladost Zagreb – VRCK 3-1 (27, -18, 15, 18)
Mladost: Sabljak 11, Strahija 4, Marelic 10, Dukic 16, Prlic 9, Sedlacek 21. Csere: Mrakuzic (liberó), Bakonji, Vujovic, Nikacevic 1, Hanzic. Vezetőedző: Tomislav Misin.
Vegyész: Toronyai 1, Borovicsanin 8, Juhász 9, Árva 11, Januzovics 10, Banai 5. Csere: Dudás
(liberó), Kecskeméti, Bokor 2, Surányi, Kozsla, Gulyás 1. Vezetőedző: Toma Sándor.

Géczy Éva 3 óra, 29
perc és 30 másodperces idejével 1211
nő közül ötvenhetedikként, kategóriájában – a
35 és 39
év közöttieknél
– tizenharmadikként
teljesítette a 31.
SPAR Budapest
Maratont október 9-én. Az
amatőr sportolót a felkészülési
módszeréről kérdeztük:
– Abszolút amatőr
vagyok, csak hobbi
szinten futok. Tizennégy, tizenöt éve kocogok kisebb kihagyásokkal, mert közben
született két gyermeJUDO

kem. A szülés környékén
egy kicsit szüneteltem,
de hamar visszatértem
a sporthoz. A hajnali órákban naponta
tíz kilométert
szoktam futni a városban. A maraton előtt
sem volt
különösebben intenzívebb a felké s z ü l é s e m .
Néha, szintén
rendszeres időközönként beszúrok ugyan
egy-egy hosszabb
távot, de a gyermekek mellett erre nem
sokszor van lehetőségem. A célom elértem azzal, hogy teljesítettem a távot, s az,
hogy ilyen jó időt futottam, felemelő érzés.

GYŐZTEK A KÉZILABDÁSOK

DUPLÁZOTT
A BAJNOK

Kisvárdai KC - Kazincbarcikai
KSE 22-24 (13-17)

Kecskeméten rendezték meg
a Judo Diák B (2005-ös korosztály) bajnokság országos
döntőjét október 8-án. A kazincbarcikai, Pásztor Eszter
(MVSC) a 2015-ös magyar
bajnoki címe után idén is
súlycsoportjában, a +49 kgban a legjobbnak bizonyult.

KKSE

A Kazincbarcikai Kézilabda
Sport Egyesület meglepetés
győzelmet aratott a Kisvárda ellen az NB II Északkeleti
csoportjának hétvégi fordulóján. (http://kazincbarcikaikse.hu)

DIÁKSPORT

A SZALÉZIS LÁNYOK AZ ELSŐK

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesülete a 2015/16-os évet ismét
a megyei diáksport eredményeket összegző ranglista
elején zárta. A gimnázium
közel 200 sportolója összesen 15 diákolimpiai versenyszámban indult. A hagyományos sportágak mellett
képviseltették magukat például falmászásban, kispályás floorballban és szellemi

diákolimpián is. Kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak kézilabdában, röplabdában, tornában és úszásban. A kiváló
eredményeknek köszönhetően a leányok az összesített rangsor alapján első helyezést értek el; a diáksport
egyesület pedig a 64 megyei
középiskola közötti összesített versenyben a harmadik
lett, megelőzve a Diósgyőri és
a Herman Ottó Gimnáziumot.
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJA
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

Október 29. (szombat) 15.00

Október 26. (szerda) 10.00

animációs mese
A program díjtalan

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Október 24. (hétfő) 10.00

Október 27. (csütörtök) 10.00

mesés foglalkozás óvodásoknak

mesés foglalkozás óvodásoknak

Október 25. (kedd) 10.30

› › KIPPKOPP GYEREKEI

mesefoglalkozás óvodásoknak

Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.

›› SZALÉZI SZENT FERENC
GIMNÁZIUM KÓRUSÁNAK
ELŐADÁSA

› › RAJZFILMÜNNEP - LUDAS MATYI

› › FŐ AZ EGÉSZSÉG

KAZINCBARCIKAI
KISGALÉRIA

› › „ITT VAN AZ ŐSZ…”

Október 27. (csütörtök) 14.00

› › „MÁRTI AZ ISKOLÁBAN”

foglalkozás általános iskolás tanulóknak

Október 27. (csütörtök) 17.00

›› „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE”
kiállításmegnyitó
az Ózdi SC Deák Ferenc
Szakképző Iskolája és
Művészeti Szakgimnázium
diákjainak alkotásaiból

Október 27. (csütörtök) 9.30

›› VADNAI ŐSZIRÓZSÁK
NYUGDÍJASKLUB ÉS
NÉPDALKÖR

DON BOSCO
SPORTKÖZPONT
Kazincbarcika, Tel.: 06-20/314-8470

SAJÓSZENTPÉTER

Október 29. (szombat) 10.00
Művelődési és sportközpont
(Sajószentpéter, Bem József út 15.)

Október 26. 16.00 óra

›› RAJZFILMÜNNEP

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT

›› KAZINCBARCIKAI
DIÁKSPORT CSILLAGOK
DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Folyamatosan megtekinthető:

EDELÉNY

Kiegészítő program:
játszóház, rajzfilmtotó,
rajzfilmhősöket bemutató képek
kiszínezése
A belépés díjtalan

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

›› MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA
ÉS KIÁLLÍTÁS

Október 23. (vasárnap) 10.00
Forradalmak tere

›› KOSZORÚZÁS AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE

›› KABARCI-K TÁRLATA
November 18-ig

›› KIÁLLÍTÁS AZ IZSÓ MIKLÓS
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR
ÉVES MUNKÁIBÓL

Október 29. (szombat) 10.00
Művelődési központ
(Edelény, Borsodi út 9.)

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Október 21., 28. (péntek) 16.00

› › MODELLEZŐMŰHELY
Vezeti: Kalanovics Zoltán

Október 24. (hétfő) 15.00

› › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB
Vezeti: Pácz Jánosné

Október 24., 26. (hétfő, szerda) 15.30

› › RAJZSZAKKÖR
Vezeti: Nagy Gyula

Október 25. (kedd) 15.00

›› TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS -KLUB

Október 25. (kedd) 15.00

› › CSIPKEMŰHELY GALÉRIA
Vezeti: Neszádeliné Kállai Mária
Október 26. (szerda) 16.00

› › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Pappné Magyar Annamária
November 11-ig

› › VISELETI DARABOK
GÖMÖRBŐL

Kiállítás Neszádeliné Kállai Mária csipkeés viseletkészítő népi iparművész, a
népművészet mestere munkáiból

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna
Október 25. (kedd) 15.00

› › KAZINCBARCIKAI GOBELINÖLTÖGETŐK KÖRE
Vezeti: Kissné Király Piroska

Egész napos rajzfilmvetítés és egyéb
programok
Október 29. (szombat) 13.00
Borsodi Tájház
(Edelény, Borsodi út 155.)

Október 21. (péntek) 14.00
KSK

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

ŐSZI NAPKÖZIS TÁBOR
2016.
november 2-3-4.
8.00-16.00 óra

Részvételi díj: 5 000 Ft/félév

› ›IV. KORCSOPORTOS KÖRZETI
LABDARÚGÓ-DIÁKOLIMPIA
DÖNTŐ

Október 22. (szombat) 10.00 és 12.00
KSK

› ›KBSC-EGER
U-15-ÖS ÉS U-14-ES BAJNOKI
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Kézművesség sok játékkal

Október 24. (hétfő) 14.00
KSK

Október 25. (kedd) 14.00
KSK

› ›III. KORCSOPORTOS
KÉZILABDA
FELKÉSZÜLÉSI VERSENY
Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket,
hogy a Kazincbarcikai Sportközpont
és a Tornacsarnok, valamint a
Kazincbarcikai Fedett Uszoda
október 23-án zárva tart.

Október 23. (vasárnap) 11.00

›› AZ 1956-OS EMLÉKMŰ
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

GYERMEKEK HÁZA – KÉZMŰVESHÁZ

A szakkörökre, műhelyekre a jelentkezés
folyamatos!

› ›LEÁNY LABDARÚGÓDIÁKOLIMPIA
VÁROSI SELEJTEZŐ

SAJÓIVÁNKA

›› HÁZI LEKVÁROK VERSENYE

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

› ›KSK-TÁLLYA
U-19-ES ÉS U-17-ES BAJNOKI
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

BÁNHORVÁTI
Október 23. (vasárnap) 17.00
Berkes János Művelődési Ház
(Bánhorváti, Szabadság út 175.)

›› 60 ÉVE TÖRTÉNT...
emlékezés az
1956-os forradalomra

›› RAJZFILMÜNNEP 2016

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
Október 21. (péntek) 12.00 és 14.00
KSK

összeállítás klasszikus magyar animációs
mesefilmekből

Részvételi díj: 3000 Ft/fő
Jelentkezni: 2016. október 27-éig
06-48/310-116, vagy 06-20/512-9873
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2016/2017 SZÍNHÁZI ÉVAD
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ

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

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

ALU- ÉS HORGANYZOTT CSATORNÁK
Lambériák, fűrészáruk, OSB,
nádszövet, drótfonat, kerítésoszlop,
palák, gipszkarton, profilok,
csavarok. Creaton, Terrán,
Tondach cserepek.

FABRIKETT KAPHATÓ!

2016. november

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

MR. ÉS MRS.

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

komédia
Szereplők: Verebes Linda, Pindroch Csaba

Nyitvatartás:

2017. január

MIRANDOLINA, TE DRÁGA

hétfő–péntek
6.00–17.00,

2017. február

szombat
6.00–12.00

Kassai Thália Színház – zenés komédia
Főszereplők: Varga Lívia, Pólos Árpád, Bocsárszky Attila

ST. MARTIN

önálló est, Valentin - napi koncert

2017. március

MAUDE ÉS HAROLD

Körúti Színház – vígjáték
Főszereplők: Esztergályos Cecília, Vándor Éva

2017. május

ELVIS, OLTÁR, MIAMI

Bánfalvy Stúdió – vígjátékszerű pénzhajsza
Főszereplők: Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, Vastag Tamás
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 2016. december 9-ig fizetendő.
Tavalyi bérletes helyek meghosszabbítása: 2016. október 22-ig.
Új bérletek vásárlása: 2016. október 12. és november 23. között.
Helye: Egressy Béni Művelődési Központ jegypénztára.
Érdeklődni lehet: 06-48/510-220. További információ: www.barcikaart.hu

MÉCSESEK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
DOXI CUKORKA
MARGARIN
MARGARIN
HÁZI SERTÉSZSÍR

90 g
1 kg
500 g
1 kg

100 Ft

1111 Ft/kg

280 Ft

280 Ft/kg

250 Ft

500 Ft/kg

450 Ft

450 Ft/kg

HÁZI SERTÉSZSÍR

500 g

250 Ft

500 Ft/kg

BOCI TÁBLÁS CSOKI

100 g

200 Ft

2000 Ft/kg

COCCOLINO ÖBLÍTŐ

1900 ml

890 Ft

468 Ft/l

250 ml

500 Ft

2000 Ft/l

AXE TUSFÜRDŐ

www.mazsoko.hu
Cím: Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11.

