28.

29.

30.

31.

1.

2.

3.

KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE

„ŐRIZZÜK A LÁNGOT!”

2016. 10. 28. • II. ÉVF. 39. SZÁM

CSOKIT VAGY CSÍNYT!

9.

Hirdessen nálun

k!

35 ezer példányban!
44 településen! en pénteken!
Mind
Kérje kedvező árajánlatunkat: +36 20 428 18 30, kolor7@barcikaart.hu

3.

2

2016. OKTÓBER 28.

HÍREK

A HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK

Várossá nyilvánításukat ünnepelték

Szendrő várossá nyilvánításának húszéves, valamint Edelény
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek emlékére
városi rangra emelésének harmincéves évfordulója alkalmából
a régió településein koszorúzással és egyéb megemlékezéssel kéaz Edelényi Kastélysziget és a Szendrői Várbarátok Egyesülete a
szültek.
XI. Várbarátok Napja keretében Forgách Ferenc-emlékkiránduEdelényben a Forradalmak terén október 23-án délelőtt koszorúlást szervezett október 23-án.
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MEGEMLÉKEZÉS

’56-OS BÜSZKESÉGPONT SAJÓIVÁNKÁN
Kétezer-tizenhat a Magyar
Szabadság Éve. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc
60. évfordulóját Sajóivánka
különleges módon ünnepelte
október 23-án.
A település csatlakozott az
1956-os emlékévhez, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány két
pályázatán – „Büszkeségpont” és „Sinkovits Imre” – sikert aratott „1956 emlékezete
Sajóivánkán” című projektjével. Ennek és az 1956-os
Emlékbizottság támogatásának köszönhetően meg-

valósult a település álma, egy
különleges emlékmű, s hozzá
kötődően az 60. évfordulóhoz méltó emlékprogram. Az
új „Büszkeségpont” tervezője, Eperjesi Szabolcs Seszták Ottó polgármesterrel, a
képviselő-testület tagjaival
és a település lakóival együtt
egy olyan emlékművet hozott
létre Sajóivánka egy kiemelkedő részén, mely jól látható
a 26-os számú főúton közlekedőknek is. Az emlékmű
kivitelezésében – csakúgy,
mint az ötletelésben, előkészítésben – a község lakói is
aktív szerepet vállaltak.

Az avató ünnepségen elsőként Seszták Ottó köszöntötte a megjelenteket, majd
a Büszkeségpont megalkotásának lépéseit elevenítette fel. Ezt követően Demeter
Zoltán mondott ünnepi beszédet. A képviselő-testület tagjai egy üzenetekkel teli
időkapszulát helyeztek el az
emlékmű talapzatába. Szándékaik szerint ezt a kapszulát utódaik ötven év múlva
bontják majd fel. Az eseményen Eperjesi Szabolcs mutatta be a Büszkeségpontot.
A rövid ismertetőt követően
a szobornál az emlékezés vi-

rágait helyezte el Sajóivánka
Önkormányzata, a település
testvérvárosának képviselői
és a meghívottak. Az ’56-os
emlékprogramon Kelemen
Csaba színművész műsorát
is meghallgathatták az érdeklődők.
A program zárásaként Dobos
Norbert művésztanár alkotásaiból nyílt tárlat a községházban, melyet Ursutzné
Blága Krisztina, a Gyermekek
Háza-Kézművesház vezetője ajánlott a nagyközönség
figyelmébe. A rendezvényen
közreműködött a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Is-

kola tanárainak
együttese, a
„Septoforte”.
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SOSEM ALUDHAT KI AZ ’56-OS
HŐSÖKÉRT ÉGŐ LÁNG

A Szanyi Péter szobrászművész által tíz évvel ezelőtt készített ’56-os emlékműnél kezdődött a kazincbarcikai ünnepi
megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára október 22-én. A Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola fúvószenekarának indulójára gyülekeztek
a koszorúzni készülők. Kazincbarcika Város Önkormányzatának és polgármesteri hivatalának képviselői - Szitka Péter
polgármester, Klimon István alpolgármester és dr. Szuromi
Krisztina jegyző - Demeter Zoltán országgyűlési képviselővel
közösen koszorúzott.

A koszorúzás után az Egressy Béni Művelődési Központban folytatódott az ünnepség, ahol
előbb Szitka Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket és emlékezett a 60 évvel
ezelőtti eseményekre.

„Nagy a felelőssége minden
egyes meghatározónak, a
mindenkori kormánynak,
ellenzéknek, mindenkinek,
aki valamilyen formában
megemlékezéseken vesz
részt ezekben a napokban.
Nem mindegy, hogyan őrizzük meg, és adjuk tovább az
’56-os hősökért égő lángot
a következő generációknak.
Az ’56-os társadalom
ugyanolyan színes volt,

Szitka Péter:
mint ma, sokan voltak sokfélék, de egy dolgot mindenki egyformán szeretett
volna: az elnyomás megszűnését, a szabadságot.
Nagy Imrének is voltak elképzelései a politikai pártok színes világáról, a véleményszabadságról, ami
már ebbe az irányba mutatott. Ez az, amit a következő generációknak tovább
kell adjunk, hiszen nekik

már természetes a szabad élet és mozgás, amiért az ’56-os hősöknek
meg kellett küzdeniük.
Fontos, hogy elmondjuk,
megtanítsuk, hogy egykor ezért a szabadságért
őseink vérüket, életüket
adták. Köszönjük nekik,
hogy ma itt lehetünk és
szabadként, függetlenként ünnepelhetünk Magyarországon!”

Az emlékezés koszorúját helyezte el többek között a
Kazincbarcikai Járási Hivatal, a Barcika Holding Vállalatcsoport, a BorsodChem Zrt., a helyi pártok, a roma nemzetiségi önkormányzat, a városi intézmények és civil
szervezetek képviselői.

A polgármesteri beszédet követően az 56-os Emlékbizottság által támogatott, a forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából készült, Török Tamás: Sej, szellők című
zenés úttörőrevüt Ivancsics Ilona és Színtársai hozták el a
megemlékezésen résztvevőknek groteszk módon megidézve a múltat, s bemutatva a mindent átható fenyegetettséget egy ötvenes években élő pedagógus házaspár
abszurdba hajló élethelyzetein keresztül.
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A TEMETŐBEN

Él az én lelkem és dicsér téged,
és ítéleteid megsegítenek engem

É

l az én lelkem. Kellemes őszi idő van, de látjuk hogyan fogy el az élet a
természetből. És mégsem
aggódunk, mert tudjuk, hogy
csak átmeneti állapot ez, s
jön a tavasz, amely újra élővé teszi azt ami most élettelenséget mutat. Így áll a keresztény ember a sírok mellé.
Nem aggódik akkor sem, ha
szemben van a halállal. Hívő
és hitetlen tanúságot tesz
az élet örökkévalóságáról
azzal, hogy ide jön a temetőbe. Mert nem azt szeretjük, amit a föld elemésztett
egy emberből... Nem ennyi
az ember. A lelket, ha el akarnánk temetni, el kellene venni
az Istentől, de ehhez túl kicsi
az ember.

É

s dicsér Téged... Az
élők lelke, a halálon innen
és a halálon túl is dicséretet
mond az Istennek. Mi ezen

az oldalon sokszor nehezen
adjuk meg a dicséretet, mert
tele vagyunk megválaszolatlan kérdésekkel, csak tükörben és homályosan látunk. A
másik oldalon lévők szeméről már lehullott a köd, s ők
buzdítanak minket, ők, akik
már tudják a válaszokat. S ha
szólhatnának, mind együtt
azt mondanák, hogy dicsőítsétek bátran az Istent.

É

s ítéleteid megsegítenek engem. Isten ítélete
nem elítélés, hanem megmentés. Krisztus azért tanít
minket az élet igéire, hogy
legyen valami az életünkben
ami miatt megmentő ítéletet mondhat. A foganás és a
halál pillanata között meghúzódó életet kell igazi tartalommal megtölteni, és ez a
tartalom csak egyetlen dolog
lehet. Az, amit nem tép ki a
kezünkből a földi élet végén

a nagy „rabló”, a halál. Ez a
tartalom: Megtanulni Krisztustól, hogy hogyan kell egy
másik embert szeretni. Ez
marad itt egyedül utánunk,
s ezt vihetjük magunkkal
Isten ítélőszéke elé. Minden
más az enyészeté lesz. Lehet, hogy csak sokára, de
azé lesz. Élj úgy, hogy Isten
ítéletével megmenthessen
téged! Így megmenekülök a
magányosságtól. Ha hagyod,
hogy Isten megmentsen, akkor megmenekülhetsz attól,
ami a legnehezebb a halálban, megmenekülhetsz a
magányosságtól. Nem vagyunk egyedül, s a másik oldalon lévők sincsenek egyedül. Vagy egy híd; Krisztus,
aki azért halt meg és támadt
fel, hogy élőknek és holtaknak egyenlőképpen Ura legyen.
Dr. Janka Gábor
görögkatolikus parókus
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SVÁJCI PÁLYÁZAT

PRECÍZIÓS HÍMZÉS KAZINCBARCIKÁN

„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. Ez alkalommal az egyik nyertes
pályázó, a DS Barcika Kft. tevékenységét mutatjuk be.
A DS Barcika Kft. egy idén
alapított vállalkozás, amely
textíliák ipari hímzésére kíván specializálódni. Az ipari alatt az értendő, hogy a
hímzőgép egyszerre hat
hímzőfejjel, 1000 öltés/perc
maximális hímzési sebességgel dolgozik, így főleg
nagy mennyiségű munkák
elvégzésére ideális. A kazincbarcikai térségben ez
idáig nem volt ilyen hímzési kapacitás. A gép beszerzésével a cég többféle iparágban működő vállalkozásnak
is magas minőségben tud

hímezni céglogókat, motívumokat.
Együttműködési esélyük
nyílt az egyik jelentős munkaruhagyártó céggel, a Salzol Kft.-vel, innen jött az ötlet majd pedig a lehetőség
a svájci projekten keresztül
egy gépbeszerzésre. A támogatott projekt keretében
egy ember alkalmazására is
lehetőségük nyílik.
A vállalkozás a szolgáltatással a környező középés nagyvállalatokat kívánja
megszólítani. Célja ezeknek
a vállalkozásoknak a fo-

lyamatos, nagy tételszámú
megrendeléseinek a teljesítése, melyet legfőbbképp
a helyi munkaruhagyártó
céggel történő folyamatos
együttműködéssel kívánja
megvalósítani.
A gép beszerzése óta eltelt
idő alapján már elmondható, hogy a cég a termékbevezetés státuszában már
jelentős piaci hányadot tudott elérni, ezzel áthidalva
a kezdeti nehézségeket. A
kft. folyamatos piaci növekedésre számít, mellyel egy
időben tovább kívánja bő-

HIRDETÉS

víteni a vállalkozást, ezzel
új munkahelyeket teremtve
Kazincbarcikán.
A beruházás megvalósításának köszönhetően a vállalkozás hímzett termékek
sorozatgyártásával és egyedi
hímzett logókkal ellátott termékek előállításával foglalkozik. Szűkebb régiónkban
ezt eddig szitanyomással helyettesítették, mely kevés-

bé időt álló, mindemellett a
hímzett termékek elegánsabbak, marketing szempontból előnyösebbek, mint
a szitanyomottak. Épp ez
adja a vállalkozás és a megvalósított eszközbeszerzés
egyediségét is, nagyszériás-hímzést, gyártás közbeni logózást, senki nem
tudott eddig a régióban kivitelezni.

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

FALFESTÉS

FÁTÓL AZ ERDŐT
Tisztelt Ügyfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy a november 1-jei munkaszüneti nap miatt
2016. november 1. – 2016. november 6.
között az alábbiak szerint módosulnak a hulladékszállítási napok:

- a kazincbarcikai ügyfélszolgálathoz tartozó
településeken egy nappal később ürítik a hulladékgyűjtő edényeket;
- az ózdi ügyfélpontunkhoz tartozó településeken
kedd helyett szombaton, azaz november 1-je
helyett november 5-én történik a szállítás. Az
adott hét többi napján a hulladékszállítás a
szokásos rend szerint folyik.
A hétfői szállítás menetrend szerint történik.
A települések listájáért és további információkért látogassa
meg weboldalunkat, vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

www.zoldvolgy.hu 06-48/799-300

A svájci program keretén belül november végéig zajlik az az épületdekorációs projekt, amely során összesen harminc nagy méretű falfestés valósul meg Kazincbarcikán. A falfestők lapzártánk idején a
Május 1. út 25-27-29. sz. társasház parkolóra néző, oldalsó homlokzatán dolgoznak, ahová egy erdő képe kerül fel. A grafika, - amely
Fehérvári Tekla építészmérnök-hallgató terve -, magában foglalja a
homlokzat mellett található fát is.
A Május 1. úti falfestés után még az ősszel az Iskola út 1-3-5. sz. társasház körforgalomra néző homlokzatán, a Fő tér 20-21-22. sz. társasház Mátyás király útra néző oldalsó homlokzatán helyeznek el
épületdekorációt, végül egy teljes falrekonstrukció után Egressy Béni
arcképét is újrafestik az Egressy út 40. sz. lépcsőháznál.
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2016/2017 SZÍNHÁZI ÉVAD
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ

VÁSÁROLJA MEG MOST
„THÁLIA” VAGY „MÚZSA” BÉRLETÉT!
2016. november

MR. ÉS MRS.

komédia
Szereplők: Verebes Linda, Pindroch Csaba

2017. január

Belvárosi

PÉNZVÁLTÓ
VALUTA VÉTELE, ELADÁSA
Kazincbarcikán a legalacsonyabb

MIRANDOLINA, TE DRÁGA

kezelési költséggel

2017. február

H.–P.: 9–17, SZO.: 9–12. KAZINCBARCIKA, EGRESSY ÚT 39.

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

(A K&H BANKKAL SZEMBEN) • TELEFON: 06-20/318-3438

Bababörze

November 5-én, 9 –13 óráig
Don Bosco iskola
Info: 06-20/82-89-369
Pozsgainé Zsuzsanna
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VÉDELMI GYAKORLAT A BORSODCHEMBEN

Gyakorlatoztak a biztonságunkért

Közös külső védelmi tervgyakorlatot tartott október 20-án
az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai
Kirendeltsége Kazincbarcikán és Berentén, illetve ezzel egy
időben Sajószentpéteren. Az esemény célja az volt, hogy a
szakemberek gyakorolják a külső védelmi tervben kataszt
rófa esetére előírt feladatokat.

A gyakorlat során – ahogy
azt mindig – egy balesetet
imitáltak a BorsodChemben. A fiktív veszélyhelyzet szerint a gyár területén
egy cseppfolyós klórt szállító vasúti tartálykocsi lefejtő tömlője sérült meg, és

az így kiszabadult klórfelhő
előbb Sajószentpétert, majd
a szélirány változása miatt
Kazincbarcikát és Berentét
veszélyeztette.
Az eset során azt próbálták el a szakemberek, hogy
mi a teendője a helyi védel-

mi bizottság tagjainak és
az érintetteknek egy valós
katasztrófa során. A védelmi gyakorlat egyik leglátványosabb része ezúttal is az
elzárkóztatási gyakorlat volt
a berentei általános iskolában, ahol a feltételezés szerint egy tanuló meg is sérült
Szent-Királyi László, a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
a próba kapcsán elmondta:
az október 20-ai eseményhez hasonlókat a törvényben meghatározott rendszerességgel szükséges
tartani. Kiemelte, a mostani ugyancsak egy részleges
gyakorlat volt, azonban azt
most is több szempont szerint ellenőrizték.
–Fontos volt felmérni, hogy
milyen hatékonyan tudjuk
tájékoztatni a lakosságot,
de nagyon lényeges volt az
is, hogy kipróbáljuk a biztonságtechnikai eszközöket, és
lepróbáljuk azt is, hogy hogyan tudnak együtt dolgozni
a BorsodChem szakembe-

MINDENSZENTEK

hogy ők is tisztában legyenek azokkal a kockázatokkal, amit egy ilyen gyár közelsége jelent – mondta a
biztonságtechnikai igazgató.
A csütörtöki védelmi gyakorlatot Sajószentpéteren is
megtartották. Geregúr József, a város alpolgármestere azt hangsúlyozta, a próba
számukra is fontos, hiszen
a veszélyes üzem településükhöz is nagyon közel van.
A klórfelhő okozta reggeli vészhelyzet délután egy
óra után múlt el. Ezt követően az élet mindegyik településen visszatért a normál
kerékvágásba, vagyis a gyakorlat sikeres volt.

DR. CZENKE ANTAL HÁZIORVOSTÓL

MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS
Fokozott ellenőrzéssel biztosítják november első hosszú hétvégéjén a kazincbarcikai köztemető látogatóinak biztonságát
a városi rendőrkapitányság munkatársai.
Mindenszentek és halottak
napját követően pedig a közlekedők biztonsága érdekében lesznek fokozott ellenőrzések a közutakon.
Mivel ebben az időszakban rengetegen keresik fel

rei, a védelmi bizottságok és
a katasztrófavédelem, valamint egyéb hatóságok munkatársai – mondta a kirendeltség-vezető.
Vészhelyzet esetén a településeken működő helyi televíziók, önkormányzati és
hírportálok, valamint a helyi
rádiókon keresztül is tájékoztatná a helyi védelmi bizottság az érintetteket.
Klement Tibor, a BorsodChem Zrt. biztonságtechnikai igazgatója szerint nagyon fontos a lakosság
tájékoztatása és felkészítése, még annak ellenére
is, hogy a gyárban minden
dolgozó rendszeresen vesz
részt hasonló próbákon.
– Olyan szituációkat gyakorlunk, amikor azt feltételezzük, hogy a veszélyhelyzet már nem marad a
kerítésen belül, és a külső
lakosságot is veszélyezteti. Mindenképpen szükséges, hogy ezek a gyakorlatok életszerűek legyenek,
a lakosságot tájékoztassuk,

a kazincbarcikai köztemetőt, hogy elhunyt hozzátartozóikra, szeretteikre emlékezzenek, ezért a korábbi
évekhez hasonlóan hos�szabbított nyitvatartással
segítik a látogatókat. A váro-

si rendőrkapitányság fokozottan ellenőriz a temetőben
és környékén, hogy biztosítsa a nyugodt körülményeket mindenszentekkor és
halottak napján. A temetők
környékén a polgárőrség
mellett az Önkormányzati Rendészet Kazincbarcika
munkatársai is segítik a rend
őreinek munkáját.

BEKÖSZÖNTÖTT AZ ŐSZ
ORVOSI TANÁCSOK
MINDENKINEK
Most, hogy vége van a nyárnak és hűvös szelek járnak
jó lesz, ha felkészítjük a szervezetünket arra, hogy
hamarosan meg kell küzdenie a megfázás, a nátha,
köhögés okozta kellemetlenségekkel. Nem kell ördöngős dolgokra gondolni, néhány apró dologra kell
odafigyelni, amivel túl lehet jutni a megfázás kellemetlen tünetein.
Napi 2-3 liter folyadék fogyasztása szükséges víz
vagy valamilyen finom tea formájában, ami a köhögéstől meggyötört toroknak is jót tesz. Fel kell tölteni
a szervezetet C-vitaminnal, erre a citrom alkalmas,
csak ne forró teába csavarjuk. Öltözködjünk rétegesesen, így alkalmazkodhatunk a reggel még hideg,
este már hideg, napközben még kellemes időjáráshoz.
Mindennap szakítsunk időt a mozgásra, ha lehet, a
friss levegőn sétáljunk. Kerüljük a nehéz, zsíros ételeket, legyen az étrend része a zöldség, gyümölcs.

8

2016. OKTÓBER 28.

IDŐSEK OTTHONA

Generációk találkozása

A generációk közötti kommunikáció erősítése érdekében a Szalézi gimnázium
tanulói október 25-én közös beszélgetésre látogattak el az I. Sz. Idősek Otthona lakóihoz. A gimnázium
és a Kazincbarcikai Szociális
Szolgáltató Központ között
évek óta jól működő kapcso-

lat adta az alapötletét az új
kezdeményezésnek. A találkozáson a fiatalok és az
idősek kötetlenül társalogtak élettapasztalataikról, és
a diákok a „rendhagyó történelemórán” első kézből
hallgatták meg a szépkorúak történeteit a rég múlt idők
hétköznapjairól.

KODÁLY MŰVÉSZETI ISKOLA

Házon belül versenyeztek

A megmérettetés és az önkiteljesedés fejlesztése a célja a
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékhangversenyének, melyet október 19-én rendeztek meg először az
idei tanévben. Az előadáson a
gyerekek a pedagógiai programban előírt nyilvános szereplésén túl a hozzátartozók
is betekintést nyertek az intézményben folyó munkáról,
illetve csemetéjük előrehaladásáról. Néhány éve ezek
a megmérettetések valóban
csak hangszeres versenyek
voltak, azonban összművészeti iskola lévén, az utóbbi években igyekeztek nyitni a többi művészeti ág felé is, és lehetőséget adni a táncosoknak, drámajátékosoknak és képzősöknek
is, hogy valamilyen formában
ők is részesei legyenek a produkcióknak. Most a kíváncsi
szülők és az iskola tanulói
tizenöt műsorszámot láthattak. A „Mit illik, hogy illik?” illemtan–viselkedéstan
előadást követően különböző korok, különböző dallamai
csendültek fel.

KIÁLLÍTÁS

EGY ÉV MUNKÁJA

Az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör tagjainak alkotásaiból nyílt tárlat
október 20-án a Mezey
István Művészeti Központ
kiállítótermében.
Kazincbarcikán hosszú
ideje hagyomány, hogy
az 1958 óta működő, főleg amatőröket tömörítő
csoport évente egyszer
bemutatja műveit. A csoport az elmúlt közel hat
évtized alatt Kazincbarcika művészeti és kultúrateremtő életének egyik
kiemelkedő szereplőjé-

vé vált. A jelenlegi tárlatot
húsz alkotó festményei és

grafikái alkotják, melyek
rendkívül változatosak és
színesek.
A rendezvényen a La Cosa
Nostra fiatal tehetségeinek
előadása után Szitka Péter,
Kazincbarcika polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki köszöntőjében
méltatta a csoport színvonalas munkáját, s kiemelte:
a kör a városé, a városlakóké, Kazincbarcika életéhez
tartozik, így méltán lehet rá
mindenki büszke.

SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM

ROHAM A NYÍLT NAPON

Nyílt napot rendezett
október 19-én a Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium.
Az egész napos programra
közel ötszáz továbbtanulás
iránt érdeklődő hatodik és
nyolcadik osztályos tanuló
volt kíváncsi.
A rendezvény a Don Bosco
Sportközpontban kezdődött, ahol az intézményben
működő különböző sportágakat mutatták be a szalézisek. A bemutatót megelőzően Petróczi Gábor
igazgató és Ervanto Quadros Lytton szalézi szerzetes, igazgatóhelyettes, lelki
vezető tartott tájékoztatót az érdeklődőknek a
2017/18-as tanévben induló osztályokról, a beiskolázási rendszer változásairól és a nyílt napról.
– Újdonság, hogy a jövő
évtől hétévfolyamos osz-

tállyal bővítjük palettánkat,
ahol első évben az óraszám
kétharmadában angolt fognak tanulni a diákok – mondta az intézmény igazgatója.
A tájékoztatót és a látványos
bemutatót követően a Szalézi épületébe vonultak át az
érdeklődők, akik két általuk
választott tanórát – többek
közt fizikát, biológiát, néme-

tet, franciát, angolt, vagy épp
történelemórát – tekinthettek meg.
A gimnázium életében minden évben kiemelt jelentőségű a nyílt nap, ilyenkor
nemcsak a szülőknek, de leendő diákjaiknak is megmutathatják az intézményben
folyó oktató munkát és közösségi életet.
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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.

EURÓPAI TEHETSÉGPONT LETT A TOMPA
Tíz éve működik a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége, amely a tehetségek helyi támogatására
Kárpát-medencei tehetségsegítő hálózatot működtet.
A hazai hálózat tagjaként
már csaknem 1500 Tehetségpont működik hazánkban. Az idén október 1-jén
a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium adott otthont a
Tehetségpontok őszi találkozójának.
A magyarországi Tehetségpontok képviselői szakmai
előadások keretében, személyesen vehették át a tavasszal sikeresen lezajlott

HALLOWEEN

CSOKIT VAGY CSÍNYT!

A kereskedelmi csatornák
betörésének és az internet
térhódításának köszönhetően hazánkban is egyre többen ismerték meg a
főként Amerikában elterjedt halloweeni szokásokat:
a töklámpás-készítést, az
ijesztő jelmezes „házalást”,
és a fiatalok között egyre
népszerűbb mindenszentek előtti bulit. Kazincbarcikán leginkább az oktatási és
nevelési intézmények programjait színesíti egy-egy
tökfaragással töltött rendhagyó óra vagy egy hangulatos koraesti parti. Manapság már azon sem lepődnek
meg az emberek – főként a
kertvárosi részen élők –, ha
október 31-én este boszorkányok, vámpírok és egyéb
mesebeli lények kopogtat-

nak az ajtón édességet követelve.
Az ősi kelta ünnepből eredeztethető szokás szerint
október 31-én a Samhainon,
vagyis a nyár végén a hívők
egyszerre hódolnak a napisten és a holtak ura előtt. Hitük szerint az elmúlt esztendőben elhunyt bűnösök lelke
ezen a napon tér vissza, és a
megfelelő áldozat bemutatásával átsegíthetjük őket a
mennyországba.
A Halloween szimbólumává váló töklámpás, azaz
Jack-lámpa története szerint
a névadó egy részeges kovács volt, aki még az ördögöt
is megviccelte. Jack felzavarta őt egy fára, majd keresztet vésett annak a törzsébe,
hogy ne tudjon onnan lejönni, amíg meg nem ígéri, hogy

nem kísérti többé. Amikor a
kovács meghalt, a mennyországba nem engedték be, de
a pokolban sem találhatott
otthonra, mert az ördög is
haragudott rá. Csak egy izzó
fadarabot dobtak oda neki
a pokol tüzéből, hogy legalább ne sötétben kóboroljon
az idők végezetéig. Jack ezt
a tüzet rakta bele egy kivájt
zöldségbe – retekbe vagy répába – és azóta bolyong lámpásával a mennyország és a
pokol között. Az amerikaiak,
mivel bőven rendelkeztek
tökterméssel, erre váltották
a lámpás búráját. Ezek rémes
arcokat ábrázoló világító tökök tartották távol az ártó
lelkeket, űzték el a hideget,
és ezzel világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok
hazatalálhassanak.

akkreditációt tanúsító elismerő okleveleket. Az ünnepélyes program kiemelkedő
eseményeként sor került a
Budapesti Európai Tehetségközpont felhívása nyomán létrejött első magyar
Európai Tehetségpontok jelképes avatására is.
Százharmincnégy Európai
Tehetségpont képviselője
vehette át tanúsítványát –
köztük iskolánk is –, amely
csatlakozást jelent az Európai Tehetségsegítő Hálózathoz (ECHA). Nagy büszkeséggel tölt el bennünket,
hogy a Tompa Mihály Református Általános Iskola

Akkreditált Kiváló Tehetségpont immár mint Európai
Tehetségpont Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és
Kazincbarcikán is elsőként
került fel az Európai Tehetséghálózat térképére az általános iskolák közül.
Az újabb, immár nemzetközi elismerés egyúttal megerősítést is jelent az iskola számára, hogy érdemes
továbbvinni és új elemekkel teljesebbé tenni a már
megkezdett tehetséggondozó munkát.
Székelyné Amászta Enikő
igazgatóhelyettes,
tehetségkoordinátor
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KBSC

HÁROM PONT DEBRECENBŐL

A bajnoki küzdelmek során négy élvonalbeli gárda
fiókcsapatával is meg kell
küzdenie a KBSC-nek. Eddig két meccsből egy döntetlenre futotta, az elmúlt
hétvégén azonban megtört
a jég, a kék-sárgák a DVSC
második csapatától hozták
el a három pontot. Mindez
kitűnő előjel a hétvégi ESMTK elleni találkozó előtt,
azonban az erzsébetvárosiakkal nem árt az óvatosság,
hiszen a Putnok otthonából
is győztesen távoztak néhány héttel ezelőtt.
– Debrecenben egy rendkívül erős hazai csapat fogadott bennünket, szerintem
ilyen összeállításban még
nem álltak fel a bajnokság
eddigi meccsein – válaszolta
a Kolor 7 érdeklődésére Koleszár György szakmai igazgató. Küzdelmes meccs volt,

amelyen mindenki odatette
magát, végig fegyelmezetten futballoztunk. Egy olyan
délután volt, amikor minden
összeállt, sokat jelentett a
helyszínre érkező kazincbarcikai szurkolók biztatása, akik végig hallatták
a hangjukat, ez is kellett a
győzelemhez.
A KBSC szombati vendége az eddig rapszodikusan
szereplő ESMTK lesz. Az erzsébetiek játékában az eddigi találkozók során benne volt a bravúr, hiszen két
fordulóval ezelőtt ponttal
távoztak az éllovas Monor
otthonából, ezt megelőzően
pedig Putnokról tértek haza
győzelemmel. Nagy „zakót”
kaptak viszont Tiszaújvárosban és Salgótarjánban,
odahaza pedig az MTK fiókcsapata intézte el simán
őket.

– Nem szabad lebecsülni az
ellenfelünket, komolyan készülünk, mint minden mérkőzésre. Többször elmondtam már, hogy a bajnokság
nagyon kiegyenlített, két
rossz meccsel több helyet
vissza lehet esni a tabellán.
Jó sorozatban vagyunk, ezt
szeretnénk folytatni szombaton – árulta el a szakmai
igazgató.

VRCK

LEGYŐZTÉK A RIVÁLISOKAT

A Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika a HÉP-Kecskeméti
RC vendége volt a férfi röplabdabajnokság alapszakaszának
5. fordulójában október 25-én, és 3-0-s győzelmet aratott
közvetlen riválisa otthonában. (www.vrck.hu)
HÉP-Kecskeméti RC – Vegyész Rc Kazincbarcika
0-3 (-18, -17, -12)
Kecskemét: Török, Szabó, Horváth, Nagy, Mészáros, Erki.
Csere: Csala (liberó), Balla, Pesti. Vezetőedző: Gyurkó Sándor
Vegyész: Toronyai, Januzovics, Banai, Árva, Borovicsanin,
Juhász. Csere: Dudás (liberó). Vezetőedző: Toma Sándor.

DVSC II. – KBSC 1-2 (1-1)
KBSC: Fülöp - Molnár, Fekete, Belényesi, Szemere Engel, Burics, Faggyas, Bene,
Turcsik – Farkas
Szakmai igazgató: Koleszár
György
Gólszerző: Farkas (2)
Cserék: Turcsik helyett
Sigér, Faggyas helyett Kovács, Farkas helyett Odrobéna

Gyurkó Sándor: – Hatástalanok voltak a nyitásaink és a
nyitásfogadásaink, így végig ellenfelünk irányította az ös�szecsapást, mi talán egyetlen blokkot sem hoztunk. Egyedül Nagy Péter harcosságával vagyok elégedett. Gratulálok
ellenfelünknek, jobbak voltak nálunk.
Toma Sándor: – Amit elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani, ennek pedig nagyon örülök. Tavaly mi is kaptunk itt egy
nagy pofont, szerintem abból tanultunk, ahogy a legutóbbi, Kaposvár elleniből is. Egy hetet tudtunk készülni erre az
összecsapásra, ez mindenkinek jót tett, és a sok közös, jó
munkának meglett az eredménye.

MEZEI FUTÁS

JÓL FUTOTTAK A POLLACKOSOK

A Miskolci Repülőtér területén rendezték a mezei futás megyei
diákolimpiai döntőjét október 20-án. Az eseményen a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola minden korcsoportban
képviseltette magát csapattal, és kiváló eredményeket értek
el. Az 1-2. helyezett csapatok, és az egyéniben az első négy
helyen végzett futók 2017-ben, Gödöllőn versenyezhetnek
majd az országos döntőn.
II. KORCSOPORT
Fiú csapat – 1. helyezett,
megyei bajnok: Sáreczki
Szabolcs (Árpád), Keresztes
László (Kazinczy), Berente
Martin (Pollack), Ferkel Dáni-

el (Kazinczy), Szegedi Dániel
(Pollack) Felkészítő: Görcsös
Lászlóné
Leány csapat – 3. helyezett:
Bede Luca (Pollack), Bede

DIÓSGYŐRI STADION 1939-2016

Fanni (Dózsa), Kántor Flóra
(Árpád), Tóth Leila (Árpád),
Boros Evelin (Pollack) Felkészítő: Simon László

Fiú egyéni – 3. helyezett: Sáreczki Szabolcs
Leány egyéni – 3. helyezett:
Bede Fanni
III. KORCSOPORT
Fiú-csapat – 1. helyezett:
Balázsi Levente (Kazinczy),
Komlósi Bence (Kazinczy),

Kiss Bence (Kazinczy), Keresztes Márk (Dózsa),
Keresztes Alex (Dózsa) Felkészítő: Barna
Imre
Leány csapat – 3. helyezett:
Szakács Réka (Árpád), Tóth
Vivien (Pollack), Vasvári Alina
(Árpád), Komlósi Panni (Kazinczy), Bede Hanna (Dózsa)
Felkészítő: Müllerné Mészáros Judit

Fiú egyéni – 2. helyezett: Keresztes
Márk
Fiú egyéni – 3. helyezett: Keresztes Alex
IV. KORCSOPORT
Fiú csapat – 1. helyezett:
Orosz Donát (Ádám), Lakatos Krisztián (Kazinczy), Szabó Dominik (Kazinczy), Géczy Ákos (Kazinczy), Deák
Ádám (Kazinczy) Felkészítő:
Oláh Zsoltné

SZOMBATON BÚCSÚZIK A STADION
A DVTK első edzéseit a Kerekdomb alatti legelőn kialakított pályán tartotta, majd
1911-től hosszú ideig a mostani Vasgyári út (illetve az azzal párhuzamosan futó villamossínek), az Alsószinva
utca és a Sétány utca, valamint a Szinva patak által körülzárt pályán játszotta hazai mérkőzéseit. Azonban
1939-re a DVTK kinőtte ezt

a sporttelepet, és a MÁVAG
gyár támogatásával a stadionnak ma is helyet adó területen húzták fel az új pályát.
Ekkor épült fel a ma már régi
jelzővel illetett tribün, azonban egészen 1968-ig kellett várni, hogy a gólyalábas
szektorok felhúzásával igazi
katlanná váljon a stadion. A
sok nagy csatát látott bástyák egy részét 2009 végén

bontották el, hogy helyet adjanak a 2010-ben átadott új
napos oldali, immár ülőhelyes, és fedett lelátónak. Időközben 2003-ban gyúltak ki
először a villanyfények, illetve 2006-ban a régi tribünt is
felújították. Ez a stadion búcsúzik szombaton a DVTK FTC mérkőzéssel. A találkozóra minden hazai jegy elkelt,
telt ház várja a csapatokat.
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SAJÓIVÁNKA
Kazincbarcika, Fő tér 5.

SAJÓSZENTPÉTER

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

November 4. (péntek) 17.00
Községháza
(Kossuth Lajos utca 38.)

Október 29. (szombat) 15.00

› › RAJZFILMÜNNEP - LUDAS MATYI

›› DR. ZACHER GÁBOR ELŐADÁSA

animációs mese
A program díjtalan

November 10. (csütörtök) 17.00
Községháza

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető:

Egész napos rajzfilmvetítés és egyéb
programok

November 18-ig

›› KIÁLLÍTÁS AZ IZSÓ MIKLÓS
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR
ÉVES MUNKÁIBÓL

Október 29. (szombat) 13.00
Borsodi Tájház
(Edelény, Borsodi út 155.)

›› HÁZI LEKVÁROK VERSENYE

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
November 18-áig

› › MODELLEZŐMŰHELY

› › NÉPI KÉZMŰVES BÉRLET

November 11-ig

November 2–4. (szerdától péntekig) 8.0016.00

› › VISELETI DARABOK GÖMÖRBŐL
Kiállítás Neszádeliné Kállai Mária csipkeés viseletkészítő népi iparművész, a
népművészet mestere munkáiból

óvodai csoportoknak

› › ŐSZI NAPKÖZIS TÁBOR
Előzetes jelentkezés alapján

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

EGRESSY BÉNI
IDŐSEK KLUBJA
Hámán Kató út 1.
VÁROSI KÖNYVTÁR Kazincbarcika,
November 3. (csütörtök) 9.30

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

November 3. (csütörtök) 16.00

› › KORTÁRS GYERMEKVERSEK
irodalmi foglalkozás gyerekeknek

›› ŐSZI SÉTA A VÁROSBAN
Kiállítás megtekintése a
Mezey István Művészeti
Központban

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT

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

KEZDŐ SZINTEN

Cselei Béláné gyógyúszás-oktatóval
(06-20/564-4131).

A foglalkozásokat hétfőn és szerdán 19 órától tartják.
Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek 18.00 óráig; kedd-csütörtök 20.00 óráig

Egy turnus 8 alkalmas, névre szóló
úszásoktatás-bérlettel vehető
igénybe, melynek ára 7200 Ft.

Start: 2017. január

November 4. (péntek) 10.00 és 12.00
KSK

› ›KBSC-BALMAZÚJVÁROS
U-19-ES ÉS U-17-ES BAJNOKI
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

kiállításmegnyitó
az Ózdi SC Deák Ferenc
Szakképző Iskolája és
Művészeti Szakgimnáziuma
diákjainak alkotásaiból

kazincbarcikai

SZITKA BÉLA
EMLÉKTORNA

› › KBSC-KURITYÁN
NŐI LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

›› „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE”

zenés bohózat két részben
A Budapesti Bulvárszínház előadása
Jegyek: 2000 Ft és 1800 Ft

november 7-én (hétfőn)

Október 30. (vasárnap) 11.00
KSK

Október 27. (csütörtök) 17.00

›› Bérletes színházi sorozat
1. előadás
VASZARY–FÉNYES–SZENES:
AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK

INDUL FELNŐTTEKNEK

› › KBSC-ESMTK
NB III-AS BAJNOKI
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.

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

ÚSZÁSOKTATÁS

Október 29. (szombat) 14.30
KSK

KAZINCBARCIKAI
KISGALÉRIA

összeállítás klasszikus magyar animációs
mesefilmekből

November 9. (szerda) 18.00
Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont
(Sajószentpéter, Sport út 32/1.)

›› RAJZFILMÜNNEP 2016

›› KABARCI-K TÁRLATA

Vezeti: Kalanovics Zoltán

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

›› MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA
ÉS KIÁLLÍTÁS

Október 28. (péntek) 16.00

›› KÖZMEGHALLGATÁS

›› RAJZFILMÜNNEP

KODÁLY ZOLTÁN
ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA

Kazincbarcika, Lini István tér 3.

November 12. (szombat) 19.00

› › KODÁLY VIGALOM –
JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Vendég:
Számadó zenekar

Versenykiírás
hamarosan
IMPRESSZUM
KOLOR 7 – kulturális és közéleti hetilap,
megjelenik péntekenként
ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft.
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya

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

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft. Lajosmizse
Felelős vezető:
Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó
felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő
cikkek, képek bármilyen formában való
felhasználása a kiadó írásos engedélyével
lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza.

Nyitvatartás:
hétfő–péntek
6.00–17.00,
szombat
6.00–12.00

DOXI ROXI CUKORKA

100 g

MIESZKO PRALINÉ TÍZFÉLE ÍZBEN 1 kg

100 Ft

1000 Ft/kg

2200 Ft

2200 Ft/kg

CSOKI MIKULÁSOK NAGY VÁLASZTÉKBAN
MERCI TÁBLÁS CSOKIK

112 g

500 Ft

4464 Ft/kg

ADRIEN TEXTIL ÖBLÍTŐ

1l

195 Ft

195 Ft/l

SÜTEMÉNYEK, LINZEREK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN
www.mazsoko.hu
Cím: Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11.

Németh Optika
INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS

ALU- ÉS HORGANYZOTT CSATORNÁK

Rendel: dr. Kurkó Levente

Lambériák, fűrészáruk, OSB,
nádszövet, drótfonat, kerítésoszlop,
palák, gipszkarton, profilok,
csavarok. Creaton, Terrán,
Tondach cserepek.

szemész adjunktus

Kedd, szerda: 16.00 –18.00

Bejelentkezés:
48/320-290,
70/389-2270
*Komplett szemüvegkészítés esetén

Kazincbarcika, Építők útja 46.

Tisztelt Olvasó!
Kérjük, hogy cikkeinkkel, rovatainkkal
vagy a terjesztéssel kapcsolatos észrevételeit
ossza meg velünk!
Levélcím:
3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 32.–34.

FABRIKETT KAPHATÓ!
SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!
06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

A BARCIKA PRÍMA KFT. MUNKAVÁLLALÓKAT
KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:
• konyhai mészáros (gyakorlattal)
A fényképes önéletrajzot az alábbi e-mail-címre
kérjük eljuttatni: igazgato@barcikaprima.hu
Jelentkezés folyamatosan.

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
a Kolor7 szerkesztősége

www.barcikaprima.hu

