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KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
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SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

KÖSZÖNET A MINDENNAPOK „HŐSEINEK”
Jó érzés, jó zene
Miskolc 101,6 MHz Tiszaújváros 89,6 MHz
Kazincbarcika 95,9 MHz Ózd 99,5 MHz

www.fmradiom.hu
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HÍREK

SZENT MÁRTON LÚDJAI

EGY NAP, KÉT PROGRAM

Az 1700 éve, Savariában, a mai Szombathelyen született Szent
Márton napját a hagyomány a ludakkal azonosítja, pedig azok az
„árulói” voltak. A legenda szerint a szent úgy tiltakozott Tours
püspökévé választása ellen, hogy egy libaólban rejtőzött el, de a
libák gágogása elárulta hollétét. Nem mindennapi életét Sulpicius
Severus ókeresztény író vetette papírra. Ebből az írásból összeállított történetekkel ismertették
meg Szent Márton életútját az érdeklődőkkel Sajószentpéteren, a
Lévay József Könyvtárban tartott
Márton-napi ludasságok rendezvényen november 12-én. Családi
programról lévén szó kicsiket és
nagyokat egyaránt vártak a szervezők. Az előadás mellett a gyerkőcöket kézműves foglalkozással
csábították. A kreativitás nem ismert határokat, ugyanis befőttes
üvegekből készítettek lámpásokat,
kartonpapírból ludakat. A műsor
végén minden résztvevőt libazsíros
kenyérrel vendégeltek meg.

Bánhorváti, Nagybarca és Vadna települések szervezésében november 12-én tartották a IV. Bán-völgye Egészségnapot a Göőz Pál
Művelődési Házban. A rendezvényen a lakosság ingyenes szűrővizsgálatokon vehetett részt. Fellépett a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjasklub dalköre, a helyi színjátszók csapata, illetve a Borostyán
Kórus Nagybarcáról. A kulturális produkciókat szakmai bemutatók
tarkították, az előadók Földi Tibor testnevelő tanár, dr. Sibalin Milán szájsebész, fogorvos, valamint dr. Séra Péter
nőgyógyász főorvos voltak.
Ugyanazon a helyszínen „Hogyan éltünk a ’60-as években?” címmel nyitotta meg a vándorkiállítását Hegedűsné Petkovics Katalin, a Sajómenti
Civilek elnöke. A gyűjtemény érdekessége, hogy a lakosság segítségével állították össze. A felhívásra a polgárok
szép számmal vittek korabeli használati tárgyakat, könyveket, újságokat,
fotókat, ruhaneműket és a polgári, illetve a paraszti kultúrára jellemző bútordarabokat. A kiállítás időtartama
alatt a látogatók kivetítőn keresztül
betekintést nyertek az egykori Táncdalfesztiválok hangulatába. A tárlat a
későbbiekben Sajóvelezden, Sajógalgócon, Hétben, Sajóivánkán és Sajókazán lesz látható.

FA LU SI V IG A LO M
A KO DÁ LY B A N

ember 12-én szintén megA hagyományokhoz híven idén, nov
Művészeti Iskola jótérendezték a Kodály Zoltán Alapfokú
vezet, a Kazincbarcika Város
konysági bálját, az iskolai civil szer
et támogatásával. A renés Környéke Művészetéér t Egyesül
i, hamisítatlan falusi hangudezvény idejére az intézmény igaz
dött a dekorációban, illetve
latot teremtett. Ez a miliő tükröző
népi hagyományok eleveaz előadott műsorszámokban. A
etében és a táncokban.
nedtek fel a pedagógusok vicces jelen
fedezi a növendékek verAz iskola a befolyt adományokból
et által alapított díj, az „Év
senyeztetését, valamint az egyesül
ebből az összegből állják.
tanulója” kitüntető cím jutalmait is
KÜLDJE BE, MESÉLJE EL!

A FABATKA ÉS AZ AGYAGBANDA

Miként fér meg együtt
kedvenc zenekarunk a
fityinget sem érő fabatkával? A Kedves Olvasó
elé tárom közös történetüket. A história kilenc évvel ezelőtt kezdődött egy
kis borsodi falu művelődési házában. Számba vettük
lehetőségeinket, adottságainkat, hogyan tudnánk
értéket, mégpedig egyedi
értéket közvetíteni a kül-

világ felé. Hagyományos
falusi kincseink – dalaink, táncaink, viseletünk
– a múlt homályába vesztek, összegyűjtésükre nem
volt módunk. Volt azonban
valami nagyon is hiteles
érték a kezünkben, időseink emlékezete. Nagymama szeretetteli meséi
mélyen a lelkembe ivódtak. Az ő kedvence volt a
krumplis lángos, melynek

receptjét a nagyijától tanulta. Így született meg
a Bánhorváti Krumplis
Lángos Fesztivál ötlete. A
településen élők egy emberként álltak a kezdeményezés mögé. Jöttek, s
jönnek segíteni, a múltból
táplálkozva egy közös jövőt építeni. Immár a tízedik fesztivál előtt állunk.
Legfőbb vágyunk, hogy
programjainkkal minden

korosztálynak örömöt
szerezzünk. Évről évre
szervezünk kulturális,
gasztronómiai és családi
műsorokat. Idén sem lesz
ez másként. Ízelítőként
elárulom, hogy a talp
alávalót az Agyagbanda
húzza, itt lesz Ihos József,
mindenki Kató nénije. Az
író-olvasó találkozóra Bán
Mórt, a Hunyadi-könyvsorozat szerzőjét várjuk. A fi-

nomságokból pedig mindenki kedvére falatozhat.
A rendezvény „hivatalos”
fizetőeszköze a fabatka,
mely a szólással ellentétben nemhogy egyet sem,
hanem 100 forintot fog
érni, így igazán jutányos
áron kóstolhatják meg
ételeinket és italainkat.
Deák-Szinyéri József,
a Berkes János Művelődési Ház intézményvezetője
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Köszönet a mindennapok „hőseinek”
Tizenöt igazgatói dicsérettel és négy polgármesteri elismerő oklevéllel díjazták a szakma legjobbjait a november 11-ei
városi szociális munka napi ünnepségen. A „Kazincbarcika
Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat 2016-ban Csősz
Béláné, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ nyugalmazott igazgatója kapta.
Az ünnepségen Szitka Péter
polgármester, Klimon István
alpolgármester és István
Zsolt, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
(KSZSZK) igazgatója közösen köszöntötte a meghívott vendégeket. Ezt követően István Zsolt és Karikás
Lajosné, a KSZSZK stratégiai
igazgatóhelyettese igazgatói dicséreteket adott át. Elismerésben részesült:
- Czövekné Kókai Zsanett, II.
Sz. Idősek Otthona mentálhigiénés munkatárs;

- Gálik Andrea, Időskorúak Gondozóháza szociális
gondozó-ápoló;
- Hanász Ferencné, I. Sz. Idősek Otthona szociális gondozó-ápoló;
- Hankó Imréné, I. Sz. Bölcsőde kisgyermeknevelő;
- Husiné Szabó Hajnalka, Házi
Segítségnyújtás szociális
gondozó-ápoló;
- Jászay Réka, Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő;
- Kismartonné Molnár Viktória, Fogyatékos Személyek

Nappali Ellátása szociális
gondozó-ápoló;
- Klemencz Györgyné, II. Sz.
Bölcsőde kisegítő;
- Kormány Zoltánné, Családés Gyermekjóléti Központ
esetmenedzser;
- Lévainé Pirkó Rita, II. Sz.
Bölcsőde kisgyermeknevelő;
- Máté Lajosné, Létesítmény
Üzemeltető Csoport kisegítő;
- Nagy Szilvia, I. Sz. Idősek
Klubja szociális gondozó-ápoló;
- Pitényi-Antal Emese, Gazdasági Intézményi Egység
gazdasági ügyintéző;
- Varga Géza, Éjjeli Menedékhely-Nappali Melegedő szociális segítő;
- Karikás Lajosné stratégiai
igazgatóhelyettes.

Az igazgatói dicséreteket követően Szitka Péter és Klimon István közösen adták
át a „Kazincbarcika Város
Polgármesterének Elismerő
Oklevele” kitüntetést Lajtosné Bördös Lenkének, az
I. Sz. Idősek Klubja szociális
gondozó-ápolójának; Mérten
Sándornak, a Létesítmény
Üzemeltető Csoport karbantartó-asztalosának; Szilágyi
Jánosnénak, a II. Sz. Idősek
Otthona szociális gondozó-ápolójának; valamint Virágné Nagy
Éva Gittának, az I.
Sz. Bölcsőde intézményi egységvezető-helyettesének.
A helyi önkormányzat 2009
decemberében alapította a

„Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat, amelyet minden esztendőben annak a személynek
adományoznak, aki a szociális ellátás területén több
éve kiemelkedő színvonalú
munkát végez. Az elismerést a szakmai kuratórium
2016-ban Csősz Bélánénak, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
nyugalmazott vezetőjének
ítélte oda. A díjazott a polgármestertől és az
alpolgármestertől
vette át a kitüntetést.
Az ünnepség az
X-Faktor egyik felfedezettjének, Oláh
Gergőnek a koncertjével és
állófogadással zárult.

Csősz Béláné, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ nyugalmazott intézményvezetője
Csősz Béláné Kazincbarcikán végezte általános
iskolai tanulmányait, majd
a Ságvári Endre Gimnáziumban érettségizett. Természetes volt, hogy olyan
pályát választ, ahol a lehető legtöbb segítséget tudja
adni azoknak az embereknek, akik hozzáfordulnak.
Miskolcon, az egészségügyi szakközépiskolában
általános ápolónői szakon
végzett, majd néhány évig
a megyei kórházban dolgozott. Ezt követően a Borsodi Hőerőmű üzemorvosi
rendelőjében helyezkedett
el. A BVK üzemi bölcsődéjében gyermekgondozói
munkakörben több éven

át nevelt kisgyermekeket.
Ezekben az években szerezte meg a gyermekgondozói képesítést.
Bölcsődei gondozóként, később pedig bölcsődevezetőként dolgozott Berentén,
majd a város több bölcsődéjében is.
A család és munka mellett
folyamatosan továbbképezte magát. Ezerkilencszázkilencvenegyben végzett az
Orvos-továbbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán intézetvezető
szakon, majd az Államigazgatási Főiskola szociálpolitikai szakán igazgatásszervezői diplomát vett át öt évvel
később. A Pécsi Tudomány-

egyetemen 2001-ben humánmenedzser szakképesítést szerzett.

Fotó: Simon Krisztina

Kazincbarcika Város Önkormányzata 1993-ban alapította az új intézményét, a

személyes gondoskodást
nyújtó Szociális Szolgáltató Központot. Csősz Béláné az intézmény igazgatói
feladatait 1994-től nyugdíjba vonulásáig, azaz 2012-ig
látta el.
Csősz Béláné 18 éven keresztül nagy szakmai elhivatottsággal, jól képzett szociális szakemberek, kollégák
munkájának segítségével
gondoskodott a város szociális alap-, valamint szakosított ellátások valamennyi
formájának a biztosításáról.
Kétezer-ötben Kazincbarcika város szociális ellátásának fejlesztéséért,
kiemelkedő szakmai tevékenységének elismerése-

ként a szakminiszter által
adományozott „Szociális
munkáért” díjat vehette át.
Ugyanebben az esztendőben Kazincbarcika lakóinak
szavazata alapján elnyerte
a Kazincbarcikai Diákönkormányzatok Egyesülete
által alapított „Az év embere” címet „A városért”
kategóriában. Kétezer-kilencben a Kazincbarcika
Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete „Elismerő Plakett”-tel ismerte
el munkásságát.
Csősz Béláné a mai napig
aktív tagja a kazincbarcikai Városszépítő Egyesületnek és a Teljes Életért
Klubnak.

November 25. (péntek) 17.00

• Horváth Zoltán fazekas népi iparművész,
a népművészet ifjú mestere
• Tátrai Zita csipkekészítő népi iparművész,
a népművészet ifjú mestere
• Horváthné Marika „Kreatív Anyu”

Mezey István Művészeti Központ
Kiállítóterme

a Horváth család alkotásaiból

Családi tárlat

November 24.–január 4.

Gyermekek Háza–Kézművesház

10 éves Jubileumi Kiállítása

Rubint Réka, Czégel Erika,

Merry Fitness

December 10. (szombat) 14.00

Nevezési díj: 250 Ft

Kazincbarcikai Fedett Uszoda

Amatőr úszóverseny

December 10. (szombat) 11.00

Csomagátadás a Mikulás-házban,
kirándulás Mikulás-vonattal
a rénszarvasok dubicsányi szálláshelyére,
fotózás, arcfestés, diafilmvetítés,
kulturális programok
Mikulás-vonat: 800 Ft/fő

Karácsonyi Presszó

December 18. (vasárnap) 18.00

Belépőjegy: 300 Ft

Mezey István Művészeti Központ udvara

Fellép: Aleva Zsófi, Sztárvendég:
Szikora Róbert és az R-Go

Kolor Advent

December 17. (szombat) 17.00

Részvételi díj: 350 Ft

Gyermekek Háza–Kézművesház

Adventi játszóház
gyerekeknek

Városi Mikulás-Ünnepség

Sajómenti Népművészeti
Egyesület
Mezey István Művészeti Központ
és udvara

December 17. (szombat) 10.00–12.00

December 4–6. (vasárnap-hétfő-kedd)

November 17.–január 4.

November végétől egyedi, karácsonyi installációk és gyermekbarát betlehem a Rákóczi téren

A Barcika Art Kft. bemutatja

4
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Jegyár: 1200 Ft
online jegyrendelés: http://kolorcity.hu/jegy/

Egressy Béni Művelődési Központ

A Noir Színház mesejátéka

H.C. Andersen: Hókirálynő

December 16. (péntek) 18.00

Jegyár: 1200 Ft

Gyermekek Háza–Kézművesház

Mézeskalács-díszítő
foglalkozás felnőtteknek

A program díjtalan

Mezey István Művészeti Központ

II. Esküvő Kiállítás

Január 14–15. (szombat-vasárnap)

Jegyár: 1000 Ft

Egressy Béni Művelődési Központ

Köreműködik a Melódia
Kamarazenekar

Újévi koncert Janza Katával

Január 13. (péntek) 19.00

Főszereplők: Varga Lívia, Pólos Árpád,
Bocsárszky Attila
Felnőtt Színházbérlet II. előadása
Jegyár: 2400 Ft

December 16. (péntek) 17.00–19.00

Egressy Béni Művelődési Központ

Részvételi díj: 350 Ft

(zenés komédia)
Kassai Thalia Színház

Mirandolina, Te drága

Január 10–11. (kedd-szerda) 19.00

Gyermekek Háza–Kézművesház

Adventi játszóház
gyerekeknek

December 11. (vasárnap) 10.00–12.00

A program díjtalan

Élő Betlehem a görög katolikus
templomnál

Egyházak karácsonya

December 20–27.

a KVTV-n

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

További információk: www.barcikaart.hu, www.kolorcity.hu
Facebook: www.facebook.com/barcikaart | www.facebook.com/Kolorcity

Jegyek kaphatók az Egressy Béni Művelődési Központ és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában

Nevezés feltétele:
1 db Mikulás-csomag, melyet a
Kazincbarcikai Nagycsaládosok Egyesületének
ajánlunk fel

Rajt: Rákóczi tér

(2,9 km)

Mikulás-kocogás

December 4. (vasárnap) 14.00

Viszoczky Sándor gyűjteménye

Kisgaléria

– Bányászat a
képzőművészetben

„Ilyen a bányász élete”

December 1.–január 4.

A program díjtalan!

Egressy Béni Művelődési Központ

mesefilmvetítés

Cirmos Karácsony

Güsch-koncert

November 27. (vasárnap) 16.00
Mezey Művész Kávézó

December 10. (szombat) 18.00

Jegyár: elővételben 1500 Ft, a helyszínen: 2000 Ft,
online jegyrendelés: http://kolorcity.hu/jegy/

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Részvételi díj: 1800 Ft

Gyermekek Háza–Kézművesház

felnőtteknek

Adventikoszorú-készítés

Buczkó Péter
KOLOR 7 • II. / 42.
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SVÁJCI PÁLYÁZAT

A FINOM ÍZEK BÁZISA

„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 a Pizza Bázis Büfé
Étterem bővítéséről tájékoztatunk.
Családi vállalkozásként,
tíz évvel ezelőtt nyílt Pizza Bázis Büfé a svájci pályázattal lehetőséget kapott az előrelépésre, egy
kategóriaváltásra. Eddig
a cég fő profilja az ételkiszállítás volt, ám miután
a megvásárolt helyiségü-

ket a pályázaton elnyert
közel 4,5 millió forintból
felújították, a szolgáltatásukat is bővíteni kívánják.
Az épületben kialakítanak egy kis „beülős” részt
hat asztallal, huszonnégy
székkel és bárszékekkel,
valamint felújított me-

legkonyhájukban a meglévő termékek mellé szeretnének olaszos ételeket
is készíteni. Mindehhez
sikerült egy plusz fővel
növelni a munkatársaik
számát.
– Az eddigi tapasztalataink alapján úgy látjuk,

hogy az emberek szeretik a termékeinket és az
ízvilágunkat, így bátran
vágtunk a bővítésbe. A
közeljövőben a ennek a
feladatnak szeretnének

maximálisan megfelelni –
árulta el terveit Tóth Mariann, az üzlet tulajdnosa.
A termékkínálatról bővebben a www.pizzabazis.hu
oldalon tájékozódhatnak.

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

FALFESTÉS

SZENIOR SZABADEGYETEM

VÉGHAJRÁBAN A
FALFESTÉS

A Miskolci Egyetemről a hallgatóknak

November végéig két képzőművész csapat dolgozik
azon, hogy a svájci projektben megvalósítandó harminc
épületdekoráció elkészüljön Kazincbarcikán. Lapzártánk
idején az egyik falat, a Fő tér 20-21-22. sz. társasház Mátyás király útra néző homlokzatát már kifestették, míg
az Iskola út 1-3-5. sz. társasház felújított oldalsó homlokzatának is - az időjárás függvényében - nekiállnak
a falfestő művészek. A Fő téri házat a Kolorcity brand
ötletgazdáinak, az Artificial Groupnak a grafikai terve
díszíti; míg az Iskola útra a 2013-as Kolorcity épületdekorációs pályázaton díjnyertes Fintha Mátyásnak az
egyik (homlokzathoz alakított) műve kerül fel. A hónap
végéig immáron nem svájci, hanem önkormányzati forrásból teljes körűen felújított Egressy út 40. sz. lépcsőház oldalsó homlokzatára újra felfestik Fintha Mátyás
Egressy-portréját is.

Az Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem
előadássorozatának második, november 10-ei állomásán prof. dr. Patkó Gyula
a Miskolci Egyetem nyugalmazott rektora, professor
emeritusa tartott előadást
a megjelent hallgatóknak
„Selmecbányától a Miskolci
Egyetemig – történeti visszatekintés” címmel. Prezentációjában az egyetemi oktatási
rendszerek változása mellett
kitért a cambridge-i, oxfordi
és párizsi egyetemekre, valamint a magyar intézményekre, így a pécsi, óbudai, kassai
egyetemek mellett a miskolci
felsőoktatási intézmény jogelődjére a Selmeci Bányászati
HIRDETÉS

Akadémiára, s végül a Miskolci
Egyetemre is.
Az előadássorozat célja többek között az életen át tartó tanulás biztosítása az
észak-magyarországi régióban, a társadalom egyik legfontosabb erőforrása, a tudás
átadása idős embereknek és
több generációnak; a szépkorúak szellemi potenciáljának
növelése; valamint a generációk közötti tudásszakadék
csökkentése.
A képzés két félévből, öt-öt
előadásból áll, amelyből ha
valaki etaponként legalább
négyet - összesen nyolcat teljesít, akkor tanúsítványt
kap a szervezőktől.A képzésért a Miskolci Egyetem

Bölcsészettudományi Kara,
a Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport, a Harmadik Kor
Egyeteme Miskolc Alapítvány,
és a Szikra Alapítvány felelős.
A szervezőkhöz Kazincbarcika Város Önkormányzata, a
Barcika Art Kft., Nagy Tibor,
a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége
munkaszervezet vezetője és
Pelle Anna, az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub elnöke is
csatlakozott.
Az első félév következő óráján
„Az egészséges idősödés, az
egészséges időskor megélése, prevenció minden életkorban” címmel dr. Felszeghi Sára egyetemi docens tart
előadást november 24-én.
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SZÜLETÉSNAP

CSOKONAI ÚTI SZÉKH ELYÓVODA

Fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelte az Angyalkert Görögkatolikus
Óvoda november 9-én dél
előtt. A születésnapi rendezvényre az óvodások
színes műsorral készültek.
Az eseményen Kovács Erika, az óvoda vezetője köszöntötte a meghívott vendégeket, majd felidézte az
intézmény életének jelentősebb állomásait.
– Óvodánkban a gyermekek mindennapjait áthatja a keresztény nevelés,
a pedagógusok Isten felé
próbálják terelni őket. Azt
gondolom Kazincbarcika
vonzáskörzetében egyedülálló kezdeményezés
volt 2011-ben az intézmény
létrejötte, nagyon sok család választ azóta is minket
– árulta el a vezető, hozzátéve, hogy ez idő alatt az
épület kívülről és részben
belülről is megújult,
jelenleg az udvaron dolgoznak a kivitelezők, ahová
hamarosan új
játszóeszközök kerülnek.
A beszédek
sorát dr. Janka
Gábor, az óvoda lelki vezetője
folytatta. Köszö-

Szent Mártonra emlékeztek a gyerekek a Csokonai Úti Székhelyóvodában
november 14-én. A „Libanapon” a jeles alkalomhoz
fűződő népszokásokat
elevenítették fel a kicsik
és az óvodapedagógusok. A jelmezbe bújt óvodások a témához illő versekkel és mondókákkal
szórakoztatták társaikat.
A rendezvény csaknem

ÖTÉVES AZ ANGYALKERT

netet mondott az egyháznak a fenntarásért, illetve
az önkormányzatnak a jó
partnerségért, majd legfontosabb gondolatként
kiemelte:
– Egy egyházi épületnek legyen bármi a sorsa, mi nem
az épület, hanem azok lelki téglái vagyunk. Amikor a
gyerekek a kis jelenetüket
előadták, azt közvetítették,
hogy ők élő téglái annak a
láthatatlan katedrálisnak,

amit senki és semmi tönkre nem tehet, mert az ő lelkükben él.
Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci
Egyházmegye megyés püspöke is szólt, aki szintén az
egyházi óvoda fontosságát
hangsúlyozta.
A köszöntőket követően
azokat a gyerekeket jutalmazták, akik alkotásaikkal
részt vettek az óvodában
rendezett angyalkiállításon.
A születésnap alkalmából közös
énekléssel és tortával ünnepeltek
a kicsik, a szülők,
az intézmény
munkatársai és
a meghívottak.
A jubileumi
esemény a
megújult irodahelyiség megáldásával zárult.

GIM I GALÉRIA

„HEGYEN, VÖLGYÖN, VADCSAPÁSON”

Tavaszi, nyári, őszi, valamint téli tájképek alkotják
azt a tárlatot, amely no-

vember 9-én nyílt a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
galériájában. A kiállító ezút-

tal Sike Márta Magdolna, az
Ózdi Alkotók és Befogadók
Csoportjának alapító tagja
volt.
Az eseményen Bukodiné
Sólyom Ilona, az intézmény
pedagógusa beszélt a festő
életútjáról és munkásságáról, aki kiemelte: az alkotó
már kisiskolás korában is
kimagasló sikereket ért el
rajz- és irodalmi pályázatokon. Rajztanára, Mikó István miközben egyengette
útját gyakran hangoztatta,
hogy Márti egy őstehetség.

LIBANAP AZ OVIBAN
tíz éve minden esztendőben szerepel az intézmény
programpalettáján, ahol
minden esztendőben másmás csoport szolgáltatja a
műsort.Az interaktív előadást követően a gyerekek
saját csoportszobáikban
tevékenykedtek. Az őszi
délelőttön különféle kreatív tárgyak készültek és
stílszerűen a liba tollával is
rajzolhattak a kicsik.

KÖSZÖNTÉS

Isten éltesse Borika nénit!

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Klimon István
alpolgármester Juhász
Józsefné Borika nénit, aki
egy csokor virág mellé
megkapta a miniszterelnök oklevelét is.
Borika néni 1926. november 12-én született Kassán. Gyermekkora egy részét itt töltötte, s később
Ricsére költözött a család.
Felsőfokú tanulmányait Sárospatakon végezte, majd Múcsonyba te-

lepedett le, ahol a kétezres
évekig élt. Tanítónőként Alberttelepen, valamint Szuhakállóban dolgozott, s a
környéken élő gyermekeket ő tanította meg számolni, olvasni és írni.
Az ünnepletnek két lánya,
három unokája és három
dédunokája van. Mindennapjait televíziózással és
olvasással tölti, Ady Endre, Petőfi Sándor és József
Attila művet szereti leginkább, s a legkisebbeknek
még most is fejből szaval.
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SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

TÁJÉKOZTATÓ

A hajléktalanok és fedél nélkül maradtak
ellátása Kazincbarcikán a krízisidőszakban
(november 1. - április 30.)

Azok a rászoruló hajléktalan; fedél nélkül, nem lakás célú épületekben élő emberek, akik
igénybe szeretnék venni a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Éjjeli Menedékhely
és Nappali Melegedő intézményeinek ellátását, az intézményi egység címén tehetik meg:
Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő / 3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 56.

Az intézmények nyitvatartási rendje
- Nappali Melegedő: 7.00-17.00 óra (mindennap)
- Éjjeli Menedékhely: 17.00-07.00 óra (mindennap)
Az Éjjeli Menedékhelyre 17.00 és 22.00 óra között van lehetőség a felvételt kérni.
Krízishelyzetben 22.00 után is lehetőséget biztosítunk az igénybevételre.

Az intézmények szolgáltatásai

SZABAD A VÁLASZTÁS

November 14-től a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSZSZK) Szociális Étkeztetés ellátásában régen várt
változás következett be. A szolgáltatást igénybe vevők e
naptól – hétfőtől péntekig terjedő időszakokban – kétféle
főmenü közül (A-B menü) választhatnak. Városunkban a
Barcika Príma Kft. két héttel előre biztosítja a választás lehetőségét az ellátásban részesülőknek, melyet személyre
szabott és visszaellenőrizhető módon adminisztrálnak és
szolgálnak fel.
– A Barcika Príma Kft. által biztosított A-B menüválasztási
lehetőség tehát jóval változatosabb, az egyéni igényeket is
figyelembe vevő, frissen készült, jó minőségű étkezés lehetőségét kínálja a szociális szolgáltató központ szociális
étkeztetés ellátásán keresztül – értesültünk István Zsolttól,
a KSZSZK igazgatójától.
Bővebb információ a kbhgsz@gmail.hu e-mail-címen vagy
a 06-48/512-466 és a 06-48/512-468 telefonszámon.
MUNKAÜGY

- éjszakai szállás megfelelő
hőmérsékleten;
- tisztálkodási lehetőség
(tisztítószer, törölköző
biztosítása);
- egyszerű vacsora;
- étkezési, ételmelegítési
(főzési) lehetőség;
- szociális, mentális segítségnyújtás, ügyintézés;
- orvosi ellátás;

Éjjeli Menedékhely
- ruhacsere, tisztításhoz
mosószer, eszközök, gépek;
- fertőtlenítési lehetőség (a
szükséges szerek biztosításával);
- csomag-, illetve értékmegőrzés;
- postacím biztosítása, a
postai küldemények átvétele;

- kikapcsolódás,
informálódás lehetősége
(újságok, TV, rádió,
videó, könyvek,
játékok, stb.);
- programok szervezése;
- szellemi és fizikai állapot
karbantartásának,
fejlesztésének
lehetősége (eszközök
biztosítása).

- pihenés lehetőségének
biztosítása;
- személyi higiénia
biztosítása;
- szociális információ
biztosítása;
- ügyintézési segítség
nyújtása;
- mentális segítségnyújtás,
lelki biztonsághoz való
hozzásegítés;
- a pályázati forrásokból
vásárolt élelmiszer, meleg
étel és hideg élelem
formájában történő
pótlása a fizikális állapot,
erőnlét fenntartásához;

Nappali Melegedő
- ételkészítés, ételmelegítés, étel fogyasztás és
tárolás biztosítása;
- álláskereső típusú
szolgáltatások felkínálási
lehetősége;
- életvitelre vonatkozó
tanácsok, életvezetés
segítése;
- szabadidős programok
szervezése;
- a pályázati forrásokból
vásárolt és folyamatosan
beérkező adományokból
ruhapótlás;
- mosási, vasalási
lehetőség biztosítása;

- csomagmegőrzés és
postacím biztosítása;
- a rászorulók egyszerű
élelmezésének
(zsíros kenyér, tea),
naponta érkező
adományból történő
biztosítása;
- elhunyt ellátottal
kapcsolatos kegyeleti
tevékenységek
végrehajtása;
- aktuális pályázatok által
nyújtott szolgáltatások;
- társintézményekkel
kapcsolattartás az
ellátottak érdekében.

Krízisidőszakban továbbá
- melegétel-főzés: minden
vasárnap, illetve ünnepnapokon;
- utcai szociális munka biztosítása
kedd, csütörtök 8.00-16.00,
illetve 18.00-21.00.
István Zsolt igazgató

AKTUÁLIS KÉPZÉSEK

A Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
aktuális képzési lehetőségei regisztrált álláskeresőknek
2016. év hátralévő részében az alábbi képzések indítása
várható:
- Autóbuszvezető
- Cukrász
- Gépi forgácsoló
- Hegesztő
- Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
- Épület- és szerkezetlakatos
- Pedagógiai és családsegítő munkatárs
- Pénzügyi és számviteli ügyintéző
- Pénzügyi projektmenedzser asszisztens
- Szobafestő
- Szociális gondozó és ápoló
- Vendéglátó eladó
Érdeklődni és jelentkezni a Foglalkoztatási Osztály (Kazincbarcika, Tóth Árpád út 2.) 1, 2, 3-as asztalánál, illetve a
48/510-070 telefonszámon lehet.
TÁJÉKOZTATÁS

ÖSSZEGFOGÁS A
HAJLÉKTALANOKÉRT

A rendőrség, a rendészet és a polgárőrség részvételével
november 4-én egyeztetésre került sor a Kazincbarcikai
Szociális Szolgáltató Központ (KSZSZK) hajléktalanellátáshoz kapcsolódó aktuális feladatairól. A hajléktalanellátásban dolgozó szakemberek munkáját - különösen a téli
krízisidőszakban - komolyan segítik a fent említett szervek - például az utcán élő hajléktalanok felkutatásában,
intézménybe integrálásban. Az egyeztetésen elhangzott:
a rendészek az utcai szociális munkában fokozottan támogatják a KSZSZK-s kollégákat, ha kapacitásuk engedi, csatlakoznak hozzájuk. A polgárőrök pedig hétvégente
autós szolgálattal segítik az utcai szociális munkát.
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HONSZ

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉST
TARTOTT A HONSZ

Hon-napi ünnepi megemlékezést tartottak a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Dr. Padányi
Máriusz Területi Elnökségének tagjai a Mezey István Művészeti Központban
november 9-én. Az eseményen előbb a Don Bosco
Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium,
Gimnázium és Kollégium
növendékei adtak műsort,
majd az elhunyt tagokra
emlékeztek a résztvevők.

A rendezvényen Ipacs József nyugállományú ezredes, a HONSZ országos elnöke összegezte az elmúlt

évek munkáját, majd Kardos Mihály, a városi egyesület jelenlegi elnöke mondott
köszöntőt.

21. SZALÉZI PEDAGÓGIAI KONFERENCIA

INTENZÍV ÉRDEKLŐDÉS

Kazincbarcika adott otthont a 21. Szalézi Pedagógiai Konferenciának
november 11-én. A helyszínválasztás apropója az
volt, hogy szeptemberben átadták a Don Bosco
Sportközpontot.
A rendezvényen előbb P.
Ábrahám Béla SDB tartományfőnök köszöntötte
a megjelenteket, aki örömét fejezte ki, hogy az új
sportcsarnok adhat otthont a konferenciának.
A rendezvényre nem csak
a Szalézi Intézmény Fenn-

tartó intézményeiből érkeztek pedagógusok, ugyanis a
Don Bosco Megelőző módszer iránt intenzív érdeklődés mutatkozik országszerte.
Az egész napos eseményen előadást tartott többek között Bruno Ferrero szalézi író és Petróczi
Gábor, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatója is. A konferencia délután
a sportközpontban, a gimnáziumban és a Don Bosco
iskolában szekcióülésekkel
folytatódott.

TOLERANCIANAP

OSZTÁLYOKAT
CSERÉLT
A DON BOSCO
ÉS A SZALÉZI

Nem mindennapi akcióval
hívta fel a figyelmet a Don
Bosco Iskola és a Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium a
tolerancia fontosságára. A
két intézmény két-két osztálya november 14-én egyegy tanórára helyet cserélt.
A figyelemfelhívó akciót
Molnár-Gál Béla, a Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium,
Gimnázium és Kollégium
igazgatójának kezdeményezésére szervezték meg.
A rendezvény célja az volt,
hogy a szalézi paletta erőteljesen eltérő nevelési fel-

adatokat felvállaló iskolái
kölcsönös tapasztalatokat
szerezhessenek a másik
intézmény működéséről, az
ott tanuló diákokról és a nevelő munkát végző pedagógusokról.
Molnár-Gál Béla ötletgazda
érdeklődésünkre elmondta,
nagyon fontos mindkét intézmény számára az, hogy
lebonthassák a diákok egymással szembeni előítéleteit:
a Szalézis és a Don Boscos
tanulók elfogadják egymást.
– Szerettük volna felhívni
a figyelmet arra, hogy bár
iskola és iskola között van,

ember és ember között
azonban nincsen különbség
– hangsúlyozta a Don Bosco
iskola vezetője.
A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium első embere is a tolerancia fontosságáról beszélt:
– Ki akartuk nyitni diákjaink szemét, meg általában
az emberek szemét, hogy
nemcsak olyan emberek, problémák, szituációk, helyzetek vannak, amiben mi élünk, hanem tőlünk
néhány kilométerre, másik intézményünkben milyen problémákkal, szociális helyzettel, feladatokkal
találkoznak az ott tanuló
gyerekek, vagy ott dolgozó
tanárok – mondta Petróczi
Gábor.
Az elcserélt órákat követően a programban résztvevő
négy csoportot kölcsönösen
körbevezették az „idegen”
intézményben, megmutatva a másik iskola oktatási
körülményeit, tantermeit
és más oktatási helyiségeit.

DR. CZENKE ANTAL HÁZIORVOS

TANÁCSOK A TÉLI
DEPRESSZIÓ ELLEN

Egyre rövidebbek a nappalok, korábban sötétedik, később virrad. Ennek
rossz hatása lehet a hangulatunkra, akár kialakulhat depresszió is, valamint általános fáradtság
és enerváltság.
Hogyan lehetünk ezen
úrrá?
Ha elmegyünk otthonról, az időjárást is figyelembe véve, válogassunk
kényelmes és vidámabb
színű ruhákat. Munkahelyünkön, ha lehet, az asztalunkon helyezzünk el
olyan tárgyakat, amik kellemes emlékeket idéznek.
Ezt otthon még inkább
megtehetjük. Válasszunk
megfelelő erősségű és
színes fényű megvilágítást. A narancsszínű erőt
ad, a Nap színét idézi, va-

lamint gondolatébresztő. A
zöld amellett, hogy nyugtat az egészség színe is. A
piros energiabomba és optimistává tesz. Egy virág,
egy fénykép, különféle színes textíliák, dekorációk,
feledtethetik a komor időjárást. Jó érzéssel tölt el a
nassolás, különféle csokoládék, gyümölcsök és magvak fogyasztása. Persze
vigyázzunk, hogy semmit
ne vigyünk túlzásba! A narancsnak stresszcsökkentő hatást tulajdonítanak,
emellett magas a C-vitamin
tartalma is. Tartózkodjunk
és mozogjunk minél többet
a friss levegőn, keressünk
olyan tevékenységeket,
melyek örömmel töltenek
el! Legyünk nyitottak családtagjainkkal, ismerőseinkkel!
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VRCK

Az egyik sikerült, a másik nem
Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika (VRCK) egy idegenbeli és egy hazai mérkőzést játszott a férfi röplabda NB I alapszakaszában. November 11-én, a 9. fordulóban négy szettben
kikapott a csapat a Pénzügyőr SE otthonában, vasárnap, a 10. fordulóban viszont hazai
pályán győzelmet aratott a Dunaferr SE ellen.

KBSC

Néggyel küldték haza
a listavezetőt

Kulcsfontosságú győzelmet aratott a KBSC: a listavezető
Jászberényt győzte le magabiztosan a Pete András Stadionban az NB III Keleti csoport 15. fordulóján, november 12-én.

9. forduló: Pénzügyőr SE – VRCK 3-1 (11, 15, -12, 16).
Pénzügyőr: Tóth A., Kiss D., Kovács, Szalai, Bagics, Bokor G. Csere: Ronkainen (liberó), Magyarosi (liberó), Balogh. Vezetőedző: Weczera Csaba.
Vegyész: Kecskeméti, Borovicsanin, Banai,
Árva, Januzovics, Juhász. Csere: Dudás (liberó), Kovács Z., Budai, Toronyai, Surányi.
Vezetőedző: Toma Sándor.

Weczera Csaba: – Örülök, hogy sikerült
megvalósítanunk azt, amit elterveztünk, a
jó nyitásokat és a blokkokat egyaránt. Szerintem megérdemelten nyertünk.
Toma Sándor: – Gratulálok a hazaiaknak
a győzelemhez. Azt a fegyelmezett, pontos játékot nyújtották, amire számítottunk.

10. forduló: VRCK – Dunaferr SE 3-1 (17, -17, 23, 16)
VRCK: Borovicanin, Januzovic, Toronyai, Banai, Juhász, Árva. Csere: Dudás T. (liberó),
Kecskeméti. Vezetőedző: Toma Sándor.
Dunaferr SE: Kun, Kholman, Bohnicsek,
Hatvany, Gebhardt N., Stefanovics. Csere:
Gebhardt Á. (liberó), Kövessy (liberó), Szabó
P., Guzmics, Kiss M., Novokrescsenszkov.
Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.
FUTSAL

Toma Sándor: – Nagyon örülök, hogy a pénteki vereség után sikerült nyernünk. Akartunk javítani, voltak szép labdamenetek,
amelyek az alapjátékban előjöttek.
Tomanóczy Tibor: – Sikerült magunkat
megverni, gratulálok a Kazincbarcikának.

POKOLI JÓ VOLT A CSAPAT

Az férfi futsal NB II Keleti csoportjának 9. fordulóját játszotta a nyáron verbuválódott Kazincbarcikai Ördögök SE november 14-én a debreceniek ellen. A Don Bosco Sportcsarnokban
izgalmas mérkőzésen győztek, így jelenleg a tabella 6. helyén állnak 10 ponttal.
3. forduló: Kazincbarcikai Ördögök SE – Debreceni Egyetemi AC 2-4 (1-0)
4. forduló: MEAFC – Kazincbarcikai Ördögök SE 4-3 (3-0)
5. forduló: Kazincbarcikai Ördögök SE – SZIE 6-2 (4-1)
6. forduló: MVFC Berettyóújfalu II. – Kazincbarcikai Ördögök SE 9-3 (3-0)
7. forduló: Kazincbarcikai Ördögök SE – Energia Gyöngyös 8-2 (3-1)
8. forduló: MAG-LOG Team Cft Gödöllő – Kazincbarcikai Ördögök SE 4-4 (2-1)
9. forduló: Kazincbarcikai Ördögök SE – DSC-SI 4-3 (2-1)
Kezdő ötös: 1 Giák Tamás „K”, 4 Badalik Szabolcs, 10 Lippai Ákos, 12 Bodnár László,
7 Komlósi Ádám László „C”
Cserejátékosok: 5 Szitka Péter, 13 Kerekes Máté, 19 Jakab Ádám, 18 Dudás Donát, 17 Orosz
Martin, 21 Konyha Szabolcs „K”, 9 Csendom Róbert, 20 Pallós Szabolcs „K”, 11 Kismarton Balázs
Góllövők: Badalik Szabolcs (3), Bodnár Zoltán
Vezetőedző: Féder József, technikai vezető: Kohári Tibor
TRIATLON

Az első triatlon-egyesület Kazincbarcikán
November 9-én került sor
az első kazincbarcikai triatlon-egyesület alakuló ülésére. A TriKolor Kazincbarcikai
Triatlon Sportklub 11 alapító
taggal, tele tervekkel kezdte meg lendületes munkáját.
Céljuk a sport népszerűsítése, a gyermekek és az ifjúság
egészséges életmódra ne-

velése, utánpótlás-nevelés,
valamint a sikeres munkához
és a versenyek megszervezéséhez elengedhetetlen
anyagi és szakmai háttér
elősegítése. Az eredményes
működés, a szabadidő kulturált eltöltése, valamint a
tömegsport fellendítése érdekében terveznek majd

úszással, futással, kerékpározással kapcsolatos eseményeket is. Távlati elképzeléseik szerint többek között
versenyek lebonyolításával,
a sportággal kapcsolatos
szakmai előadásokkal, versenyzéssel és versenyeztetéssel népszerűsítenék a
triatlont.

Nem várták kedvező előjelekkel a találkozót, hiszen az azt
megelőző héten Putnokon borsodi rangadót veszítettek,
ráadásul nem számíthattak az eltiltott Faggyas és Fekete
játékára. Ennek ellenére magabiztosan kezdtek és már az
első félidőben kétgólos előnnyel vonulhattak az öltözőbe.
A gólszerzésben Farkas, az előkészítésben Engel jeleskedett. Utóbbi a szünet után is jegyzett egy asszisztot, amikor a negyedik találatnál a csereként nem sokkal azelőtt
beállt Lipuszt hozta helyzetbe. A harmadik gólt közvetlenül a szünet után Marius szerezte, aki a vendégvédők
között kilépve talált a hálóba. A kék-sárgák győzelmükkel
újra vezetik a bajnokságot és az élről várhatják a Tiszaújváros elleni, november 19-ei rangadót. (www.kbsc.hu)
KBSC-Jászberény 4-0 (2-0)
KBSC: Fülöp - Szemere, Molnár, Belényesi, Süttő - Kovács,
Burics - Bene, Marius, Engel - Farkas
Gólszerzők: Farkas (2), Marius, Lipusz
Cserék: Marius helyett Sigér, Molnár helyett Lipusz, Farkas
helyett Katona
Koleszár György: – Szervezetten, fegyelmezetten játszottunk, remekül védekeztünk és védtük a saját kapunkat. Viszonylag sok labdát sikerült szereznünk, amelyet
rendre megjátszottunk. Már az első félidőben megnyugtató előnyre tettünk szert, ez láthatóan jót tett a csapatnak. Több kitűnő egyéni teljesítmény is akadt, emellett
persze a csapat egészének munkája is dicséretet érdemel. Külön öröm, hogy el tudtuk viselni két alapemberünk,
Faggyas és Fekete hiányát, illetve utóbbi távollétében védelmünk átszervezését. Hétvégén a Tiszaújváros vendégeként kemény összecsapásra számítok. Ellenfelünk jó
passzban van, a tabella élmezőnyében várják a rangadót,
amelyet szeretnénk győzelemmel zárni.
KÉZILABDA

Erős ellenfél, nehéz meccs
A több NB 1-es játékossal felálló Mezőkövesd ellen lépett
pályára a Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület az NB
II Északkeleti csoportjának hétvégi fordulóján, ahol az ellenfél az első tíz percben megszerzett előnyét a mérkőzés
végéig tartani tudta.
Mezőkövesdi KC U23 - Kazincbarcikai KSE 33-29 (18-11)
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI
KISGALÉRIA
Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.,
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Tel.: 06-48/311-583
Kazincbarcika, Fő tér 5.

November 18. (péntek) 17.00

› ›FOGD MOST A KÉT KEZEM!
JÓTÉKONYSÁGI EST A HOSPICE
OSZTÁLYÉRT
November 22-23. (kedd, szerda) 19.00

› ›FELNŐTT SZÍNHÁZ: MR. ÉS MRS.

MEZEY ISTVÁN
MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető

› ›MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA ÉS
KIÁLLÍTÁS
› ›KABARCI-K TÁRLATA
November 24. (csütörtök) 17.00

› ›CSALÁDI TÁRLAT

Kiállításmegnyitó a Horváth család alkotásaiból

November 24-ig

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

KAZINCBARCIKAI
SPORTKÖZPONT

KSK, Munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2.,
Tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini tér 4.

November 19. (szombat) 8.30
Tornacsarnok

››GYERMEK RÖPLABDA ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG
November 19. (szombat) 11.00 és 13.00
KSK

››KSBC-NYÍRBÁTOR U-19-es és U17-es
bajnoki labdarúgó-mérkőzés
November 20. (vasárnap) 9.30
Munkacsarnok

November 18., 25. (péntek) 16.00

November 20. (vasárnap) 10.00 és 12.00
KSK

Vezeti: Kalanovics Zoltán

November 21-étől december 16-áig

› ›KÉZMŰVES BÉRLET
általános iskolásoknak*

November 21. (hétfő) 15.00

› ›FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB
Vezeti: Pácz Jánosné

November 21., 23. (hétfő, szerda) 15.30

› ›RAJZSZAKKÖR
Vezeti: Nagy Gyula

November 22. (kedd) 15.00

› ›TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS -KLUB
Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

››KSBC-BALMAZÚJVÁROS U-15-ös és
U14-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés
November 20. (vasárnap) 13.00
Munkacsarnok

››V. SZABÓ FERENC NEMZETKÖZI
MASTERS SÚLYEMELŐ
EMLÉKVERSENY

Tisztelt Vendégeink!
A november 20-án megrendezendő V. Szabó
Ferenc Súlyemelő Emlékverseny előkészületi
munkálatai miatt a Kazincbarcikai Sportközpont
épülete november 19-én (szombaton) zárva
tart.
Megértésüket köszönjük!

› ›KAZINCBARCIKAI GOBELIN
ÖLTÖGETŐK KÖRE
Vezeti: Kissné Király Piroska
November 22. (kedd) 15.00

› ›CSIPKEMŰHELY GALÉRIA
Vezeti: Neszádeliné Kállai Mária
November 23. (szerda) 16.00

› ›KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Pappné Magyar Annamária
November 25. (péntek) 17.00

› ›ADVENTIKOSZORÚ-KÉSZÍTÉS
FELNŐTTEKNEK

Részvételi díj: 1800 Ft/fő
Jelentkezni november 22-éig a 48/310-116-os
telefonszámon lehet.
A szakkörökre, műhelyekbe való jelentkezés
folyamatos. Érdeklődni: 48/310-116, 20/512-9873

ÚSZÁSOKTATÁS

November 22. (kedd) 15.00

› ›KATOLIKUS KARITÁSZ KIÁLLÍTÁS

A magyarországi Katolikus Karitász 85. és a
kazincbarcikai Karitászcsoport 20. évfordulójának
alkalmából
A tárlat december 7-ig látogatható.

KODÁLY ZOLTÁN
ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA
Kazincbarcika, Lini István tér 3.

››IX. SZŰCS LAJOS NEMZETKÖZI
SÚLYEMELŐ EMLÉKVERSENY

› ›MODELLEZŐMŰHELY

Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány

November 20. (vasárnap) 11.30

››„LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE”

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Tel.: 06-48/310-116, 06-20/512-9873

DON BOSCO
SPORTKÖZPONT

November 21. (hétfő) 17.00

› ›TELEMANN-DOWLAND

Élőzenés vetélkedő, a zeneszerzők műveiből
a fúvós és gitár tanszak szervezésében
November 23. (szerda) 18.00

› ›TÁNCHÁZ

a néptánc és népzene tanszak részvételével

SAJÓSZENTPÉTER
November 19. (szombat) 10.00
Lévay József Városi Könyvtár

› ›LÉVAY JÓZSEF VERSÍRÓ PÁLYÁZAT
EREDMÉNYHIRDETÉSE
November 19. (szombat) 17.00
Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont
(Sajószentpéter, Sport út 32/1.)

› ›VII. SAJÓSZENTPÉTERI FORMÁCIÓS ÉS
TÁNC-GÁLA

Fellépők: D-DANCE COMPANY (Budapest), KAFFKA
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (Miskolc), KÖDMÖN
FORMÁCIÓS TÁNCEGYÜTTES (Miskolc), SAMBED
TÁNCKLUB (Rozsnyó – Szlovákia), FREEDANCE
2008 TSE (Sajószentpéter), GYÖNGYSZEM
MAZSORETT EGYÜTTES (Sajószentpéter)

BÁNHORVÁTI
November 26. (szombat) 13.00
Sportcsarnok

› ›X. BÁNHORVÁTI KRUMPLIS LÁNGOS
FESZTIVÁL

November 25-én (pénteken )

GYERMEKTANFOLYAM INDUL
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és
Tóth Katalin (06-70/366-7581) oktatókkal
tudásszint alapján.
A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától kezdődnek.

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

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

kazincbarcikai

GÉPI FÖLDMUNKA
Konténerrendelés:

Homok-,
sóder-,
betonszállítás

06-20/486-8860
ZV Zöld Völgy
Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

30/686-3396
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CSOKIMIKULÁSOK NAGY VÁLASZTÉKBAN
VADÁSZ SZALONCUKOR TÖBB ÍZ		

3000 Ft/kg

MIESZKÓ SZALONCUKOR TÖBB ÍZ		

2200 Ft/kg

KONZUM SZALONCUKOR		

1200 Ft/kg

JANA ICE TEA BARACK 0,5 l

IMPRESSZUM
KOLOR 7 – kulturális és közéleti hetilap,
megjelenik péntekenként

Nyitvatartás:

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.
C

SZALONCUKOR LÉDIG 20 ÍZ		
LIZZY FOLYÉKONY MOSÓGÉL 4 l

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK ÉS
VITAMINOK A-Z-IG
www.gsport.shop.hu

-5% -10%
MY

CY

a készlet erejéig.

Kazincbarcika, Egressy Béni út 45.CMY
K

800 Ft/kg

900 Ft

225 Ft/l

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

Y

CM

200 Ft/l

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

M
Novemberben

FEHÉRJE
AKCIÓK

100 Ft

BIZTOSÍTÓVÁLTÁS!
Eljött az Én időm is?
Tel: 06 20 527 3362

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

