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HÍREK

SZÉPÜL-ÚJUL SAJÓKAZA
A településen élők hónapok óta tapasztalják, hogy felújítási mun-
kálatok zajlanak a községben. Ennek eredményeképpen asz-
faltburkolatot kapott a József Attila út, megújult az Ady Endre úti 
járda, valamint két további gyalogút és három másik közforgal-
mi utca is. A helyreállított területeket ünnepélyes keretek között 
adta át Stefán László polgármester, illetve Riz Gábor országgyű-
lési képviselő november 16-án. 
Az átadó ünnepséget a falu álta-
lános iskolás és óvodás gyerme-
keinek műsora zárta. A jelenlegi 
beruházás 68 millió forintból való-
sult meg, viszont az adósságkon-
szolidációban részt nem vett tele-
pülések számára 2016-ban is volt 
lehetőség pályázni. Ez esetben az 
önkormányzat mintegy 155 millió 
forintra pályázott. Ebből az összeg-
ből szeretné folytatni az utak-jár-
dák felújítását. Ingatlan vásárlását 
tervezik, valamint rendezési tervet 
kell készítetniük, mely az önkor-
mányzat számára kötelező feladat.

ARANYPÁVA 
DÍJASOK  
A KABÓCÁK
November 20-án rendezték a XXV. 
Palócgála - Regionális - Nemzetközi 
Népzenei Fesztivált Egerben, ahol tér-
ségi és országos minősítéseket nyúj-
tottak át az arra érdemeseknek. A 27 
éves múlttal rendelkező palócgála a 
hazai és felvidéki népzene legjavá-
ból adott ízelítőt az érdeklődőknek. 
A meghívott csoportok a zenélés mel-
lett tapasztalatokat is cseréltek. Az 
eseményen a kazincbarcikai Gala-
gonya Citerazenekar Kabóca ifjúsági 
csapata Országos Népzenei minősítést, 
Aranypáva díjat vett át a Bartakovics Béla Közösségi Házban.

SZÉPKORÚAK ÜNNEPE 
RUDABÁNYÁN 
A városban november 17-én tartották a szépkorúak ünnepét. Ru-
dabánya Város Önkormányzata szeretettel invitálta a Gvadányi 
József Művelődési Házba a település minden 65 év feletti lakóját. A 
rendezvényt Szobota Lajos polgármester idősekhez szóló köszön-

tője nyitotta meg. Az ünnepi alkalom-
hoz méltó operettslágereket adott elő 
Leblanc Győző és partnere, Tóth Éva 
művésznő. A helyi Rozmaring Asz-
szonykórus válogatott nótacsokorral 
szórakoztatta az egybegyűlteket. Az 
ünnepség részeként felavatták azt az 
emléktáblát, melyen a II. világháború 
alatt és után elhurcoltak neve szere-
pel. Az áldozatokra, valamint a részt-
vevőkre a református, illetve a római 
katolikus egyház képviselői kérték 
Isten áldását. 

ITT SZÜLETTEM, 
ITT LAKOM ÉN…

Születésének évfordulóján, há-
ro m n a p o s re n d e z v é ny s o ro -
zattal emlékeztek névadójuk-
ra a sajószentpéteri Lévay József 
Könyvtárban. Lévay József korá-

nak meghatározó személyisége, költő, műfordító, MTA-tag, Borsod 
vármegye alispánja volt. Szoros barátságot ápolt Arany Jánossal, 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején pedig Szemere 
Bertalan „jobbkeze” volt. Természetesen e nagyszerű férfiú élete 
egy cikkben nem foglalható össze, a könyvtár dolgozói mégis tö-
rekedtek arra, hogy a város 7-8. osztályos tanulóival minél beha-
tóbban megismertessék munkásságát egy rendhagyó könyvtáró-
ra keretében.  A sajátos órán két iskola 25 diákja vett részt. Szintén 
a felsősök számára hirdették meg a nagy sikerű „Fedezzük fel Sa-
jószentpétert!” elnevezésű helyismereti vetélkedőt. A korábban 
meghirdetett Lévay József versíró pályázat eredményhirdetését 
a programsorozat utolsó napján, november 19-én tartották. A ver-
senykiírásra tanuló kategóriában 16, a felnőtt kategóriában 10 mű 
érkezett. A poéták emléklappal, könyvvel és egy szép tollal lettek 
gazdagabbak. 

A TÁNC A MINDENÜK

Hét esztendővel ezelőtt gondoltak egy nagyot Sajószentpé-

teren, mi lenne, ha táncbemutatót rendeznének? Az ötletgaz-

da az akkor még tánccsoportként működő Freedance 2008 

művészeti vezetője, Sólyom Attila volt. A lebonyolítást a Sa-

jószentpéteri Kulturális Központ vállalta magára. A premier 

annyira jól sikerült, hogy idén immár hetedik alkalommal ta-

lálkoztak a táncosok a Városi Sportcsarnokban. A november 

19-én színpadra lépők standard és latin-amerikai táncokat 

adtak elő. A közönség 41 koreográfiában gyönyörködhetett. 

A gála fellépői között voltak a D-Dance Company Budapest-

ről, a Kaffka Alapfokú Művészeti Iskola táncosai és a Ködmön 

Formációs Táncegyüttes Miskolcról. A helyieket a Freedance 

2008 TSE, valamint a Gyöngyszem Mazsorett Együttes képvi-

selte. Rozsnyóról érkeztek a Sambed Táncklub előadói, illetve 

a rimaszombati TK Impulz táncosai, Sólyom Dániel és partnere, 

Zuzana Siminska mutatkozott be. 
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BORSODCHEM

Kétmilliárd forintos 
környezetvédelmi fejlesztés 

A környezet védelmére fóku-
szál a kazincbarcikai Borsod-
Chem Zrt., amely megkezd-
te a vegyszeripari maradékok 
energiahatékony és környe-
zetbarát semlegesítését és 
újrahasznosítását, a projektre 
több mint kétmilliárd forintot 
költ. 
A tájékoztatás szerint a na-
gyobb környezetterheléssel 
járó jelenlegi technológiát 
felváltja egy környezettu-
datosabb, energiatakarékos 
és gazdaságos eljárás. A pro-
jekt várhatóan 2018-ban fe-
jeződik be. A fejlesztés az 
Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapból valósul meg, 2 
milliárd 39 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásból. 
A beruházásnak köszönhe-
tően új üzem épül, amely le-
hetővé teszi egyebek mellett 
azt, hogy a vegyipari társaság 
gyártóbázisainak széndioxid 

kibocsátása csökkenjen, je-
lentősen mérséklődjön a vil-
lamos-energia felhasználás, 
és megszűnjön a higany al-
kalmazása a klórtermelésben.
A BorsodChem Zrt. a klór-
gyártásban a nátrium-klo-
rát bontásához magas 
fajlagos vegyszer- és hő-
mennyiséget használ, ame-
lyek mennyisége várhatóan 
jelentősen csökkenni fog. 

A nyilvános cégadatok sze-
rint a kínai többségi tulaj-
donban lévő BorsodChem 
2015-ben 1,398 milliárd euró 
árbevételt ért el, szemben az 
egy évvel korábbi 1,46 milli-
árddal. A cég árbevételének 
közel egyharmada szárma-
zik exportból. A társaság 
üzemi eredménye 2014-ben 
33 millió, 2015-ben 25,632 
millió euró volt. (forrás: MTI)

Múlt pénteken Kaposváron 
tartották a „Virágos Ma-
gyarországért” környezet-
szépítő verseny 2016-os 
díjátadóját, ahol Kazinc-
barcika az utóbbi évek leg-
nagyobb sikerét érte el. 
A szakmai zsűri döntése 
alapján városunk lett a ré-
gió - Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Hajdú-Bihar és Sza-
b o l c s - S z a t m á r - B e re g 
megye - legszebb telepü-
lése. Az elismeréssel járó 
Arany Rózsa díjat Klimon Ist-
ván alpolgármester vette át, 
akit elkísért a somogyi me-
gyeszékhelyre Molnár Péter, 
a Barcika Park Nonprofit Kft. 
cégvezetője is.
Az 1994 óta töretlen sikerrel 
működő, országosan ismert 
mozgalom célja a hazai kert-
kultúra támogatása, bemu-
tatása és népszerűsítése. A 
mozgalom részeként évente 
legalább háromszáz telepü-

lés nevez a megmérettetés-
re, amely során külön érté-
kelik a városokat, falvakat 
és budapesti kerületeket. 
A szakmai zsűri rengeteg 
szempontot vizsgál, értékeli 
például a környezettudatos-
ságot; pontozzák az épüle-
tek, közterületek állapotát; 
továbbá a városok és falvak 
kínálta életminőséget is.
- Kaposváron közel kétórás 
díjátadó ceremóniának vol-
tunk részesei, ahol az elis-
merés átadásakor a régiófe-
lelős elmondta nekem, hogy 
gyakran jár a 26-os úton, 
de Kazincbarcikára évek óta 
nem jött be, viszont amit 
idén nyáron a helyszíni zsű-
rizéskor látott, az lenyű-
gözte. Ezzel a mondatával 
megerősített abban, hogy 
az imázsváltás, amit elindí-
tott a város, az kezd célba 
érni. Egy ilyen díj is megerősít 
bennünket abban, hogy Ka-

zincbarcika nem egy szürke 
ipartelepülés, hanem az or-
szág legszínesebb városa. 
Az itt élők és az idelátogatók 
is egyöntetűen fogalmazzák 
meg, hogy az elmúlt esz-
tendőkben rengeteg pozitív 

változás ment végbe, töb-
bek között ez az elismerés 
is bizonyítja ezt - nyilatkoz-
ta Klimon István alpolgár-
mester.
A „Virágos Magyarorszá-
gért” verseny idei fődíját 

egyébként Kaposvár nyerte 
a városok, míg Tihany a fal-
vak kategóriájában, így ez-
zel az is eldőlt, hogy ez a két 
település képviseli hazánkat 
az Európai Virágos Városok 
és Falvak Versenyén.

„VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT”

Arany Rózsa díjat kapott Kazincbarcika

Kazincbarcika a „Virágos Magyarországért” környe-
zetszépítő versenyen az 50 ezer fő alatti városok ka-
tegóriájában indult. A régiós díj elnyerésében több té-
nyező is fontos szerepet játszott.
Kazincbarcika közterületei példaértékűen gondozot-
tak, a városszépítésből pedig a helyi önkormányzat, 
intézmények, cégek, magánszemélyek és civil szerve-
zetek is - élükön a Városszépítő Egyesülettel - aktívan 
kiveszik a részüket. Kétezer-tizennégy végére uniós 
források bevonásával befejeződött a belváros – az Eg-
ressy út és az abból nyíló terek – teljes rekonstrukció-
ja. A belváros zöldfelületeinek tervezéséért 2016-ban 
Dobos Sára tájépítész elnyerte az „Év tájépítésze” díjat. 
A Völgy parkban található az ország egyik legnagyobb 
szabadtéri fitneszparkja, a park egyik végét a vidéki 
viszonylatban párját ritkító Mezey István Művészeti 
Központ, a másikat a szeptemberben átadott korsze-
rű sportcsarnok zárja. A város szegregátumainak fel-
számolása pályázatok és jelentős önerő bevonásával 
folyamatosan zajlik. A svájci projekt jóvoltából hama-
rosan egy inkubátorház kezdi meg működését a volt 
Központi Általános Iskolában; az új Kolorcity-imázs 
pedig olyan országszerte elismert és sikeres kezde-
ményezéseket hívott életre, mint a Kolorfesztivál, az 
épületdekorációs projekt vagy a színes város imázshoz 
szorosan kapcsolódó street art-akciók. A város ezen 
törekvéseit 2016-ban a Magyar Marketing Szövetség 
háromszoros gyémánt díjjal honorálta. Fontos elisme-
rés volt idén az első ízben elnyert „Kerékpáros-barát 
település” cím is.

http://opont.hu/hirek/3989
http://opont.hu/hirek/3989
http://opont.hu/hirek/3989
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Mai felfokozott életünkben, miközben az emberi kapcsolatok 
meglazulásáról beszélünk mikro- és makrokörnyezetünkben, 
szakemberek hívják fel figyelmünket a digitális világ buktató-
ira, a társadalom egyre nagyobb igénnyel fordul a közösség-
építő civil szervezetek felé. Riportunkban egy hat települést 
összefogó társulás vezetőjét szólaltattuk meg. Hegedűsné 
Petkovics Katalinnal a Sajómenti Civilek Egyesületének el-
nökével a közösség bázisának számító Radvánszky Béla 
Kultúrházban beszélgettünk.

– Kezdjük a legelején! Ho-
gyan alakult meg az egye-
sület?
– A megvalósuláshoz két 
nagyszerű ember ötlete kel-
lett. Tíz évvel ezelőtt Molnár 
Aranka közösségfejlesztő, a 
B.-A.-Z. megyei közösségi 
kezdeményezéseket támo-
gató szakmai műhely ve-

zetője gondolt egy nagyot: 
fogjuk össze a Sajó mentén 
élő embereket! Ehhez jött 
egy buzdítás Tiszolczi Lász-
lótól, mondván, hogy az itt 
lakó civilek, polgárok azonos 
problémával küzdenek, ad-
juk meg számukra az esélyt 
az egymásra találásra! Tulaj-
donképpen ők indították el 

azt az akciót, melynek a „Sajó 
két arca” címet adták. Mint 
fotókiállítást hirdettük meg, 
azzal a felszólítással, hogy 
a polgárok örökítsék meg a 
szép, illetve a morajló, áradó 
csúf Sajó arcát. Ez elég sok 
embert megmozgatott. Itt 
a Radvánszky Kultúrházban 
volt a megnyitója, kedves 
barátunk, Szathmáry-Király 
Ádám nyitotta meg a tárla-
tot. Vándorkiállítás lett belőle, 
mert kiderült, a Sajó mentén 
igenis van néhány település, 
amelyik megtalálja egymást. 
Eredetileg úgy terveztük, 
hogy Sajókaza és Hét mellé 
kapcsolódik Sajópüspöki és 
Vadna. Aztán kitágult a kör, 
mert ugyan Sajópüspöki ki-
vált, de csatlakozott Sajógal-
góc, Sajóivánka és Sajóve-
lezd. Kétezer-hatban ezzel a 
hat faluval elkezdtünk egyfaj-
ta amatőr előadói mozgalmat 
szervezni, melynek az lett a 
vége, hogy 2008-ban hiva-
talosan is bejegyzett egye-
sületté váltunk. 

– Mi az egyesület hitvallása?
– A legfontosabb, hogy mi, 
akik itt élünk a Sajó mentén, 
tegyük kicsit könnyebbé az 
életünket. Úgy véltük, az 
azonos problémák, azonos 
megoldásokat fognak hoz-
ni. Aztán szembesültünk a 
ténnyel, nem lehetnek egy-

formák a nehézségek, hiszen 
a települések nagysága, va-
gyoni helyzete és hozzáállása 
is eltérő, tehát nem alkalmaz-
hatók egységes megoldá-
si sémák, de a tenni akarás 
megmaradt. 

– Milyen irányban indultak el?
– Egyértelműen a kultúra felé 
mozdult a mérleg. Azt szok-
ták mondani, hogy a „fejé-
től” indul el minden. Én kul-
turális beállítottságú ember 
vagyok, ezt a szemléletet 
teljesen átvette az elnök-
ség. Úgy gondolom, elég ko-
moly néprajzi gyűjteményt 
állítottunk a nagyközönség 
elé, a civil napjainkon pedig 
a hat község legjobb amatőr 
előadói lépnek színpadra, 2-3 
éve már a kézművesek és a 
termelők is csatlakoznak a 
programhoz. Évente több al-
kalommal megyünk „látóút-

ra”. Ilyenkor szakmai tapasz-
talatokat keresve bejárjuk az 
országot. Kulturális misszi-
ónk része a felnövekvő ge-
neráció patronálása. Az utób-
bi két évben nyári napközis 
tábort szerveztünk a gyere-
keknek. Nagyon élvezik. Vé-
giglátogatják az egyesület 
falvait és mindenütt megis-
merik a helyi sajátosságokat. 

– Elnök asszonyként hogyan 
látja a „Sajómenti hatok” jö-
vőjét?
Jó volna a megújulás, a gene-
rációváltás. Ugyanakkor ne-
héz feladat ez, hiszen ilyen-
fajta szervezett és leterhelő 
önkéntes munkát nem lehet 
várni a fiataloktól, mert meg-
van a saját maguk életprog-
ramja. Mi készek vagyunk a 
tagbővítésre, csak sajnos 
nem olyan magától értetődő 
a megoldás.

INTERJÚ

ÖSSZEFOGÁS A KÖNNYEBB ÉLETÉRT

Hegedűsné Petkovics Katalin születésétől Sajókazán 
él és tevékenykedik. Minden tettével szülőfaluját szol-
gálja. Húsz éven keresztül volt a falu kulturális életének 
meghatározó személyisége. Ez idő alatt tagja volt Sa-
jókaza képviselő-testületének, intézményvezetője a 
Radvánszky Béla Kultúrháznak, melyen belül számos 
szakmai műhely, illetve a mai napig működő AKKORD 
színjátszó csoport, valamint a Praktika Kézműves 
Klub művészeti vezetője. Megalakulásától a Sajómen-
ti Civilek Egyesületének elnöke. Tanár végzettséggel 
tanítónak vallja magát, ki élet feladatának tartja a fel-
növekvő nemzedék oktatását.

A tervek szerint advent első 
vasárnapjára idén is ünnepi 
fénybe borul a város. A dí-
szeket a Kazincbarcika Város 
Önkormányzatával előzete-
sen leegyeztetett helyekre 
helyezik ki, úgymint a Jósze-
rencsét út, a Mátyás király út, 
a Pollack Mihály út, az Építők 
útja, valamint a Május 1. út, 
ahol 135 darab oszlopokra 
szerelhető és 30 darab út-
test felett átfeszített dísz fog 
világítani.

Mindezeken felül, idén 
már az Egressy Béni 
úton, a Pollack Mi-
hály úti kereszte-
ződéstől, egészen 
a buszvégállomá-
sig is gyönyör-
ködhetnek majd 
a városlakók és 
az idelátogatók az 
új díszkivilágítás-
ban. Ezek egyrészt 
fára tekert fényfüzérek 
lesznek, melyekből átlago-

san 10 darab füzér kerül fel 
egy-egy fára, és ez a 45 

feldíszített fán ösz-
szesen 9000 méter 

fényfüzért jelent, 
melyeket kiegé-
szítenek további 
látványos elemek-
kel: harminchat 

gömbdísszel, vala-
mint a közvilágítási 

oszlopokra szerelt 28 
keretes dísszel. Ugyan-

akkor a Pollack Mihály úton 

tavaly kihelyezett fényfüzé-
rek bővítése is megtörtént, 
így az előző évi 636 méter 
helyett, immár közel 2200 
méter hosszú fénysor bizto-
sítja majd itt az ünnepi vilá-
gítást.
A díszek felkapcsolása a fel-
szerelések és bekötések 
előrehaladtával fokozatosan 
történik meg – tudtuk meg 
Solcz Rolandtól, a Barcika 
Park Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatójától.

ÜNNEPI VILÁGÍTÁS

AZ EGRESSY IS DÍSZBE BORUL

Fotó: Lévai Ákos
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ADVENT

EGYSZERŰEN NAGYSZERŰT
November 27-én elkezdődik az adventi időszak, mely alatt az Úr érkezésére várakozunk, 
maga a szó is eljövetelt jelent. Ehhez kapcsolódik a szokás, hogy adventi koszorút készítünk, 
mely hagyományosan fenyőágból készített kör alakú koszorú, amit négy gyertyával díszíte-
nek. Az utóbbi években azonban akár egy csokornyi magyalból, meleg színű gyertyából és 
apró hungarocellgolyókból is csodaszép dekorációt készíthetünk. Az idei trendekről Fóris 
Csabát, a Rafael Virág virágkötőjét kérdeztük.

Még most is sokan a klasz-
szikus vonalat szeretik, te-
hát a hagyományos ko-
szorút,  hagyományos 
gyertyaelrendezéssel, a 
megszokott színekkel. 
Azonban három-négy éve 
az emberek egyre inkább 
keresik az egyedi, különle-
ges darabokat. 
Idén nagyon sikkes a faágak-
ból összetekert koszorúalak, 

vagy a kötött alap, illetve a 
dobozba, fiókba megálmo-
dott adventi dísz. A domi-
náns színek ebben az esz-
tendőben a halványbarna, 
világosbarna, fehér, a visz-
szafogottabb pasztell, illet-
ve a fémes színek. Díszítés-
nek inkább a természetes 
anyagokból: fából, kerámi-
ából, üvegből készült natúr 
hozzávalókat használjuk. A 

koszorúkra helyezett gyer-
tyáknál pedig hódítanak a 
nem hagyományos típusok: 
így a különböző toboz, manó, 
fenyőfa, vagy akár a rénszar-
vas formájú gyertyák. 
Idei ünnepi szezon inkább a 
letisztultságról és visszafo-
gottságról szól, így a kevés-
bé ügyes kezűek is könnye-
dén készíthetnek adventi 
koszorút.

KÉSZÍTSÜNK EGYÜTT ADVENTI DÍSZT:
Vegyünk egy dobozt, amit 
egy szalaggal áttekerünk, 
helyezzük bele a gyer-
tyákat, gyertyatüské-
re feltűzve, és kössünk 
rá szalagokat vagy mas-

nikat. Tegyünk a dobozba 
fenyőágakat és díszítsük 
apró terméssekkel. Ennél is 
egyszerűbb, ha dísztányér-
ra helyezünk négy gyertyát 
és fenyőágakat, szárított 

gyümölcsöket, szegfű-
szeget, fahéjat, ánizst 
szórunk mellé. Gyorsan, 
egyszerűen elkészíthet-
jük, s szépsége az egy-
szerűségében rejlik. 
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DIPLOMÁCIA

ERŐSÖDŐ BELGA KAPCSOLAT
Szeptemberben Belgium 
nagykövete is Kazincbar-
cikára látogatott annak a 
diplomata delegációnak a 
tagjaként, amely azért ér-
kezett városunkba, hogy 
megismerje az itteni be-
fektetési lehetőségeket.
M a r i e - F r a n c e  A n d r e 
nagykövet asszony már 
a k kor is jelez te, hogy 
nagy potenciált lát Ka-

z i nc ba rc i ká ba n és bí-
zik abban, hogy lesznek 
olyan belga vállalkozá-
sok, akik szívesen hoz-
n á k  i d e  b e f e k t e t é s i 
projektjüket. Azt is hang-
súlyozta, hogy segíteni 
kíván abban, hogy növe-
kedjen városunk ismert-
sége a belga cégek kö-
rében. Ennek érdekében 
a múlt héten személyes 

vendégeként hívta meg 
Szitka Péter polgármes-
tert a Magyarországon 
működő Belga Üzleti Klub 
éves gálájára. Az este fo-
lyamán kiemelt vendég-
ként kezelték a meghí-
vott városvezetőket, akik 
helyi partnerei lehetnek 
a cégeknek és helyszínt 
tudnak biztosítani a be-
fektetéseknek.

FALFESTÉS

Befejezték az utolsó svájci falat Búcsú a roncsoktól
Kazincbarcika közterületein 
több mint húsz elhagyott, 
műszaki vizsga és sokszor 
rendszám nélküli roncsau-
tó állt egészen a közelmúl-
tig, amelyek mindamellett, 
hogy jelentősen rontják a 
városképet, szabad parko-
lóhelyeket is elfoglalnak. A 
jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően a városi rendé-
szet munkatársai felszólí-
tást helyeztek ki a jármű-
vekre, hogy a tulajdonosok 
gondoskodjanak a roncsok 
elszállításáról. Ennek ered-
ményeképpen több mint tíz 
parkoló járművet el is vittek 
a közterületekről.
- A többi elhagyott gépjár-
mű elszállításával kapcso-
latban újabb intézkedéseket 
foganatosítunk. A vonatko-
zó rendelet szerint meg-
kezdjük a roncsok elszállí-

tását, ennek viszont jelentős 
költsége van. Az egyszeri el-
szállítási költség 17250 Ft, a 
napi őrzés és tárolás 1200 Ft, 
mindemellett közigazgatási 
bírság kiszabására is sor ke-
rül - mondta Vincze Csaba, 
az Önkormányzati Rendé-
szet Kazincbarcika vezetője, 
aki hozzátette: ha az érintett 
tulajdonosok a következő hat 
hónapban sem jelentkeznek, 
akkor az önkormányzat ár-
verésen értékesítheti a jár-
művet, vagy átadja azt egy 
autóbontónak.
- Ezúton is kérjük az ilyen 
járművekkel rendelkező tu-
lajdonosokat, a város közte-
rületeiről - saját érdekükben 
is - szállítsák el a hosszabb 
ideje használaton kívüli, sok-
szor már csak újrahasznosítá-
si alapnak tekinthető autóikat! 
- fogalmazott Vincze Csaba.

Németországban találnak 
új gazdára a kóbor ebek
Az elmúlt hetekben új ala-
pokra helyezték váro-
sunkban a gazdátlan, kó-
borló ebek befogását, és 
a róluk történő további 
gondoskodás is új rend-
szer szerint bonyolódik. 
Egy Edelény városával 
létrejött megállapodás 
értelmében kétheti rend-
szerességgel összegyűj-
tik Kazincbarcikán a kóbor 
kutyákat, amiket aztán a 
szomszéd város telephe-
lyére szállítanak. Itt állat-
orvos vizsgálja meg őket. 
Ha chippel ellátottak, ak-
kor ez alapján beazono-
sítható a gazdájuk, így az 
ebet visszaviszik a tulaj-
donosának. Ha nincs chip-
je a kutyának, akkor kap 
egyet, emellett beadják 
neki a kötelező oltásokat 
is, majd kétheti telephelyi 
tartózkodás után egy né-
met alapítvány jóvoltából 
Németországba szállítják 

őket, ahol új gazdát keres-
nek nekik.
Három héttel ezelőtt az első 
begyűjtés már megtörtént, 
akkor négy kutyát vittek 
Edelénybe, múlt pénteken 
pedig három eb került a te-
lephelyre. A sikeres befo-
gások miatt köszönet ille-
ti a helyi állatvédőket, akik 
jelzéseikkel folyamato-
san segítik a szakemberek 
munkáját.
A kéthetes begyűjtési idő-
szakoktól függetlenül , 
azokban az esetekben, ami-
kor egy utcán kóborló, gaz-
dátlan kutya például meg-
támad valakit, és ezt jelzik a 
városi rendészetnek, akkor 
a rendészek munkaidőben, 
de indokolt esetben akár 
munkaidőn kívül is intéz-
kednek az eb befogásáról 
és elszállításáról. A városi 
rendészet telefonszámai: 
+36 48 512-392, +36 20 
282-0720.

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET KAZINCBARCIKA 

A hét elején befejezték az 
utolsó svájci projekt jóvoltá-
ból megvalósuló épületde-
korációt Kazincbarcikán. Az 
utolsó kép az Iskola út 1-3-5. 
sz. társasház felújított oldal-
só homlokzatára került fel, a 
grafika a 2013-as Kolorcity 
épületdekorációs pályázaton 
díjnyertes Fintha Mátyásnak 
az egyik (homlokzathoz ala-
kított) műve. A falfestő mű-
vészek ezt követően az ön-
kormányzati forrásból teljes 
körűen felújított Egressy 
út 40. sz. lépcsőház oldal-
só homlokzatán dolgoznak, 
ahová újra felfestik Fin tha 
Mátyás Egressy-portréját. 
A képen egy jelentősebb 
módosítást is végrehajtanak: 
a festmény korábbi kék hát-
terét fehéren hagyják.

A Svájci Hozzájárulás a 
kibővített Európához - 
Együttműködési Program 
Magyarországgal I. Regi-
onális fejlesztés prioritás 
„Kazincbarcika és vonzás-
körzete munkahelyteremtő 
fejlesztése” című projekt-
hez kapcsolódva Kazinc-
barcikán és térségében 
2013-ban elindult egy új 
térségi imázs felépítése. 
A Kolorcity-koncepció új-
szerűséget, kreativitást, 
kísérletező szellemet és a 

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

városban meglévő értékek 
újraértelmezését foglalja 
magában. Ehhez az elkép-
zeléshez illeszkedve 2013 
és 2016 között 30 kazinc-
barcikai lakó- és középület 
egy-egy homlokzata újult 
meg műalkotások tartós 
elhelyezésével. A kivitele-
zendő grafikák két pályáza-
ton /nyílt országos (2013), 
nyílt nemzetközi (2016)/, il-
letve meghívásos pályázati 
kereteken belül lettek kivá-
lasztva. A kivitelezést - egy 

kivételével - Grubánovits 
Attila festőművész veze-
tésével egy háromfős fes-
tőművész csapat végezte 
alpintechnikával vagy áll-
ványról történő festéssel.
A harminc „svájci falon” kí-
vül, nem svájci forrásból va-
lósult meg a szennyvíztelep 
Múcsonyi úti irodaházának 
dekorációja, amelyre Szabó 
Julianna: Pitypangok és Ke-
repesi Mónika: Színes ma-
darat reptető c. tervei lettek 
2016 nyarán felfestve.
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SAJÓMENTI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET

KEREK ÉVFORDULÓT ÜNEPELTEK
A Sajómenti Népművé-
szeti Egyesület 10 éves ju-
bileumi kiállításán vettek 
részt azok, akik november 
17-én délután ellátogattak 
a Mezey István Művésze-
ti Központ Gyermekek Há-
za-Kézművesház galériá-
jába. 
A tárlatot a Galagonya Ci-
terazenekar muzsikája nyi-
totta, majd Klimon István, 
Kazincbarcika alpolgármes-
tere elevenítette fel ünnepi 
köszöntőjében az egyesü-
lettel kapcsolatos első em-
lékeit.
Ezt követően Neszáde-
li Gyula volt elnök, alapító 
tag, Barcikart díjas alkotó 
szólt, aki kiemelte a társu-
lás életének legfontosabb 
mérföldköveit:
– Kazincbarcikán 2004-ben 
egy népművészeti kiállítás 
kapcsán vetődött fel annak 
a gondolata, hogy legyen 
egy egyesület, ami össze-
fogja a városban és a város 
környékén tevékenyke-
dő alkotókat. A kérdés ott 
„lógott” a levegőben, de ci-
vil jellegű, érdemi lépés az 
ügyben nem történt. Két-
ezer-hatban az Egressy 

Béni Művelődési Központ 
és Könyvtár Gyermekek 
Háza-Kézművesház, kéz-
műves tábort szervezett 
felnőtteknek 16 fő részvé-
telével. Alkotás közben újra 
felvetődött az egyesület 
gondolata és egyre konk-
rétabban fogalmazódtak 
meg a mit, miért, és hogyan 
kérdésre a válaszok. Ezek 
szellemében 2006 novem-
berében 18 alkotó részvéte-
lével megalakult a Sajómen-
ti Népművészeti Egyesület.
A társulás első kiállítására 
az akkori mind a huszonki-
lenc tag vitt anyagot, így a 
hímzők, fafaragók, kosár-
fonók, vertcsipkekészítők, 
bőrművesek, nemezelők, 
gyöngyfűzők, bábkészítők, 
valamint a tűzzománcos és 

a keramikus is bemutatták 
alkotásaikat. A Sajómenti 
Népművészeti Egyesület-
nek volt már kiállítása töb-
bek között Budapesten is, 
de az alkotók önálló tárlattal 
szintén bemutatkoztak már.
Gór Mihály jelenlegi elnök 
elmondta, hogy óriási do-
lognak tartja az eddig elért 
eredményeket. Elárulta, a 
távlati cél az, hogy az idő-
sebb alkotók helyét az új, 
ifjú generáció átvegye, és 
az egyesület szellemiségét 
a jövő nemzedéke is meg-
ismerje.
A jelenlegi kiállításra 51 tag 
hozott különböző népmű-
vészeti használati és dísz-
tárgyakat, melyeket 2017. 
január 4-éig tekintheti meg 
a nagyközönség.

I. SZÁMÚ IDŐSEK OTTHONA

TIZENÖT ÉV KÉPEKBEN
Tizenöt év képekben 
címmel kiállítás nyílt az I. 
Számú Idősek Otthoná-
ban november 17-én. Az 
eseményen Urbánszi Il-
dikó jelenlegi intézmény-
egység-vezető, majd 
István Zsolt, a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgál-
tató Központ (KSZSZK) 
igazgatója köszöntötte 
a lakókat és a meghívott 
vendégeket. 

A tárlat apropója az otthon 
fennállásának 15. évfordu-
lója volt, melyet zenés-tán-
cos műsorral ünnepeltek az 
intézmény lakói és munka-
társai, majd Csősz Béláné, 
a KSZSZK nyugalmazott 
igazgatója és Takácsné Ha-
szon Jolán, nyugalmazott 
intézményegység-vezető 
a jelenlegi vezetőkkel kö-
zösen felvágta a születés-
napi tortát.

JUBILEUM

Karitászkiállítás nyílt
Árpád-házi Szent Erzsé-
betet ünnepelte a Szent 
Család Plébánia novem-
ber 20-án. Az esemény 
szentmisével kezdődött, 
majd karitászkiállítás nyílt 
a Don Bosco Sportcsar-
nokban. 
A tárlat meg-
nyitóján a 
m a g y a r 
országos 
Katolikus 
Ka r i t á s z 
fe n n á l l á -
sának nyolc-
vanötödik és a 
kazincbarcikai ka-
ritászcsoport huszadik 
évfordulójáról is megem-
lékeztek a megjelentek. 
A rendezvényen elsőként 
P. Andrásfalvy János SDB 
atya, a Kazincbarcikai Ka-
tolikus Karitász Egyesület 
vezetője mondott köszön-
tőt, majd Zagyva Richárd a 
Katolikus Karitász Orszá-
gos Központjának igaz-
gatóhelyettese beszélt a 
humanitárius szervezet 

munkájáról. Zagyva Richárd 
elmondta; nagyon örül, hogy 
meghívást kapott Kazinc-
barcikára, azon városok 
egyikébe, ahol a karitász-
csoport és nyugdíjasklub 

húsz éve tevékenykedik, 
majd a tárlatról be-

szélt. Az igaz-
gatóhelyettes 

hozzátette: 
a kiállítás 
b e t e k i n -
tést enged 

az országos 
Katolikus Ka-

ritász történe-
tébe, főbb állomá-

saiba és a kazincbarcikai 
szervezet elmúlt két évti-
zedét képekben is bemutat-
ja. A Kazincbarcikai Katolikus 
Karitászcsoport 1996-ban 
alakult, tagjai azóta támo-
gatják az időseket és a rá-
szorulókat, látogatják a be-
tegeket, és rendezvényeket 
is szerveznek. A Don Bos-
co Sportközpont aulájában 
lévő tárlatot december 7-éig 
nézhetik meg az érdeklődők. 

KREATIVITÁS VERSENY

Ötletes megoldások a Tompában
A Tompa Mihály Refor-
mátus Általános Iskola a 
2016/2017-es tanévben is 
megszervezte az „Ötlete-
lő – ötlet elő!” kreativitás 
versenyét a református is-
koláknak november 18-án.
A verseny célja az egyház-
kerület református álta-
lános iskolái közötti kap-
csolat erősítése, az alkotás 
örömének felfedeztetése, a 
kreativitás kibontakoztatá-
sa. A program keretén belül 
a Felső-Magyarországi Re-
formátus Intézmények Te-
hetségsegítő Tanácsa tag-
jainak találkozójára is sor 
került.
Suga Lászlóné, az intéz-
mény igazgatója köszöntő-

jében többek között felele-
venítette a verseny életre 
hívását:
- Amikor 2013-ban kitalál-
tuk az „Ötletelő – ötlet elő!”  
gondolatát, akkor egy olyan 
megmérettetést szeret-
tünk volna létrehozni, amely 
a tanulmányi versenyen túl 
egy kicsit játékosabb, a lo-
gikára, a kreativitásra és az 
ötletekre épül.
Hozzátette, hogy az első 
versenyen hatvanhat gyer-
mek, idén pedig összesen 
tíz intézményből nyolcvany-
nyolc tanuló vett részt.
Ábrám Tibor főgondnok, a 
projekt szakmai vezetője, 
a Tehetségsegítő Tanács 
felügyeleti bizottságának 

elnöke, a Lévay József Re-
formátus Gimnázium igaz-
gatója kiemelte: a ver-
senyben nem elsősorban a 
diákok tárgyi tudását, ha-
nem azt vizsgálják, hogy a 
logikai készségük és a prob-
lémamegoldó képességük 
milyen, hiszen a reformá-
tus egyháznak már évszá-
zadokkal ezelőtt is nagyon 
fontos volt a tehetséggon-
dozás.
A verseny ideje alatt a kí-
sérő pedagógusok és a 
meghívott intézmények 
pedagógusai Róka Sándor 
matematikus „Róka fogta 
csuka. A motivációs bázis 
erősítése” című előadását 
hallgatták meg.
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November 30-ig igényelhető támogatás ingatlanvásárláshoz és -építéshez
Kazincbarcikán szeretne ingatlant vásárolni vagy építeni önkormányzati támogatással? Most még pályázhat november 30-ig!

PÁLYÁZHATNAK TÁMOGATÁSRA NEM JOGOSULT TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE


Kazincbarcikán új vagy használt lakást, lakóházat kívánnak 

vásárolni, illetve új lakást építenek vagy önálló lakás létrejöttét 
eredményező bővítést eszközölnek


aki Kazincbarcika bármely lakóingatlanban 50%-ot meghaladó 

mértékű tulajdoni hányaddal rendelkezik

 egy főre jutó havi nettó jövedelem mértéke: 45 000-200 000 Ft  aki résztulajdon-megvásárlásához kér támogatást

 tetszőleges életkorúak 
aki önkormányzati tulajdonú bérlakásra fennálló bérleti szerződé-
sét a támogatás igénylését megelőző 1 éven belül úgy szüntette 
meg, hogy a jog megszűnése ellenében pénzbeli térítést kapott

 két kezessel rendelkeznek 
aki műszakilag nem megfelelő, lakhatatlan vagy  

nem beköltözhető állapotú lakást vásárol

 adásvételi szerződésben a támogatást vételárrészként feltüntetik 
aki hozzátartozójától vagy közeli hozzátartozójától vásárol ingat-

lant

 
 


aki korábban lakóingatlan vásárlásához Kazincbarcika Város 

Önkormányzatától pénzügyi támogatásban részesült


akinek a kérelem benyújtásakor közüzemi szolgáltatás vagy helyi 
adó jogosultjával szemben lejárt esedékességű tartozása áll fenn

Kazincbarcika Város Önkormányzata - kazinc-
barcikai lakáshoz jutás elősegítése céljából – 
1 000 000 Ft kamatmentes kölcsön formájában 
nyújt támogatást azoknak a személyeknek, akik 
Kazincbarcika városban új vagy használt lakást, 
lakóházat kívánnak vásárolni, illetve új lakást épí-
tenek vagy önálló lakás létrejöttét eredményező 
bővítést eszközölnek. 
A kérelmezők egy főre jutó havi nettó jövedelmé-
nek - az együttköltöző családtagok jövedelmét is 
figyelembe véve - el kell érni a 45 000 Ft-ot, a 200 
000 Ft-ot pedig nem haladhatja meg. Nettó jöve-
delemnek a költségek, adók és járulékok levonása 
után maradó összeg vehető figyelembe, melyet 
6 hónapra visszamenőleg igazolni szükséges. Az 
adómentes jövedelem (pl. gyes, családi pótlék) jö-
vedelemként nem vehető figyelembe. 

Az adásvételi szerződésben a támogatás vételár-
részként történő feltüntetéséről rendelkezni szük-
séges, a támogatás összegének folyósítása az 
eladó részére történik. 
A pályázatokat évente négy alkalommal (február 
28-ig, május 31-ig, augusztus 15-ig, november 
30-ig) lehet benyújtani a Barcika Szolg Kft. erre a 
célra rendszeresített űrlapján. 
A folyósítás feltétele két személy kezességválla-
lása. A kezesek jövedelmének el kell érnie a 71 250 
Ft-ot, melyet szintén 6 hónapra visszamenőleg 
kell igazolni. 
A kamatmentes kölcsön legfeljebb 10 éves futa-
midőre nyújtható. A támogatással megvásárolt 
ingatlanra a támogatás teljes összege és járulékai 
erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhe-
lési tilalom lesz bejegyezve. 

Abban az esetben, ha a támogatott a támogatás-
sal érintett ingatlant elidegeníti, a kamatmentes 
kölcsön még ki nem egyenlített részét kamattal 
növelten, egy összegben kell kifizetni. Ha a támo-
gatott Kazincbarcika város területén másik ingatlant 
szerez, a jelzálogjog átjegyezhető, feltéve, hogy az 
újonnan szerzett ingatlan a támogatással érintett 
lakás, lakóház elidegenítéskori értékével azonos 
vagy annál nagyobb értékű. 
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok köréről, 
valamint a támogatási szerződés megkötésének 
egyéb feltételeiről a Barcika Szolg Kft. ügyfélfoga-
dási idejében nyújt további tájékoztatást. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-11:30, 13:00-15:30, 
csütörtök 8:00-11:30; 13:00-15:00.
Ügyfélszolgálat címe: 3700 Kazincbarcika, Munká-
csy tér 1. földszint (bejárat az Egressy útról).

JÓTÉKONYSÁG

CSODÁS ESTE, PÉLDÁS ÖSSZE(ÉS KÉZ)FOGÁS
Percekig állva tapsolt a kö-
zönség péntek este a „Fogd 
most két kezem…” elneve-
zéssel megrendezett jóté-
konysági rendezvényen, így 
köszönve meg a fellépők és 
a Hospice Osztály csodás ta-
lálkozását.
A jótékonysági estre öt nap 
alatt elfogytak a belépők, 
így a közel kétórás esemé-
nyen teltház előtt léphetett 
fel a népes szereplőgárda. A 
szervező Újkazinci Baráti Kör 
előzetesen egy százperces, 
testet-lelket ünneplőbe öl-
töztető lírikus utazást ígér-
tek a közönségnek. S így is 
volt. A hospice csapatának-
percekig tapsolt a közönség. 
Dr. Salha Walid főorvos ve-

zetésével a másfél éve mű-
ködő osztályon embertpró-
báló munkájuk során erejük 
felett is helytállnak. 
Áldozatos munká-
juk legszebb el-
ismerése a 
rendezvény 
k a p c s á n 
összegyűlt 
650 000 
Ft összegű 
adomány, me-
lyet a Kazincbar-
cikai Kórház Hospi-
ce Osztálya részére, az ott 
ápolt, súlyos betegségük 
végstádiumában lévő, első-
sorban daganatos betegek 
komfortérzetének javítására 
fordítják a szervezők. 

A gálaestet követően az Új-
kazinci Baráti Kör Szülinapi 
kavalkádjával folytatódott a 
program. 

Az ötödik születés-
napját ünneplő, 

jubiláló szer-
vezet részé-
ről elsőként 
Kálmán Vil-
mosné mon-

dott rövid kö-
szöntőt, majd 

Demeter Zoltán, 
a térség országy-

gyűlési képviselője, valamint 
Szitka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere köszöntötte 
a megjelenteket.
Természetesen a torta sem 
maradhatott el, mellyel a pol-

gármester és Klimon István 
alpolgármester lepte meg az 
ünnepelteket.

A szervezők hálás szívvel 
mondanak köszönetet min-
denkinek, akik az ügyet tá-
mogatták.
A fellépő gárdának: Bacskó 
Rebeka, Bartók Szilárd, Kin-
csem Napközi, Kriston-Ko-

losai Anikó, Kriston Tamás, 
Mezei Gyula, Nagy Albertné, 
Orosz Margit, Polgári Lász-
ló, Svéd Mátyás, Tóth Pet-
ra. Továbbá minden cégnek, 
szervezetnek, intézmény-
nek, magánszemélynek és a 
sajtónak, akik az estet és a 
jótékonysági kezdeménye-
zést bármilyen módon segí-
tették.

TÁJÉKOZTATÁS
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EGRESSY BÉNI 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

November 25-26. (péntek, szombat) 17.00 
 › A SURÁNYI ENDRE KÖZÉPISKOLA 
SZALAGAVATÓJA

November 27. (vasárnap) 16.00
 › CIRMOS KARÁCSONY

Korhatár nélkül díjtalanul megtekinthető mesefilm

November 28. (hétfő) 8.00-17.00
 › VÉRADÁS

MEZEY ISTVÁN 
MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

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

Január 4-éig 
 › CSALÁDI TÁRLAT 

Kiállítás a Horváth család alkotásaiból

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

November 25, december 2. (péntek) 16.00  
 › MODELLEZŐMŰHELY

Vezeti: Kalanovics Zoltán

November 28. (hétfő) 15.00  
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

November 28., 30. (hétfő, szerda) 15.30 
 › RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

November 29. (kedd) 15.00 
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS -KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

November 29. (kedd) 15.00 
 › KAZINCBARCIKAI GOBELIN 
ÖLTÖGETŐK KÖRE

Vezeti: Kissné Király Piroska

November 29. (kedd) 15.00 
 › CSIPKEMŰHELY GALÉRIA

Vezeti: Neszádeliné Kállai Mária

November 30. (szerda) 16.00 
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Pappné Magyar Annamária

Január 4-éig 
 › A SAJÓMENTI NÉPMŰVÉSZETI 
EGYESÜLET ÉVES JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA

A szakkörökre, műhelyekbe való jelentkezés 
folyamatos. Érdeklődni: 48/310-116, 20/512-9873

PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

November 30. (szerda) 16.00
 › 20 ÉVES A KAZINCBARCIKAI 
EGYESÜLETEK FÓRUMA

Kiadványbemutató

KISGALÉRIA
Kazincbarcika, Egressy Béni út 35. 
Tel.: 06-48/311-583

December 1. (csütörtök) 17.00
 › „ILYEN A BÁNYÁSZ ÉLETE…”- 
BÁNYÁSZAT A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN

kiállításmegnyitó Viszoczky Sándor gyűjteményéből

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

November 27. (vasárnap) 8.30
Tornacsarnok

 › ORSZÁGOS IFJÚSÁGI RÖPLABDA-
BAJNOKSÁG

November 27. (vasárnap) 13.00
Pete András Stadion

 › KBSC-ÚJPEST FC II  
NB III-as labdarúgó-mérkőzés

KAZINCZY FERENC 
TORNACSARNOK
Kazincbarcika, Herbolyai út 5.

November 29. (kedd) 14.00
 › FUTSAL-DIÁKOLIMPIA

városi selejtező

November 30. (szerda) 13.45
 › FUTSAL-DIÁKOLIMPIA

körzeti döntő

DON BOSCO 
SPORTKÖZPONT
Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány

December 7-éig
 › KATOLIKUS KARITÁSZKIÁLLÍTÁS

A magyarországi Katolikus Karitász 85. és a 
kazincbarcikai Karitászcsoport 20. évfordulójának 
alkalmából

BÁNHORVÁTI
November 26. (szombat) 13.00
Sportcsarnok

 › X. BÁNHORVÁTI KRUMPLIS LÁNGOS 
FESZTIVÁL

RUDABÁNYA 
November 27. (vasárnap) 11.30
FŐ TÉR

 › I. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

IZSÓFALVA 
November 27. (vasárnap) 16.00
REFORMÁTUS TEMPLOM UDVARA 

 › I. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

SZENDRŐ
November 27. (vasárnap) 11.00
FŐ TÉR

 › KARÁCSONYVÁRÓ PROGRAMSOROZAT
A Hétszínvirág Óvoda óvodásainak és  
a Szendrői  Apáczai Csere János Általános Iskola 
diákjainak műsora 
Ünnepi beszédet mond: Báriné Ujvári Krisztina 
óvodavezető
Advent első gyertyáját meggyújtja: Kalász László 
intézményvezető

kazincbarcikai

Egy turnus  8 alkalmas,  
névreszóló úszásoktatás-bérlettel  

vehető igénybe, melynek ára 7200 Ft.ÚS
ZÁ

SO
KT

AT
ÁS

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
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HATALMAS FÖLÉNY, KÉT GÓL
Gól nélküli első félidő után Belényesi és Farkas góljával ma-
gabiztos játékkal hozta el a három pontot Tiszaújvárosból 
a KBSC az NB III Keleti csoport november 19-ei fordulóján.

Az első félidőben is végig 
mezőnyfölényben futbal-
loztak, ugyanakkor nagy 
ziccert nem sikerült kialakí-
tani. A Tiszaújváros jobbá-
ra csak védekezett, a gyors 
kontrára rendezkedett be, 
de igazán - egy lövés kivé-
telével - nem jelentettek ve-
szélyt Fülöp kapujára. A má-
sodik játékrészben Koleszár 
György fokozatosan még in-
kább támadásra hangolta át 
csapatát, Farkas, Lipusz és 
Faggyas behozatalával pró-
bálta megszerezni a győztes 
gólt. Nyomasztó fölényük az 
utolsó negyedórára érett gól-
lá, sokadik szögletüket Be-
lényesi fejelte a hálóba. Ezt 
követően több nagy hely-
zetet alakítottak ki, melyből 
egy Faggyas Farkas összjá-
ték eredményezte a második, 
mindent eldöntő találatukat. 
A borsodi rangadón rendkívül 
értékes győzelmet arattak, 
tekintettel arra, hogy Tisza-

újvárosban az élbolyban ta-
nyázók közül többen ponto-
kat hullajtottak már.
Hétvégén a sereghajtó Újpest 
ellen játszanak a kék-sárgák 
a Pete András Stadionban. 
(www.kbsc.hu)

Tiszaújváros – KBSC 0-2

KBSC: Fülöp - Szemere, Be-
lényesi, Fekete - Molnár, Bu-
rics, Kovács, Sigér, Süttő - 
Bene, Marius
Gólszerzők: Belényesi, Far-
kas
Cserék: Kovács helyett Far-
kas, Molnár helyett Lipusz, 
Bene helyett Faggyas

Koleszár György: – A talál-
kozó előtt a Jászberény ellen 
kitűnően játszó Engel jelezte, 
hogy belázasodott, ő el sem 
utazott velünk Tiszaújváros-
ba. Farkas is szólt, hogy nem 
százszázalékos, de rá csere-
ként számíthattunk. Az első 

félidőben a csapatok inkább 
a talajjal és egymással ismer-
kedtek. Amire készültünk, 
bejött, ellenfelünk visszaállt 
saját térfelére és kontrák-
ból próbált eredményes len-
ni. Már az első játékrészben 
is sok rögzített helyzetet, 
szögletet, oldalszabadrúgást 
végezhettünk el, ám ekkor 
ezekből még nem alakult ki 
veszélyes szituáció. A má-
sodik félidőben a cserék fel-
pörgették a játékunkat, több 
veszélyes helyzetet alakítot-
tunk ki, a fölényünk pedig az 
utolsó negyedórában érett 
góllá. Ezt követően még egy 
ziccert sikerült értékesíteni, 
ezzel magabiztossá tenni a 
győzelmet. Értékes három 
pont ez, hiszen egy szerve-
zetten, fegyelmezetten ját-
szó Tiszaújvárost győztünk 
le, akik arra vártak, mikor 
hibázunk és a megszerzett 
labdából próbáltak volna el-
lencsapásokat kialakítani, 
szerencsére ez most nem 
sikerült. Csapatom minden 
dicséretet megérdemel a 
szombati produkcióért.

LABDARÚGÁS

Hármas összefogással a futballért
A Kazincbarcikai Sport Club 
(KBSC), a Sajóvölgye Foci-
suli (SVF) és a Kazincbarcikai 
Ördögök futsalklub novem-
berben az utánpótlás verse-
nyeztetésről kötött megálla-
podást. Elképzelésük szerint 
a három klub kölcsönösen 
segítve egymást felépítene 
egy olyan rendszert, amely-
ben a gyerekeket egész kicsi 
korosztálytól kezdve a labda-
rúgás három ágában is ver-
senyeztetnék. A nagypályás 
vonalat továbbra is a Sajóvöl-
gye és a KBSC képviselné, a 
futsal klub pedig kiegészítő 
háttérsportként beszállna a 
futsallal és a strandfocival. Az 
egyezségnek köszönhetően 
az ifjú focisták folyamatosan 
versenyezhetnek, kipróbál-
va magukat a sportág más 
szakágaiban is. Így tizen-
hét-tizennyolc éves korukra 
több választási lehetőségük 
is lesz. Nagypályás játékos-
ként szerződést írhatnak alá 
a KBSC-vel, a putnoki vagy 
a bánhorváti csapattal, vagy 
a tehetségesebbek akár egy 
komolyabb hazai NB I-es 
klubbal is. Aki házon belül 
maradna, az erősíthetné a 
kazincbarcikai felnőtt futsal-, 
valamint a strandfoci-csapa-
tot.– A megállapodás előtt 
fel kellett térképeznünk, ho-
gyan tud majd működni ez a 
hármas összefogással létre-
jött rendszer, ugyanis a ver-
senyek az Magyar Labdarú-
gó Szövetséghez tartoznak, 
amelyek szabályokhoz kö-
töttek. Először a máso-
dosztályban indíthattuk el 
az U-17-es csapatot, ame-
lyet már a KBSC és a Sajó-
völgye Focisuli játékosai öt-
vözve alkotnak. A gyerekek 
egy célért, egy mezben üt-
közhetnek, ami összeková-
csolja őket – mesélt a kezdeti 
lépésekről Badalik Szabolcs 
a Kazincbarcikai Ördögök 
szakosztályvezetője, a KBSC 
utánpótlás edzője.– Ezzel a 
kezdeményezéssel le tudjuk 
fedni az egész régiót. Abban 
bízunk, hogy a labdarúgás itt 

is visszakaphatja régi rang-
ját. Amikor én voltam gye-
rek, csak Kazincbarcikán 
lehetett sportolni, és akko-
riban sikert sikerre halmoz-
tunk. A mi utánpótlás csa-
patunkból öt-hat játékos 
is bemutatkozott, az ak-
kor NB II-es felnőtt csapat-
ban, ami jó dolog volt. Ab-
ból a korosztályból került 
ki például Komlósi Ádám, 
aki NB I-ben játszott, és 
hétszeres magyar bajnok. 
Én pedig az NB II mellett 
játszhattam a strandfo-
ci-válogatottban és NB 
I-es futsalban is. Elég sok 
helyre eljutottam, világver-
senyeken vettem részt, ami 
a gyerekeknek is az egyik 
legfőbb álma. Szeretnénk, 
hogy ők akár már után-
pótlás szinten is el tudja-
nak jutni világversenyek-
re, ahol nemzeti színekben 
versenyezhetnek, ami-
nél szebb dolog nincs egy 
sportoló életében. Jelmon-
datunk: komoly célokat ki-
tűzve, keményen dolgozva 
lehet eredményt elérni. Mi 
ehhez adunk segítő kezet 
a gyerekeknek – foglalta 
össze a megállapodás leg-
főbb céljait a futsalszak-
osztály-vezető, aki hozzá-
tette, hogy a saját pályáján 
keresztül, példát mutatva 
akarja megmutatni, hogy 
bármit el lehet érni, amit az 
ember szeretne, csak tenni 
kell érte.A tervek megvaló-
sulni látszanak, hiszen ja-
nuárban öt tizenhét éves 
gyerek a klubok támoga-
tói segítségével öt napra 
B a r c e l o -
nába fog 
utazni. Az 
FC Bar-
c e l o n a 
U - 1 7 -
es csa-
patával 
k ö z ö -
s e n 
e d z e -
n e k 
majd.

FLOORBALL

Négy arany, egy ezüst, egy bronz
Öt korosztály, 35 csapata mérkőzött egymással a Kazinczy 
Ferenc Tornacsarnokban a leányok megyei floorball döntőjén 
november 16-án. Városunkat minden korosztályban képvi-
selte csapat, a szereplésre pedig nem lehetett panasz. Négy 
első, egy második és egy harmadik helyezés volt a szerdai 
nap mérlege. Az első és második helyen végzett csapatok 
az országos elődöntőbe jutottak.
(Részletes eredmények az opont.hu-n.)

I. korcsoport: 1. Pollack 
(Bede Zsófia, 
Csikász Panni, 
Lőrincz Kinga 

Larina, Nagy 
C s e n -
ge, Var-
ga Zsófia 

Panna, fel-
k é s z í -
tő Tóth-
né Szepesi 
Éva, Máthé 
László); 2. 

Miskolc Vörösmarty, 3. Mis-
kolc Arany János

II. korcsoport: 1. Miskolc Vö-
rösmarty; 2. Pollack (Bede 
Fanni, Máthé Csenge, Rácz 
Anita, Rádai Nadin, Százi Vi-
vien, Szigeti Kinga, felkészítő 
Tóthné Szepesi Éva, Máthé 
László); 3. Miskolc Szirmai

III. korcsoport:1. Pollack (Hor-
váth Lili, Komlósi Panni, Mun-
kácsi Liliána, Tóth Janka, Vö-
rös Gréta, felkészítő Tóthné 

Szepesi Éva, Máthé László); 2. 
Sárospatak Szent Erzsébet; 
3. Miskolc Fráter

IV. korcsoport: 1. Pollack 
(Imre Eszter, Kapás Lívia, 
Komlósi Panni, Papp Dorina, 
Tóth Anna, Vörös Gréta, fel-
készítő Tóthné Szepesi Éva, 
Máthé László) és Szirmabe-
senyő Szinyei; 3. Miskolc Vö-
rösmarty

V-VI. korcsoport: 1. Irinyi (He-
gedűs Eszter, Karmanóczki 
Zsófia, Kovács Laura, Me-
rucza Apollónia, Posta Fru-
zsina, Skaliczki Kitti, felké-
szítő Darai Imre); 2. Miskolc 
Földes; 3. Surányi (Ádám Ad-
rienn, Bárczai Eszter, Hernádi 
Viktória, Papp Alexandra, Rő-
czei Réka, Újj Fanni Boglárka, 
felkészítő Tőzsér Zoltán)
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Magabiztos első forduló
Magabiztos győzelmet aratott november 15-én a Vegyész 
Röplabda Club Kazincbarcika (VRCK) a Miskolci Egyetem 
AFC röplabdacsapata ellen idegenben a Magyar Kupa 1. 
fordulójában, így várhatja a következő kört, ahol az Open-
house Szolnoki RKSI-vel méri össze erejét december 14-
én. (www.vrck.hu)

Miskolci EAFC – Vegyész RC Kazincbarcika 0-3 (-18, -15, -10)

MEAFC: Tóth, Germuska, 
Busák, Csizmadia, Bagó, 
Kiss. Csere: Bacsó (liberó), 
Nagy, Lukács, Barócsi, Varga, 
Kormos. Edző: Siklósi Zsolt. 
Vegyész: Toronyai, Borovi-
csanin, Juhász, Árva, Budai, 
Banai. Csere: Dudás (liberó), 
Kecskeméti, Surányi, Bokor, 
Kozsla. Vezetőedző: Toma 
Sándor.

Siklósi Zsolt: – Megmutat-
kozott a két csapat közti 

különbség, hiszen amíg mi 
heti egy-két edzéssel ké-
szülünk a regionális bajnok-
ságra, addig ellenfelünk az 
élvonalban szerepel napi 
két edzéssel. Mindenki le-

hetőséget kapott nálunk, a 
teljesítményünkkel elége-
dettek lehetünk.

Toma Sándor: – Igyekeztem 
azokat többet szerepeltet-
ni, akik a bajnokikon eddig 
inkább a háttérben voltak. 
Szépen, fokozatosan len-
dültünk játékba, és végül 
sikerült is a lelkesen játszó 
hazaiak felé kerekednünk. 
Örülök, hogy ilyen sokan 
kijöttek Miskolcon egy férfi 
röplabda-mérkőzésre.

Három nyert szett
Mindhárom szettben nyert november 18-án a VRCK a 
PTE-PEAC C-Doki ellen a Don Bosco Sportközpontban 
a férfi röplabda-bajnokság alapszakaszának 11. fordu-
lójában. (www.vrck.hu)

Vegyész RC Kazincbarcika – PTE-PEAC C-Doki 3-0 (12, 17, 9)

Vegyész: Borovicsanin, 
Gulyás, Januzovics, To-
ronyai, Banai, Surányi. 
Csere: Dudás (liberó), 
Kovács (liberó), Kecs-
keméti, Bokor, Budai, 
Kozsla, Juhász, Árva. Ve-
zetőedző: Toma Sándor. 
Pécs: Szabó T., Fodor, Por-
tik, Demeter, Soós, Bán-
halmi. Csere: Balla (liberó), 
Basi, Várhalmi. Vezető-
edző: Gyöngyösi Zoltán.

Toma Sándor: – Örü-
lök, hogy azok, akik ed-

dig kevesebbet játszottak, 
most éltek a lehetőséggel, 
és magabiztosan, fegyel-
mezetten hozni tudták ezt 
a mérkőzést egy lelkesen 
játszó Pécs ellen.

Gyöngyösi Zoltán: – Kicsit 
foghíjasan érkeztünk, és 
bár a harmadik szettet saj-
nálom, nem vallottunk szé-
gyent. Sem taktikailag, sem 
pedig fizikailag nem va-
gyunk felkészülve az ilyen 
csapatok ellen, mint a Ka-
zincbarcika.

SÚLYEMELÉS

EMLÉKVERSENYEK HÉTVÉGÉJE
November 19-én és 20-án tartották az V. Szabó Ferenc és a 
IX. Szűcs Lajos Súlyemelő Emlékversenyeket a Kazincbarcikai 
Sportközpont Munkacsarnokában.

A versenyekre Borsod megye 
és az ország számos pontjá-
ról, de a határon túlról is ér-
keztek gyermek verseny-
zőktől egészen a masters 
korosztályig. A megméret-
tetések ünnepélyes meg-
nyitóján Klimon István Ka-
zincbarcika alpolgármestere 
mondott beszédet, melyben a 
KVSE súlyemelő-szakosztá-

lyának sikereiről beszélt, majd 
jó versenyzést kívánt a részt-
vevőknek. A délelőtt a fiata-
loké volt, mind a lányok mind 
pedig a fiúk megmutathatták 
tudásukat a Szűcs Lajos-em-
lékversenyen. Délután pedig 
a masters korosztályé volt a 
főszerep, akik Szabó Ferenc-
re, a Magyar Súlyemelő Szö-
vetség elnökére emlékeztek.

A KVSE EREDMÉNYEI

Kölyök fiú
1. Pacsuta Gergő (40 kg) 
90 kg összteljesítmény

1. Moldovai Levente (45 kg) 
90 kg összteljesítmény

Serdülő fiú
4. Hernádvölgyi Zsolt (56 
kg) 75 kg összteljesítmény
2. Tóth Ákos (69 kg) 
150 kg összteljesítmény
1. Féderer Benjámin (77 kg) 
179 kg összteljesítmény 

Ifjúsági leány
1. Tasnádi Viktória (>69 kg) 
157 kg összteljesítmény

Masters férfi
1. Póti Árpád (M50, 105 kg) 
200 kg összteljesítmény 
3. Nagy Gyula (M50, 105 kg) 
168 kg összteljesítmény

VRCK

Holló Szilárd ezüstöt emelt
Holló Szilárd a KVSE színeiben versenyző súlyemelő no-
vember 14-én Pécsett, a junior országos bajnokságon 
2. helyezést ért el, 130 kg-os szakítással és 155 kg-os 
lökéssel.



ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES 30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

Homok-, 
sóder-,

betonszállítás

BIZTOSÍTÓVÁLTÁS!
Eljött az Én időm is?
Tel: 06 20 527 3362
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www.mazsoko.hu
Cím: Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11.

Nyitvatartás: 

hétfő–péntek  
6.00–17.00, 

szombat  
6.00–12.00
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CSOKIMIKULÁSOK, 
MIKULÁS-CSOMAGOK NAGY VÁLASZTÉKBAN

VADÁSZ SZALONCUKOR (TÖBB ÍZ) 3000 Ft/kg
KONZUM SZALONCUKOR  1200 Ft/kg
TEJKARAMELLÁS SZALONCUKOR  1000 Ft/kg
MIESZKÓ FÜGGELÉK (TÖBB ÍZ)  2200 Ft
MILKA SZALONCUKOR (TÖBB ÍZ)  2200 Ft
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VEGYI ÁRUK NAGY VÁLASZTÉKBAN

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Szakma/állás Fő Hol Érdeklődni lehet

operátor 6 Miskolc 06/46/320-161

targonavezető 5 Miskolc 06/46/320-161

szerződéses katona 50 változó 06/48/313-758

öntő 1 Radostyán 06/30/698-0671

csiszoló 1 Radostyán 06/30/698-0671

lakatos 1 Radostyán 06/30/698-0671

tehergépkocsivezető C,E 1 változó 06/30/477-0924

öntő 2 Múcsony 06/48/510-070 27-es mellék

öntvény megmunkáló 2 Múcsony 06/48/510-070 27-es mellék

villanyszerelő 2 változó 06/30-229-6918

operátor 8 Esztergom, Oroszlán, Tata 06/20/924-2447

operátor 5 Ajka 06/30/419-7844

operátor 5 Mosonszolnok/Magyaróvár 06/30/682-1752

pék 1 Kazincbarcika 06/48/510-070 27-es mellék

számlázó 1 Kazincbarcika 06/48/510-070 27-es mellék

raktáros (állandó éjszakás) 1 Kazincbarcika 06/48/510-070 27-es mellék

C,CE, GKI jog. gépkocsivezető 1 változó 06/70/365-4776

gépjárműszerelő 1 Kazincbarcika 06/70/365-4776

kőműves 2 Szendrő 06/48/510-070 27-es mellék

betanított nyomdai munkás 1 Ormosbánya 06/70/932-5942

eladó 1 Rudabánya 06/48/510-070 27-es mellék

eladó 1 Miskolc 06/48/510-070 27-es mellék

asztalos 1 Kazincbarcika 06/48/510-070 27-es mellék

recepciós 1 Kazincbarcika 06/48/510-070 27-es mellék

CNC élhajlító gépkezelő 2 Kazincbarcika/Németország 06/48/512-342

autószerelő 1 Kazincbarcika 06/48/510-070 31-es mellék

karosszérialakatos / CO hegesztő Sajószentpéter 06/48/313-758

varrónő 5 Kazincbarcika 06/48/510-106

gépipari technikus 2 Kazincbarcika 06/48/512-342

Az álláslehetőségekről részletes információ a Foglalkoztatási Osztály 
(Kazincbarcika, Tóth Árpád út 2.) 19-es irodájában, 

illetve a 06-48/313-758 telefonszámon.

Alulírott Knopp Richárd, 
mint a Putnok Futball Club Kft.

(3630 Putnok, Puskás F. út 6.)

képviselője bejelentem, hogy a 
2013. 12. 12-én vásárolt 

YK2SA 6273551-6273600 jelű és sorszámú 
számlatömb elveszett.

Az érvénytelenítés napja 2016. 10. 24.

TV + INTERNET + TELEFON
Válassz a sokrétű és megbízható szolgáltatásaink közül!

Akár 132 digitális TV műsor 46 HD tartalommal

Akár 50 analóg TV és 500Mbit/s-os Internet

Ingyenes bekötés, díjmentes telepítés, cégeknek bérelt vonal. 

Ajánlatunk új és meglévő Ügyfelek részére érvényes, 
2 év hűségidő vállalása esetén a legkedvezőbb.

Tökéletes kép és hangminőség, TV-műsor rögzítési lehetőség, EPG…
Igény esetén: HBO HD, DIGI Film csomagok és Filmbox Live-hozzáférés

Csatornakiosztás: www.parisat.hu/AKCIÓK 
A részletekért hívd az ügyfélszolgálatunkat!

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.  
Telefon: (48)512-448, (48)886-200 

E-mail: parisat@parisat.hu, Web: www.parisat.hu 
Mobil csak szerződéskötéshez: 20/53-72-550


