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HÍREK

ELKELTEK A LEGÉNYEK 
NEKÉZSENYBEN
Az Erzsébet és Katalin-napi bálok közepette Nekézseny faluveze-
tése a hagyomány ápolása mellett valami újat szeretett volna lét-
rehozni. Kutakodva a népi hiedelmek világában, a Katalin-naphoz 
kapcsolódó férjjósló szokást elevenítették fel. A hagyomány sze-
rint, ha a lányok gyümölcsfaágat 
állítanak vízbe, és az karácsonyig 
kivirágzik, a jövő évben lakodalom 
lehet. Ehhez a babonához vissza-
nyúlva „Férjfogó bált” rendeztek 
november 26-án. A szervezésben 
és a lebonyolításban nagy szerepet 
vállaltak az Együtt Nekézsenyért 
Egyesület fiataljai. A meghívás vo-
natkozott a párjukat már megtalált 
polgárokra is, hiszen az élőzenét 
biztosító Tardonai zenekar remek 
hangulatot teremtett. A hajadonok 
férjfogó lepényre licitálhattak. A 
férfiaknak való lepény sok fokhagy-
mával, vöröshagymával, szalonná-
val és trappistasajttal készül. E spe-
ciális készítményre legtöbbet ígérő 
átadhatta azt szíve választottjának. 

BÁL MÁLYINKA 
KULTÚRÁJÁÉRT
Egy kis közösség fogott össze települése jobbá tételéért, az emberi 
kapcsolatok megőrzéséért. Mályinkán november 19-én az önkor-
mányzat szervezésében rendeztek Erzsébet-napi jótékonysági 
bált. A falu első embere, Győrfi Gábor köszöntőjében rámutatott, 
milyen fontos egy faluközösség összetartása, nemes cél érdeké-
ben történő összefogása. A vacsora elfogyasztása után a hajna-
lig tartó mulatság hangulatáról a Silver zenekar gondoskodott. 
Felajánlások tették lehetővé a bál végén kisorsolt tombolákat. Az 
adományokból befolyt összeget a község fejlesztésére, kulturális 
fellendülésére fordítják.

ÚJ ZENEMŰ SZÜLETETT
A nyírbátori Lenszirom Színház és Módszertani Műhely állította 
színpadra Gimesi Dóra Csomótündér című meséjét. A szerelemről, 
házasságról, válásról szóló darabot gyermekszínészek előadásában, 
Vona Éva színész-drámatanár rendezésében, november 22-én lát-
hatta a közönség. A színjáték zenei anyagát Kerek Gábor Közeledő, 
a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola igazga-

tó-művésztanára komponálta. 
A zeneszerző mintegy huszonkét, – 
emberi hangulatokat tükröző - egy-
perces zenei betétet írt a műhöz.  A 
színdarab bemutatását Kazincbarci-
kán is tervezik a „kodályos” növendé-
kek előadásában.

INTERAKTÍV 
ELŐADÁS, ÉS 
TÁNCHÁZPREMIER
A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskola oktatói és tanulói november 
21-én interaktív előadást tartottak 
Szűcs Kornél tanár vezetésével a 
335 éve született Georg Philipp Te-
lemann német barokk és a 390 éve 
elhunyt John Dowland angol barokk 
zeneszerzőkre emlékezve. A ren-
dezvény közönségét nagyrészben 
a fúvós és szolfézs tanszakok nö-

vendékei tették ki, de volt „civil” érdeklődő is. Többek között hall-
ható volt a Telemann:B-dúr concerto 2 furulyára és vonószenekarra, 
Telemann: F-dúr szonáta 2 furulyára I.,II. tétel, Dowland: Come again, 
Dowland: Fancy. A művek élőzenei, hangszeres tanárok előadásában 
kerültek a gyerekek elé. 
Az intézményben első alkalommal rendeztek táncházat november 
23-án, ahol főként népzenész növendékekből álló népi kamara-
együttesek - részben tanári segítséggel - szolgáltatták a talpaláva-
lót a néptáncos növendékeknek. A kísérleti próbálkozás nagyon jól 
sikerült, a népzenészek ügyesen vették az akadályt, hogy megfelelő 
tempóban és stílusban játszanak a táncosok lába alá, a táncosok pe-
dig szintén nagyon jól alkalmazkodtak a zenésztársaik által játszott 
élőzenéhez. A vidám, pörgős rendezvényen közel hetven diák vett 
részt, akiket elkísértek szüleik és ismerőseik is. A moldvai táncokat 
Csonka László, a dunántúli ugrósokat Göcz Roland néptánctanárok 
irányításával gyakorolhatták a táncolni vágyók. 

JUBILÁLT A LÁNGOSFESZTIVÁL

Hatalmas érdeklődés kísérte november 26-án, a tízedik alka-

lommal megrendezett Krumplis Lángos Fesztivált Bánhorváti-

ban. A rendezők évről-évre nagyobb látogatottságra számíta-

nak, mely az idén csúcsot döntött. A Kazinczy Gábor Általános 

Iskola Sportcsarnoka zsúfolásig megtelt a kíváncsiskodókkal. 

Míg bent zajlottak a programok, kinn a felállított sátor alatt a 

kézművesek kínálták különböző portékáikat. A résztvevők tö-

mött sorokban, türelmesen várakoztak, hogy megízlelhessék 

a névadó krumplis lángos mellett a laksát, a görhőt, a herőcét 

és a fánkot. Természetesen nem hiányoztak a helyi pálinka-

különlegességek sem. A műsorszámok jelentős hányadát a 

folklór alkotta, de mint évek óta visszajáró vendég, ezúttal is 

jelen volt Bónizs Róbert író, ki legújabb, toplistás könyvét hozta 

el az érdeklődőknek. 

Az est „háziasszonya” Ihos József, mindenki „Kató nénije” volt.  

A Fesztivál szlogenje, mint mindig, most is ekképpen hangzott: 

„Gyertek el, ilyet még nem ettetek!”
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Munkaterv-szerinti ülést tartott Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete november 24-én. A tanácskozás központi témái az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. (ÉMKK) helyi közösségi közlekedésről szóló tájékoztatója, az önkormányzat 
I-III. negyedévi gazdálkodása és a helyi adónemek felülvizsgálata voltak.

Kazincbarcika helyi közfor-
galmú autóbusz-közlekedé-
sével összefüggő feladatokat 
2016-ban is az ÉMKK látja 
el. A társaság aktuális tájé-
koztatója kapcsán Kondorné 
Sztojka Ágnes, a FIDESZ frak-
cióvezetője és Klimon István 

alpolgármester is elmondták: 
a helyi közösségi közlekedé-
sen van mit javítani. Akik au-
tóbusszal járnak, azok többek 
között azt állítják, hogy kevés 
a járat és drágák a jegyek. Az 
alpolgármester hozzátette, 
a témával kapcsolatban már 

történtek előzetes egyezte-
tések, és feltételezhető, hogy 
hosszú távon a városnak kell 
megszerveznie a közösségi 
közlekedést. Többek között 
erről is szó lesz majd a képvi-
selő-testület november 30-ai 
rendkívüli ülésén. 

Nem változnak a helyi adók

A grémium tárgyalta az ön-
kormányzat I-III. negyedéves 
gazdálkodási beszámolóját. A 
képviselők abban egyetértet-
tek, hogy anyagilag jó hely-
zetben van a város, amihez 
jelentősen hozzájárul a raci-
onális gazdálkodás és a több 
mint hárommilliárd forintos 
pénzmaradvány. 
A vita során több kérdés is 
érkezett jórészt amiatt, hogy 
a költségvetésben néhány 
tételnél az eredetileg terve-
zett összeg megnövekedett. 

A szóban forgó tételekkel 
kapcsolatban a polgármes-
teri hivatal gazdálkodási osz-
tályvezetője, Stán Györgyné 
részletes és megnyugtató vá-
laszt adott, megindokolva azt, 
hogy az év során miért kel-
lett egyes beruházásokhoz, 
vagy intézményi kiadásokhoz 
pluszforrás.
A képviselők felülvizsgálták a 
helyi adókat is, amelyek egye-
lőre változatlanok maradnak. 
Egy esetleges adócsökkentés 
annak lehet a függvénye, hogy 

a kormány megváltoztatta - 
sokat szigorítva - az adóter-
hekkel kapcsolatos törvényeket.
– Idén négyszázmilliót fize-
tett az önkormányzat szoli-
daritási hozzájárulásként az 
államkasszába, 2017-ben ez 
az összeg akár nyolcszázmillió 
forint is lehet. Ennek ellené-
re szeretnénk csökkenteni 
a helyi adóterheket, de er-
ről csak 2017 februárjában, a 
költségvetés beterjesztésekor 
tudunk dönteni – nyilatkozta 
az alpolgármester.

Megalapozták a foci jövőjét

Az ülésen a városatyák tulaj-
donosi hozzájárulást adtak a 
KBSC FC Kft. látványcsapat-
sport-támogatási, sportfej-
lesztési programjának „pá-
lyainfrastruktúra fejlesztése” 
projekteleméhez. Miért volt 
erre szükség? Azért, mert a 
sportfejlesztési program le-
hetőséget ad a támogatást 
igénylő, azaz a KBSC hasz-
nálatában levő, de tulajdonát 

nem képező létesítmények 
fejlesztésére a tulajdonos hoz-
zájárulásával. 
A KBSC FC Kft. még májusban 
pályázatot nyújtott be a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséghez, 
amely többek között magá-
ban foglalja a több ütemben 
megvalósítani kívánt pálya-
infrastruktúra-fejlesztést is a 
Kazincbarcikai Sportközpont 
területén. A beruházás első üte-

mében lelátót építenek, illetve 
a már meglévőt felújítják, és 
fix ülőhelyeket helyeznek ki. 
Az MLSZ szabályzata szerinti 
beléptetőpontot alakítanak ki 
belépőkapuval, jegypénztárral; 
emellett térköveznek és par-
kolókat is építenek.
A képviselők határoztak a 
Gorkij utca átnevezéséről is, 
ami a jövőben az Erőmű utca 
nevet viseli.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS”

Újra téma lesz a 
közösségi közlekedés

FALFESTÉS

ÚJRAFESTETT 
EGRESSY
Múlt hét eleje óta ismét a 
maga teljességében lát-
ható az Egressy út 40. sz. 
lépcsőház oldalsó hom-
lokzatára korábban elhe-
lyezett Egressy-kompozí-
ció. Fintha Mátyás 2013-as 
pályadíjas művét két nap 
alatt festették fel újra a tel-

jes körűen felújított homlok-
zatra. A renováláshoz a for-
rást a városi önkormányzat 
biztosította. A három évvel 
ezelőtti verzióhoz képest a 
kivitelezők egy jelentősebb 
módosítást is végrehajtottak 
a grafikán: a festmény korábbi 
kék hátterét fehéren hagyták.

SZENIOR SZABADEGYETEM

IDŐSÖDJÖN 
EGÉSZSÉGESEN! 
A Szenior Szabadegye-
tem harmadik előadásán 
vettek részt a hallgatók 
november 24-én a Mezey 
István Művészeti Köz-
pontban, ahol dr. Felszeghi 
Sára egyetemi docens „Az 
egészséges idősödés” 
című előadását hallgatták 
meg.
A prezentáció célja töb-
bek között az volt, hogy az 
időskori aktivitással kap-
csolatban más gondolko-
dásra ösztönözze a részt-
vevőket, valamint, hogy a 
szépkorúak megértsék: 
hetven-nyolcvan évesen 
is lehet aktívan, a társada-
lom nem eltartott tagja-
ként élni a mindennapokat.
– Ma a korosodó munka-
vállalók, illetve az idős em-
berek kérdésköre nemcsak 
Európa, hanem világszerte 
is előtérbe került, ugyan-
is egy elöregedő társada-

lomban élünk. Ahhoz, hogy 
önmagunkat el tudjuk tarta-
ni, meg kell őriznünk a lendü-
letességünket, ami nemcsak 
a fizikai, hanem a szellemi ak-
tivitást is jelenti – emelte ki 
dr. Felszeghi Sára.
Következő alkalommal de-
cember 8-án a generációk 
közötti kommunikációról 
hallhatnak előadást a sze-
niorok dr. habil Dobos Csilla 
Miskolci Egyetem, egyete-
mi docens, intézetigazgató 
előadásában.
Az előadássorozat célja töb-
bek között az életen át tar-
tó tanulás biztosítása az 
észak-magyarországi ré-
gióban, a társadalom egyik 
legfontosabb erőforrása, a 
tudás átadása idős embe-
reknek és több generáció-
nak; a szépkorúak szellemi 
potenciáljának növelése; va-
lamint a generációk közötti 
tudásszakadék csökkentése. 
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Az alsózsolcai Ritmus Táncegyüttes fiataljai november 26-
án Bánhorvátiban, a X. Krumplis Lángos Fesztivál közönsége 
előtt nagy sikerrel léptek színpadra. Ez alkalomból kérdeztük 
a csoport szakmai irányítóját, Pappné Berei Évát. 

– Hogyan alakult meg az 
együttes?
– A formáció a Táncbarátok 
Köre és az Alsózsolcai Ifjú-
sági Táncklub egyesüléséből 
született, két intézmény, a 
Benedek Elek Általános Is-
kola, valamint a Herman Ottó 
Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intéz-
mény tanulóiból, akik ma-
zsorettet és társastáncot 
táncoltak.  A csoport iskolai 
rendezvényeken lépett fel, 
de minden évben készült az 
iskola alapítványi báljára egy 
koreográfiával. A Táncbará-
tok Köre vezetője, Szobosz-
lai Anna, az Ifjúsági Táncklub 
vezetője, Fáklya Tiborné és 
Szaláncziné Somos Zsu-
zsa voltak. Szobosz lai Anna 
kolléganőm mély hatással 
volt a gyerekekre, de sajnos 
2008 tavaszán elvesztettük 
őt. Emlékére rendeztük meg 
2009-ben az Anna-napi la-
kodalmas bált, melyet azó-
ta is minden évben megtar-
tunk. Ettől az évtől bővült 
repertoárunk a néptánccal. 
Kétezer-tizenkettő tava-
szától pedig hivatalosan is 
Ritmus Táncegyüttes né-

ven szerepelünk. Kezdet-
ben társas- és néptánc-ko-
reográfiákat is táncoltunk, 
mára már csak a néptánc 
maradt. A csoport irányí-
tását, tanítását társadalmi 
munkában, Szaláncziné So-
mos Zsuzsával közösen vé-
gezzük.

– Hány taggal működik az 
együttes?
– A csoport létszáma ál-
talában 22- 25 fő, akik kö-
zött középiskolás, egyete-
mista és dolgozó ember is 
van. Az évek folyamán sok 
változáson ment keresztül 
a társulat, voltak, akik ab-
bahagyták, de szerencsére 
csatlakoztak újabb tánco-
sok. 

– Milyen szerepet játszanak 
Alsózsolca és a térség kul-
turális életében?
– A csoport nemcsak saját 
bálján táncol, hanem váro-
sunk és számos környező 
település rendezvényeinek is 
aktív szereplője. Jártunk Er-
délyben, felléptünk testvér-
településünkön, a szlovákiai 
Pelsőcön. Két évvel ezelőtt 

egy csehországi fesztivá-
lon vettünk részt. Tavaly 
korábbi, cseh vendéglátóin-
kat hívtuk az Anna-napi la-
kodalmas bálunkra. A közös 
szereplés nagy sikert ara-
tott, a két kultúra hagyo-
mányai harmóniát alkot-
tak egymással. A találkozás 
nagy hatással volt mindkét 
együttesre, szép emlékeket 
őrzünk egymásról.

– Mely díjra a legbüszkébb?
– Az egyik báli koreográfi-
ánk, a bodrogközi csár-
dás volt, mellyel 2012-ben, 
a „Népek tánca, népek ze-
néje” országos versenyen 
megmérettettük magunkat. 
A zsűri arany minősítésben 
részesítette a produkciót. 

– Nagyon érdekesen hang-
zik a korábban említett An-
na-napi bál. Hogyan zajlik?
– A régi hagyományok alap-
ján adunk össze egy tán-
cospárt. Természetesen 
nem hivatalosan, de már 8 
ifjú párunk van. Minden bál-
ra egy-egy új koreográfiát 
tanulunk hazánk tájegysé-
geinek táncaiból, és minden 
vendégnek apró ajándékot 
készítünk. A történet érde-
kessége, hogy idén „igazi” 
lagzit tartottunk, hiszen az 
első Anna-napi lakodalmas 
bál „mennyasszonya” férjhez 
ment táncospárjához. 

– Milyen koreográfiát adtak 
elő a Krumplis Lángos Fesz-
tiválon?

– Magyarbődi, bökönyi, vas-
vári, gömöri és bodrogközi 
táncokkal készültünk. A ze-
nekari kíséretünket a Csen-
der zenekar biztosította.

– Hová jutottak és melyek a 
legfontosabb terveik a jövő-
re nézve? 
– Önkormányzatunk tá-
mogatásának köszönhető-
en az elmúlt évben már le-
hetőségünk nyílt arra, hogy 
vendég koreográfusokkal 
dolgozzunk, Holczer And-
rea és Zelenák Ottó sze-
mélyében. Ugyanakkor leg-
hangsúlyosabb feladatunk 
közösségünk megtartása, 
hogy táncosaink továbbra is 
együtt, egymásért táncol-
hassanak. 

INTERJÚ

EGYMÁSÉRT TÁNCOLNAK

Kodály Zoltán a népdalgyűjtő, 
zenepedagógus és zeneszer-
ző szerint a népdal csak addig 
él, amíg éneklik. A népdalver-
seny pedig nagy lehetőség 
arra, hogy újra szárnyaljon a 
dal, az éneklés öröme átjárja 
a szíveket és összefogásra, 
összetartozásra tanítson.
A népmesék, népdalok rejtett 
igazságai, tanításai a mai gye-
rek számára kevésbé tudato-
sak, de a múltunkhoz, hagyo-
mányainkhoz való kötődést 
segítik.

Ez a népdaléneklési verseny 
majd két évtizede indult út-
jára a Pollack Mihály Álta-
lános Iskolából és az évek 
során az Ádám Jenő Tagis-
kola falai között érett nemes 
vetélkedéssé. Népszerűsé-
ge töretlenül megmaradt, jó 
gyakorlattá vált a népdalo-
kat szerető, éneklő felnö-
vekvő ifjúság és tanárai kö-
rében. 
A népdalverseny néhány 
éve kibővült a népmese, 
népdal-illusztrációs ver-

sennyel is, így kapcsolódva a 
népművészetekhez. A me-
sevilág képi ábrázolását, az 
alkotó gyermeki fantázia re-
mekeit is díjazták.
Az idei versenyen hét isko-
la 62 felsős tanulója mérte 
össze népdaléneklési tudá-
sát, a rajzpályázatra 85 be-
érkezett pályamű közül 12 
diákmunka kapott elisme-
rést. 

Mata Attiláné,  
tagintézmény-vezető

ÁDÁM JENŐ TAGISKOLA

„A NÉPDAL CSAK ADDIG ÉL, AMEDDIG ÉNEKLIK”
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A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával 
valósul meg. www.svajcihozzajarulas.hu, www.swiss-contribution.hu

November 16-án a budapesti Ötkertben adták át a hazai kre-
atív szakmák egyik legrangosabb elismerésének számító 
Lollipop-díjakat. Idén rekordmennyiségű nevezést regiszt-
ráltak a különféle kategóriákban. A százhatvan nevezésből 
– a kétfordulós zsűrizést követően – végül hetvenkilenc 
maradt versenyben. 

Az első, online fordulóban 
ügyféloldali marketingkom-
munikációs szakemberek 
pontozták a pályamunká-
kat; a másodikban pedig a 
Magyarországi Kommuni-
kációs Ügynökségek Szö-
vetsége (MAKSZ), a Direkt 
és Interaktív Marketing Szö-
vetség (DIMSZ) és a Krea-

tív három-három delegáltja 
vett részt. A zsűri idei elnö-
ke Leszkay-Kovács Renáta, 
a Coca-Cola magyarországi 
marketingvezetője volt.
A versenyen Kazincbarcika 
Város Önkormányzata meg-

bízásából is induló Artificial 
Group (amely cég a Kolorcity 
márka alapötletét kidolgoz-
ta) pályamunkáival elnyer-
te az „2016-os Év Ügynök-
sége” fődíjat. A „Kolor city” 
pályamunka arany minősí-
tést kapott a „Rendezvé-
nyes megoldások, lakossági 
események” kategóriában, 
emellett elnyerte a kategó-
riagyőztesek fődíját, azaz a 
„Legjobb btl-megoldás” dí-
jat (btl – below the line, azaz 
nem hagyományos eszközö-
kön keresztüli kommunikáció 
– a szerk.).

LOLLIPOP

Az elmúlt évek legnagyobb
versenyén tarolt a Kolorcity

„Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fej-
lesztése” címmel Kazincbarcika Város Önkormányzata há-
rom szomszédos helyhatósággal karöltve összehangolt 
fejlesztési projekteket valósít meg a Svájci Hozzájárulási 
Program 1,4 milliárd forintos támogatásával. Ennek ré-
szeként 2013 szeptemberében nyílt meg a „Vállalkozások 
munkahelyteremtést szolgáló támogatása a Kazincbarcikai 
kistérségben” pályázati alap. Ennek teljes vissza nem té-
rítendő támogatási összege mintegy 238 millió Ft, melyre 
immáron négy körben lehetett pályázni. Ez alkalommal a 
Lura Kft. új szolgáltatásáról tájékoztatunk. 

A LURA Kft. 1993-tól üze-
melteti a Strand Éttermet 
valamint 2005. évi beru-
házásának köszönhetően 
a Hotel Lukács*** Superi-
or szállodát. A cég az el-
múlt 20 évben folyamato-
san fejlesztette a szállodát, 
az éttermet, és ennek kö-
szönhetően növekedett 
dolgozóik létszáma is. 
A svájci projekt kereté-
ben biztosított vállalko-
zásfejlesztési támogatás 
eredményeként az eddig 
a vendégek által hiányolt 
wellness-szolgáltatási te-
rület indult fejlődésnek. A 
szálloda mellett az üze-
meltető kialakított egy kis 
relaxszigetet, egy Manila 
típusú masszázsmeden-
cével, egy szaunával, és a 
kényelmet biztosító rattan 
napozóágyakkal, pihenő-
garnitúrákkal.
Emellett a cég informatikai 
fejlesztést is végrehajtott, 
amely elsősorban az üzleti 

ügyfelek kiszolgálására, az ő 
igényeik figyelembevételével 
valósult meg. 
A megvalósított fejlesztés 
egy főnek ad jelenleg mun-
kahelyet, azonban a tervek 
szerint tavasszal tovább fej-
leszti a Lura Kft. a relaxszige-
tet, ami újabb munkahely lét-
rehozását vonja maga után.
Már augusztus óta tapasz-
talható, hogy az új szolgálta-
tás a vendégkör örömére és 
megelégedésére szolgál, ami 
a vendégéjszakákra is hatást 
gyakorol. A fejlesztés a ven-
dégeknek ugyanúgy növeke-
dést eredményezett mint a 
cég árbevételében.  A Hotel 
Lukácsba érkező vendégek 
munkájához segítséget nyújt 
az informatikai fejlesztés, a 
kikapcsolódásukat pedig a 
relaxsziget szolgáltatásai 
biztosítják.  A Lura Kft. tervei 
között szerepel az is, hogy a 
relaxszigetet városunk lako-
sai előtt is megnyissák a jövő 
évben. (www.hotellukacs.hu)

SVÁJCI PÁLYÁZAT

Wellness szolgáltatásokkal
bővült a Hotel Lukács

FELHÍVÁS

”LEGYEN AZ ÜNNEP MÉG SZEBB”
(adventtől-vízkeresztig)

Hagyományos karácsonyi városszépítő versenyt hirdet a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma 
és a Kazincbarcikai Városszépítő Egyesület.

Az Artificial Group szak-
emberei így értékelték a 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatával és az ön-
kormányzat cégeivel, ki-
emelten a Barcika Art 
Kft.-vel és a Barcika Park 
Nonprofit Kft.-vel elért kö-
zös sikert: – Ma már több 
megoldás is létezik arra, 
hogyan tegyünk egy vá-
rost vonzóbb célponttá a 
turizmus vagy épp a be-
fektetők; és élhetőbb, jobb 
hellyé az ott élők számára. 
Azonban mindegyik klasz-
szikus megoldás óriás-
büdzséket kíván, legyen 
szó például autópálya-épí-
tésről vagy mamutbe-
ruházásokról. Pedig itt is 
van mire építeni. A kör-
nyék természeti szépsé-
ge lenyűgöző, az itt maradt 
ipari épületek egyedülál-
ló építészeti remekek, és 

van igény, illetve elhatáro-
zás arra, hogy változzanak 
a dolgok. Mi úgy gondol-
koztunk a városról, mint egy 
márkáról, amelynek már-
kaépítésre van szüksége. A 
percepció megváltoztatásá-
ra. Alapgondolatunk az volt, 
hogy a szürkeség nem egy 
szín, a szürkeség egy állapot, 
amelyen lehet változtatni! Az 
ebből fakadó ötlet pedig en-
nek a hátránynak az előny-
nyé kovácsolása volt, azaz: 
tekintsünk úgy a szürke, 
egyhangú városra, mint egy 
festővászonra, amit együtt 
kiszínezünk. A Kolorcity Ka-
zincbarcika új identitása. Egy 
olyan új arc, amely szembe-
megy az eddigi percepció-
val, és egy színes, mozgal-
mas, élhetőbb várost jelent. 
A gondolkodás után a kivi-
telezésé lett a főszerep. A 
város új, karakteres szob-

rai izgalmas hangulatot 
csempésznek még a hét-
köznapokba is. A panelek 
és bérházak szürke falai-
ra hatalmas, fantáziadús 
festményeket álmodtak 
meg az ország feltörek-
vő művészei és művésze-
ti csoportjai. A hatalmas 
festmények hamar el-
terjedtek az interneten. A 
színek központi szerepet 
kaptak a város 2013-ban 
útjára indított fesztiválján, a 
Kolorfesztiválon, és a hoz-
zá kapcsolódó kommuni-
kációban is. A Kolorcity így 
nem csak egy jelkép, de 
valóságos és évente meg-
rendezett esemény lett. Az 
eddig közösen elért ered-
ményekért kaptuk meg a 
Kreatív magazin Lollipop 
reklámversenyén ezeket a 
díjakat, amelyekre rendkí-
vül büszkék vagyunk!

Kategóriák:
- legszebben díszített erkély,
- legszebben díszített lépcsőház,
- legszebben díszített családi ház,
- legszebben díszített üzlet,
- legszebben díszített intézmény.

A díjazásra javasolt dekorációkat névvel, pon-
tos címmel a jozsef.fancsik@gmail.com, vagy 
a dienesmaria@gmail.com címre szíveskedje-
nek eljuttatni 2017. január 6-áig!

Köszönjük!
Dienes Mária Fancsik József
KEF-elnök  KVSZE-elnök
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Az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. az alábbi menetrend-mó-
dosításokat tervezi bevezetni a helyközi 
menetrend szerinti autóbusz közleke-
désben 2016. december 11-től:

1054 Budapest – Bátonyterenye – Ózd – 
Kazincbarcika autóbuszvonalon
•	 a 7. sz. Budapest, Stadion aut. pu. 

megállóhelytől naponta 16.45-kor 
induló Kazincbarcika, autóbusz-állo-
más megállóhelyre 20.25-kor érkező 
járatot Egerből 19.10 helyett 19.00-kor 
indítják;

•	 a 15. sz. Budapest, Stadion aut. 
pu. megállóhelytől a hetek utolsó 
munkanapján 16.45-kor induló Ka-
zincbarcika, autóbusz-állomás meg-
állóhelyre 20.05-kor érkező járatot 
Kazincbarcika, Ifjúmunkás tér meg-
állóhelyen nem állítják meg;

•	 a 17. sz. Budapest, Stadion aut. pu. 
megállóhelytől a hetek utolsó isko-
lai előadási napját megelőző napon 
16.45-kor induló Kazincbarcika, autó-
busz-állomás megállóhelyre 20.05-
kor érkező járatot Kazincbarcika, 
Ifjúmunkás tér megállóhelyen nem 
állítják meg;

•	 a 9. sz. Gyöngyös aut. áll. megálló-
helytől a hetek első iskolai előadási 
napját megelőző munkaszüneti na-
pon 18.30-kor induló Kazincbarcika, 
autóbusz-állomás megállóhelyre 
20.45-kor érkező járatot Halmajugra 
bej. u., Karácsond bej. u. és Detk bej. 
u. megállóhelyen megállítják, ezzel 
egyidejűleg Kazincbarcika, Ifjúmun-
kás tér megállóhelyen nem állítják 
meg és a járat vonalvezetésében 
menetidő korrekciót hajtanak végre.

1384 Miskolc – Ózd – Pétervására – Sal-
gótarján autóbuszvonalon
•	 a menetrendbe bekerül a Kazincbar-

cika, ÉRV II. telep megállóhely;
•	 a 213 sz. Miskolc, aut. áll. megál-

lóhelytől naponta 05.30-kor induló 
Salgótarján, aut. áll. megállóhelyre 
08.50-kor érkező járatot Kazincbar-
cika, ÉRV II. telep megállóhelynél 
megállítják.

3765 Miskolc – Sajóbábony – Sajószent-
péter – Kazincbarcika autóbuszvonalon
•	 az 583 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 

megállóhelytől iskolai előadási napo-
kon 09.30-kor induló Kazincbarcika, 
autóbusz-állomás megállóhelyig 
közlekedő járat forgalmát megszün-
tetik;

•	 a 248 sz. Kazincbarcika, autóbusz-ál-
lomás megállóhelytől iskolai előadá-
si napokon 06.30-kor induló Miskolc, 
autóbusz-állomás megállóhelyig 
közlekedő járat forgalmát megszün-
tetik;

•	 a 741 sz. Miskolc, autóbusz-állo-
más megállóhelytől tanszünetben 
munkanapokon 05.20-kor induló 
Kazincbarcika, autóbusz-állomás 
megállóhelyig közlekedő járatot10 
perccel korábban indítják és Mis-

kolc, reptér bej. út, valamint Miskolc, 
Stromfeld-laktanya megállóhelyeken 
megállítják;

•	 a 730 sz. Kazincbarcika, autóbusz-ál-
lomás megállóhelytől munkana-
pokon 04.30-kor induló Miskolc, 
autóbusz-állomás megállóhelyig 
közlekedő járatot Kazincbarcika, te-
mető, Berente, PVC gyár b. út és Sa-
jószentpéter, edelényi elág. megálló-
helyeken nem állítják meg, valamint 
a járat vonalvezetésében menetidő- 
korrekciót hajtanak végre.

3770 Miskolc – Kazincbarcika – Putnok 
– Ózd – Borsodnádasd autóbuszvonalon
•	 a 813 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 

megállóhelytől naponta 06.20-kor 
induló Ózd, autóbusz-állomás megál-
lóhelyig közlekedő járat vonalvezeté-
sében menetidő-korrekciót hajtanak 
végre és Kazincbarcika, ÉRV II. telep 
megállóhelynél megállítják;

•	 a 853 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytől naponta 07.45-kor 
induló Ózd, autóbusz-állomás meg-
állóhelyig közlekedő járat forgalmát 
szabad- és munkaszüneti napokon 
megszüntetik, és vonalvezetésében 
menetidő-korrekciót hajtanak végre;

•	 a 823 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytől munkaszüneti napok 
kivételével naponta 09.30-kor induló 
Ózd, autóbusz-állomás megállóhelyig 
közlekedő járat vonalvezetésében 
menetidő-korrekciót hajtanak végre;

•	 a 843 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytől szabadnapok kivéte-
lével naponta 10.30-kor induló Ózd, 
autóbusz-állomás megállóhelyig 
közlekedő járat vonalvezetésében 
menetidő-korrekciót hajtanak végre;

•	 a 833 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytől munkaszüneti napok 
kivételével naponta 11.30-kor induló 
Ózd, autóbusz-állomás megállóhelyig 
közlekedő járat vonalvezetésében 
menetidő-korrekciót hajtanak végre;

•	 a 835 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytől munkaszüneti napok 
kivételével naponta 12.45-kor induló 
Ózd, autóbusz-állomás megállóhelyig 
közlekedő járat forgalmát szabadna-
pokon megszüntetik, és vonalvezeté-
sében menetidő-korrekciót hajtanak 
végre;

•	 a 845 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytől naponta 13.30-kor 
induló Ózd, autóbusz-állomás meg-
állóhelyig közlekedő járat vonal-
vezetésében menetidő-korrekciót 
hajtanak végre;

•	 a 825 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytől naponta 14.20-kor 
induló Ózd, autóbusz-állomás meg-
állóhelyig közlekedő járat vonal-
vezetésében menetidő-korrekciót 
hajtanak végre;

•	 a 857 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytől naponta 15.15-kor in-
duló Ózd, autóbusz-állomás megál-
lóhelyig közlekedő járat vonalvezeté-
sében menetidő-korrekciót hajtanak 
végre;

•	 a 827. sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytől munkanapokon 16.30-
kor induló Ózd, autóbusz-állomás 
megállóhelyig közlekedő járat vo-
nalvezetésében menetidő-korrekciót 
hajtanak végre;

•	 a 245 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytők naponta 17.35-kor 
induló Ózd, autóbusz-állomás meg-
állóhelyig közlekedő járat vonal-

vezetésében menetidő-korrekciót 
hajtanak végre;

•	 a 839 sz. Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelytők naponta 18.20-kor 
induló Ózd, autóbusz-állomás meg-
állóhelyig közlekedő járat vonal-
vezetésében menetidő-korrekciót 
hajtanak végre;

•	 a 836 sz. Ózd, autóbusz-állomás 
megállóhelytől munkanapokon 14.30-
kor induló Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelyig közlekedő járatot Ka-
zincbarcika, ÉRV II. telep megálló-
helynél megállítják;

•	 a 834 sz. Ózd, autóbusz-állomás 
megállóhelytől naponta 15.30-kor 
induló Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelyig közlekedő járatot 
Kazincbarcika, ÉRV II. telep megálló-
helynél megállítják;

•	 a 866 sz. Ózd, autóbusz-állomás 
megállóhelytől naponta 13.30-kor 
induló Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelyig közlekedő járatot 
Kazincbarcika, ÉRV II. telep megálló-
helynél megállítják;

•	 a 810 sz. Ózd, autóbusz-állomás 
megállóhelytől naponta 04.00 órakor 
induló Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelyig közlekedő járat for-
galmát szabad- és munkaszüneti 
napokon szüneteltetik, és 20 perccel 
később közlekedtetik;

•	 a 820 sz. Ózd, autóbusz-állomás 
megállóhelytől naponta 04.30-kor 
induló Miskolc, autóbusz-állomás 
megállóhelyig közlekedő járat for-
galmát munkanapokon megszün-
tetik;

•	 Ózdról Kazincbarcikára munkanapo-
kon 22.30 órai indulással új járatot 
helyeznek forgalomba.

4040 Kazincbarcika – Múcsony – 
Edelény autóbuszvonalon
•	 a 483 sz. Kazincbarcika autóbusz-ál-

lomás megállóhelytől naponta 10.15-
kor induló Edelény, autóbusz-állomás 
megállóhelyig közlekedő járatot 5 
perccel később közlekedtetik;

•	 a 453 sz. Kazincbarcika, autóbusz-ál-
lomás megállóhelytől munkaszüneti 
napok kivételével naponta 10.50-kor 
induló Edelény, vasútállomás meg-
állóhelyig közlekedő járat forgalmát 
iskolai előadási napokon megszün-
tetik;

•	 a 471 sz. Kazincbarcika, autóbusz-ál-
lomás megállóhelytől munkana-
pokon 05.30-kor induló Edelény, 
vasútállomás megállóhelyig közle-
kedő járat vonalvezetésében menet-
idő-korrekciót hajtanak végre.

4043 Kazincbarcika – Edelény – Balajt – 
Abod (Királykút) autóbuszvonalon
•	 a 695 sz. Kazincbarcika, Szent Flóri-

án tér aut. vt. megállóhelytől iskolai 
előadási napokon 14.35-kor induló 
Abod, kh. megállóhelyig közlekedő 
járat forgalmát megszüntetik;

•	 a 286 sz. Edelény, autóbusz-állomás 
megállóhelytől iskolai előadási na-
pokon 12.55-kor induló Kazincbarcika, 
autóbusz-állomás megállóhelyig köz-
lekedő járat forgalmát megszüntetik.

4048 Kazincbarcika – Berente autó-
buszvonalon
•	 a 461 sz. Kazincbarcika, autóbusz-ál-

lomás megállóhelytől szabadnapo-
kon 05.20-kor induló Berentebánya 
megállóhelyig közlekedő járat for-
galmát megszüntetik;

•	 a 464 sz. Berentebánya megállóhely-
től szabadnapokon 06.14-kor induló 
Kazincbarcika autóbusz-állomás 
megállóhelyig közlekedő járat for-
galmát megszüntetik.

4052 Berente – Kazincbarcika – Tardona 
autóbuszvonalon
•	 a 257 sz. Berente, bányagépjavító 

üzem megállóhelytől szabadnapokon 
06.30-kor induló Tardona, sportpálya 
aut. ford. megállóhelyig közlekedő 
járat forgalmát megszüntetik;

•	 a 297 sz. Berentebánya megálló-
helytől munkaszüneti napokon 06.24 
órakor induló Tardona, sportpálya 
aut. ford. megállóhelyig közlekedő 
járat forgalmát szabadnapokra is 
kiterjesztik;

•	 a 250 sz. Tardona, sportpálya aut. 
ford. megállóhelytől munkaszüneti 
napok kivételével naponta 04.45-
kor induló Berente, bányagépjavító 
üzem megállóhelyig közlekedő járat 
forgalmát szabadnapokon megszün-
tetik;

•	 a 260 sz. Tardona, sportpálya aut. 
ford. megállóhelytől munkaszüneti 
napokon 04.45-kor induló Beren-
tebánya megállóhelyig közlekedő 
járat forgalmát szabadnapokra is 
kiterjesztik.

4057 Kazincbarcika – Putnok – Serény-
falva autóbuszvonalon
•	 a 2 sz. Serényfalva, kh. megállóhely-

től iskolai előadási napokon 06.11-kor 
induló Kazincbarcika, Szt. Flórián tér 
aut. vt. megállóhelyig közlekedő jára-
tot 6 perccel korábban indítják.

4066 Kazincbarcika – Sajóivánka – Sa-
jókaza – Sajógalgóc autóbuszvonalon
•	 a 484 sz. Sajókaza, Sólyombánya aut. 

ford. megállóhelytől munkanapokon 
17.02-kor induló Sajókaza, vá. meg-
állóhelyig közlekedő járat forgalmát 
Kazincbarcika, autóbusz-állomásig 
meghosszabbítják;

•	 a 437 sz. Kazincbarcika, autóbusz-ál-
lomás megállóhelytől szabad- és 
munkaszüneti napokon 18.50-kor 
induló Sajókaza, Sólyombánya aut. 
ford. megállóhelyig közlekedő járat 
forgalmát munkanapokra is kiter-
jesztik, és 5 perccel később, 18.55-
kor indítják;

•	 a 982 sz. Sajókaza, Sólyombánya 
aut. ford. megállóhelytől napon-
ta 19.10-kor induló Kazincbarcika, 
autóbusz-állomás megállóhelyig 
közlekedő járatot 3 perccel később 
indítják.

4070 Kazincbarcika/Berente – Kurityán 
– Szuhafő autóbuszvonalon
•	 az 569 sz. Kazincbarcika, autó-

busz-állomás megállóhelytől munka-
napokon 23.25-kor induló Zádorfalva 
aut. vt. megállóhelyig közlekedő járat 
vonalvezetésében menetidő-korrek-
ciót hajtanak végre;

•	 a 866 sz. Felsőnyárád, aut. vt. meg-
állóhelytől iskolai előadási napokon 
14.15-kor induló Kazincbarcika, au-
tóbusz-állomás megállóhelyig köz-
lekedő járatot 5 perccel korábban 
indítják;

•	 a 928 sz. Felsőnyárád, aut. vt. meg-
állóhelytől munkanapokon 06.10-kor 
induló Kazincbarcika, autóbusz-állo-
más megállóhelyig közlekedő járatot 
2 perccel korábban indítják.

4075 Berente/Kazincbarcika – Fel-
sőnyárád – Aggtelek autóbuszvonalon
•	 az 530 sz. Aggtelek, aut. vt. megálló-

helytől munkanapokon 04.20-kor in-
duló Berente, bányagépjavító üzem 
megállóhelyig közlekedő járatot 10 
perccel korábban közlekedtetik.

4081 Berente – Kazincbarcika – Ruda-
bánya – Jósvafő – Aggtelek vá. [Aggte-
lek] autóbuszvonalon
•	 a 250 sz. Rudabánya, aut. ford. meg-

állóhelytől munkanapokon 04.35-
kor induló Berente, bányagépjavító 
üzem megállóhelyig közlekedő járat 
forgalmát megszüntetik.

4082 Berente/Kazincbarcika – Rudabánya 
– Szalonna – Meszes autóbuszvonalon
•	 a 480 sz. Szendrő, Fő tér megálló-

helytől munkanapokon 04.20-kor 
induló Berente, bányagépjavító 
üzem megállóhelyig közlekedő járat 
forgalmát megszüntetik;

•	 új járatot helyeznek forgalomba 
munkanapokon 04.30 órai indulással 
Rudabánya - Rudolftelep - Kazinc-
barcika útvonalon;

•	 a 363 sz. Berente, bányagépjavító 
üzem megállóhelytől munkanapokon 
05.55-kor induló Meszes, kh. megál-
lóhelyig közlekedő járatot 10 perccel 
korábban indítják, és vonalvezetésé-
ben menetidő korrekciót hajtanak 
végre;

•	 a 361 sz. Kazincbarcika, Szt. Flórián 
tér aut. vt. megállóhelytől munkana-
pokon 05.50-kor induló Rudabánya, 
aut. ford. megállóhelyig közlekedő 
járatot 13 perccel később közleked-
tetik.

4083 Kazincbarcika – Rudabánya – 
Szendrő – Rakaca autóbuszvonalon
•	 a 385 sz. Kazincbarcika, autóbusz-ál-

lomás megállóhelytől szabadna-
pokon 13.25-kor induló Szendrő, Fő 
tér megállóhelyig közlekedő járatot 
Kazincbarcika, vasútállomás érintése 
nélkül közlekedtetik.

A MÁV Zrt. 2016. december 11-étől a 92 
Miskolc – Bánréve – Ózd vasútvonalon 
a következő menetrend-változás beve-
zetését tervezi:
•	 a Miskolc-Tiszai pályaudvarról na-

ponta 05.40-kor induló Kazincbarci-
ka, vasútállomásra 06.10-kor érkező 
járatot 43 perccel korábban indítják, 
ennek következtében Kazincbarciká-
ra 05.30-kor érkezik. 

A fenti módosítás hatására a kazincbar-
cikai helyi közlekedésében a következő 
változás bevezetése válik szükségessé:

3 Autóbusz-állomás - Építők útja - Már-
ka ABC - vasútállomás autóbuszvonalon
•	 a vasútállomás - autóbusz-állomás 

viszonylatban a munkanapokon 
06.15-kor induló járatot 40 perccel 
korábban, 05.35 órakor indítják.

TÁJÉKOZTATÓ MENETREND-VÁLTOZÁSRÓL
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DELEGÁCIÓ

TANULMÁNYÚTON JÁRTAK SVÁJCBAN
Kazincbarcikai delegá-
ció járt november végén a 
svájci Yverdon-les-Bains-
ben és Sainte Croix-ban. A 
háromnapos tanulmányút 
célja a svájci szakképzési 
rendszer megismerése, az 
itthon adaptálható elemek 
feltárása és egy lehetsé-
ges pilot projekt kereteinek 
meghatározása voltak. A 
tanulmányúton az Irinyi Já-
nos Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Diákotthon 
igazgatója, Csernaburczky 
Ferenc; a Tiszáninneni Re-
formátus Egyházkerület 

püspökhelyettese, Pász-
tor Dániel; a Szalézi Művek 
Kft. ügyvezetője, Seres 
Ottó; Kazincbarcika Város 
Polgármestere, Szitka Pé-
ter; a BorsodChem Zrt. HR 
és kommunikációs igazga-
tója, Varga Béla és Wäch-
ter Balázs, a svájci projekt 
projektmenedzsere vettek 
részt.
-  A kazincbarcikai önkor-
mányzat elkötelezett amel-
lett, hogy segítse azokat a 
törekvéseket, hogy a vá-
rosban működő, illetve ide 
települő cégek, vállalkozá-

sok igényei harmonizálja-
nak a helyi szakképzési kí-
nálattal. Svájcban a duális 
szakképzési rendszert és 
annak gyakorlatát tekintet-
tük meg vállalati és intéz-
ményi oldalról is (speciálisan 
elektronika, informatika, 
gépészet és automatizálá-
si szakterületeken), illetve 
találkoztunk a helyi szak-
tárca szakembereivel is 
- nyilatkozta Szitka Péter 
polgármester, aki hozzá-
tette: hosszú távú együtt-
működésben gondolkodnak 
a svájci partnerekkel.

BIZTONSÁG

FOKOZOTT 
ELLENŐRZÉS A TOMPA 
ISKOLA KÖRNYÉKÉN
A 2016/2017-es tanév 
elején az Önkormányzati 
Rendészet Kazincbarci-
ka, valamint a Kazincbar-
cikai Rendőrkapitányság 
az iskoláskorú gyerme-
kek biztonságának növe-
lése érdekében fokozott 
közlekedési ellenőrzést 
tartott, illetve a rendé-
szet munkatársai napi 
jelleggel tartanak most 
is az iskolák környékén – 
jelenleg főként a Tompa 
Mihály Református Álta-
lános Iskola melletti ut-
cákban.
A fokozott jelenlét cél-
ja kettős: az itt közleke-
dő gyermekek életének, 
testi épségének bizto-
sítása; illetve az, hogy a 
járművezetők, a gyer-
mekeiket gépjárművel 
iskolába szállító szülők 
betartsák a közlekedési 
szabályokat. 
Az elmúlt hónapok ta-
pasztalatai azt mutatják, 
jelentősen javult a terü-
leten a közlekedési mo-
rál, a szabályok betartá-
sa, és ezzel egyidejűleg 
a közlekedő gyermekek 
biztonsága.

A rendészet munkatársai 
az eltelt türelmi időszak-
ba n e ls őso rba n f ig ye l -
meztetéssel, a közlekedé-
si szabályok betartására 
irányuló felhívással éltek, 
és csak kivételes esetben 
szabtak ki bírságot; azon-
ban - a folyamatosan javu-
ló szabálykövetési maga-
tartás mellett - továbbra 
is vannak néhányan, akik 
behajtanak a tiltó tábla el-
lenére, illetve olyan módon 
állnak meg gépjárműveik-
kel, második sorban az út-
testen, hogy azzal lehetet-
lenné teszik a többi jármű 
továbbhaladását. 
A három hónapos türelmi 
időszak elteltével a sza-
bálytalankodó járműve-
zetők gyakrabban talál-
koznak majd a jogsértéstől 
füg gően szabálysér tési 
vagy közigazgatási bírság 
kiszabásával, illetve eljárás 
kezdeményezésével.
A gyermekek biztonsága, 
valamint a bírság elkerü-
lése érdekében ezúton is 
kérjük az iskola környékén 
közlekedő járművezetőket 
a közlekedési szabályok 
fokozott betartására!

TÁJÉKOZTATÁS

BEKÖSZÖNTÖTT 
A SZMOGSZEZON
Novembertől márciusig a 
Sajó-völgye sajnos nem 
menekül a szmog elől, 
a múlt héten a szállópor 
koncentrációja már meg-
haladta az egészség-
ügyi határértéket. A le-
vegőminőség romlására 
ebben az időszakban fo-
kozottan kell számítani, 
így a krónikus betegség-
ben szenvedők, az idősek 
és a kisgyermekek tar-

tózkodjanak minél keve-
sebbet a szabad levegőn; a 
Sajó völgyében élők a szel-
lőztetési időt rövidítsék le, 
továbbá lehetőség szerint 
kerüljék a kültéri, aktív fi-
zikai munkát és sportolást. 
Emellett, akinek módjában 
áll, csökkentse a személy-
gépjárművel történő köz-
lekedést, illetve mérsékel-
je a szilárd tüzelőanyagok 
használatát. 

MÁLENKÍJ ROBOT

A SZOVJETUNIÓBA 
ELHURCOLTAK EMLÉKNAPJA
A Málenkij robot tiszteletére 
ünnepséget és konferenciát 
szervezett a Kazincbarcikai 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat novem-
ber 25-én a Don Bosco 
Sportközpontban. Az 
országgyűlés 2012-ben 
nyilvánította ezt a dá-
tumot a Málenkij robot 
emléknapjává. 
Az eseményt Kazincbar-
cikán 2014-ben tartot-
ták meg először, hogy a 
történelmi eseményt átélő 
és szerencsésen hazatérő, 
illetve a megalázó kény-
szermunkába, embertelen 
körülményekbe, éhezésbe 
belehaló honfitársaik előtt 
tisztelegjenek. A „kis munka” 

során a második világháború 
végén, valamint azt köve-
tően a Szovjetunióba kény-
szermunkára hurcoltak el 

munkaképes korú nőket és 
férfiakat, egyes becslések 
szerint csaknem 800 ezer 
magyar embert, akik első-
sorban német ajkúak vol-
tak. Oka „csupán” egy volt: 
a világháború után a néme-

tek kollektív bűnösség miatt 
elítélt nemzet voltak.
Az ünnepségen Klimon Ist-
ván Kazincbarcika alpolgár-

mestere beszédében 
kiemelte: a jövőt senki 
nem ismeri, éppen ezért 
kell tanulnunk a múltból 
és tanítanunk azt. A ren-
dezvényen Stark Tamás 
a Magyar Tudományos 
Akadémia történésze, a 
Málenkij robot Emlék-
bizottság egyik alapító 

tagja, majd Árvay Attila, az 
emlékbizottság alapítója, va-
lamint Sajó Attila a Kazinc-
barcikai Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke 
tartott előadást a témával 
kapcsolatban. 
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Keressen minket a kazincbarcikai TESCO-ban! Vásároljon jegyet az adventi és újévi programokra a bevásárlás előtt vagy után!
December 1-jétől 10-éig hétfő-péntek: 16.00–18.00, szombat: 9.00–14.00

AJÁNLÓ

Január 4-ig SAJÓMENTI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET  
10 ÉVES JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA

Gyermekek Háza– 
Kézművesház Díjtalan

Január 4-ig CSALÁDI TÁRLAT  
A HORVÁTH CSALÁD ALKOTÁSAIBÓL

Mezey István Művészeti Központ 
Kiállítóterme Díjtalan

Január 4-ig „ILYEN A BÁNYÁSZ ÉLETE”  
BÁNYÁSZAT A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN

Kisgaléria Díjtalan

December 4.  
(vasárnap) 14.00 

MIKULÁS-KOCOGÁS  
(2,9 KM)

Rajt: Rákóczi tér Díjtalan

December 4–6.  
(vasárnap-hétfő-kedd) VÁROSI MIKULÁS-ÜNNEPSÉG Mezey István Művészeti Központ 

és udvara
Mikulás-vonat: 

800 Ft/fő 
December 10.  

(szombat) 11.00 AMATŐR ÚSZÓVERSENY Kazincbarcikai Fedett Uszoda Nevezés:  
250 Ft

December 10.  
(szombat) 14.00 MERRY FITNESS RUBINT RÉKÁVAL Kazinczy Ferenc Tornacsarnok Előv.: 1500 Ft, 

helysz.: 2000 Ft
December 10.  

(szombat) 18.00 GÜSCH-KONCERT Mezey Művész Kávézó Díjtalan

December 11.  
(vasárnap) 10.00–12.00 ADVENTI JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK Gyermekek Háza–Kézművesház Részvételi díj: 

350 Ft

December 16. 
(péntek) 17.00–19.00

MÉZESKALÁCS-DÍSZÍTŐ  
FOGLALKOZÁS FELNŐTTEKNEK

Gyermekek Háza–Kézművesház Jegyár:  
1200 Ft

December 16.  
(péntek) 18.00 

H.C. ANDERSEN: HÓKIRÁLYNŐ 
A NOIR SZÍNHÁZ MESEJÁTÉKA

Egressy Béni Művelődési Központ Jegyár:  
1200 Ft

December 17.  
(szombat) 10.00–12.00 ADVENTI JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK Gyermekek Háza–Kézművesház Részvételi díj: 

350 Ft

December 17.  
(szombat) 17.00

KOLOR ADVENT fellép: ALEVA ZSÓFI, 
sztárvendég: SZIKORA RÓBERT ÉS AZ R-GO

Mezey István Művészeti Központ 
udvara

Belépőjegy:  
300 Ft

December 18.  
(vasárnap) 18.00 KARÁCSONYI PRESSZÓ A KVTV-N

December 20–27. EGYHÁZAK KARÁCSONYA - ÉLŐ BETLEHEM A GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMNÁL
Január 7.- 
február 11.

VIII. SZITKA BÉLA KISPÁLYÁS 
 LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA

Don Bosco Sportcsarnok Kazincbarcika  
és KSK-Irinyi Tornacsarnok

Belépőjegy:  
300 Ft

Január 10–11. 
(kedd-szerda) 19.00

MIRANDOLINA, TE DRÁGA  
ZENÉS KOMÉDIA

Egressy Béni Művelődési Központ Jegyár:  
2400 Ft

Január 13.  
(péntek) 19.00

ÚJÉVI KONCERT JANZA KATÁVAL  
közreműködik: MELÓDIA KAMARAZENEKAR

Egressy Béni Művelődési Központ Jegyár:  
1000 Ft

Január 14–15.  
(szombat-vasárnap) II. ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS Mezey István Művészeti Központ Díjtalan

Jegyek kaphatók az Egressy Béni Művelődési Központ és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában
További információk: www.barcikaart.hu, www.kolorcity.hu

A Barcika Art Kft. bemutatja
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ADVENTTŐL ÚJÉVIG

Töltsük kreatívan az adventet!CSALÁDI TÁRLAT A MEZEYBEN
„Családi tárlat” címmel nyílt kiállítás november 24-én a Me-
zey István Művészeti Központ kiállítótermében. A megnyitó 
a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tansza-
kának műsorával kezdődött, majd Fignár Zoltán mondott 
köszöntőt. A művész beszédében méltatta a kiállítókat, név 
szerint Horváth Zoltán fazekast, Tátrai Zita csipkekészítőt, 
népi iparművészeket, a népművészet ifjú mestereit, valamint 
Horváthné Marikát, azaz „kreatív anyut”.

– Ha a Horváth családban 
lenne még egy bútoraszta-
los is, vagy egy olyan sze-
mély, aki jó ágyat tud készí-
teni, akkor én szívesen be is 
költöznék a kiállítóterembe. 
Egy nagyon otthonos, ba-
rátságos, színvonalas kiállí-
tást láthat a közönség. Nem 
véletlen jutott eszembe elő-
ször, hogy itt jó érzés lenni, 
még akár lakni is – mondta 
Fignár Zoltán.
Horváth Zoltántól megtud-
tuk azt is, hogy a tárlatot úgy 
rendezték be, hogy saját al-
kotásai, valamint édesanyja 
és felesége művei tökéletes 
összhangot alkossanak.
– Néhány éve már tervben 
volt az, hogy egyszer majd 
összeállítunk egy közös 
tárlatot, és nagy örömünk-

re szolgál, hogy ez itt most 
megvalósulhatott. Édes-
anyám nyugalmazott óvónő, 
nagyon ügyes keze van, és 
roppant kreatív. Ő festmé-
nyek, sütemények készítésé-
vel tölti az idejét. Feleségem 
zsinórcsipkéi, különböző ál-
tala tervezett ruhái, valamint 
tojásírásai láthatóak a Mezey 

kiállítótermében. Én pedig fa-
zekas vagyok, 22 éve foglal-
kozok ezzel a mesterséggel 
és megpróbáltam most olyan 
edényeket hozni, amilyene-
ket korábban még nem lát-
tak tőlem – sorolta Horváth 
Zoltán.
A megnyitó Galkó Balázs 
színművész szavalatával ért 
véget, ezt követően pedig 
Kazincbarcika önkormányza-
tának képviseletében Klimon 
István alpolgármester, a Bar-
cika Art Kft. nevében pedig 
Dr. Makkai Orsolya ügyve-
zető igazgató köszönte meg 
a kiállítók és az eseményen 
közreműködők munkáját.

GYERMEKBARÁT BETLEHEM
Modern, igazán a Kolorcity 
brandhez illő színes, gyer-
mekbarát betlehemet he-
lyeztek ki Kazincbarcikán, a 
Rákóczi téren. Az Adventtől 
Újévig programsorozat kere-
tében számos, jobbnál jobb 
rendezvény várja a családo-
kat, és az év végéig program-
tól függetlenül új díszvilágí-
tás és óriási, ünnepi figurák is 
helyet kaptak a Belvárosban.

SZAVALÓVERSENY

ANGOLUL SZAVALTAK

Az Árpád Fejedelem Tagiskolában rendezték meg a váro-
si angol nyelvi szavalóversenyt november 10-én a felső 
tagozatos tanulóknak Tóthné Balogi Erzsébet munkakö-
zösség-vezető szervezésével. A Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskolából és tagintézményeiből összesen 
43 tanuló vett részt a rendezvényen. A 20 éves múltra 
visszatekintő, nívós versenyt – mely a megyei angol sza-
valóverseny előválogatója – Fürjes–Gáborné Csépányi 
Ágnes intézményvezető nyitotta meg, aki megelégedéssel 
nyugtázta, hogy a hagyományokhoz híven az idei tanévben 
is ilyen szép számmal neveztek a diákok. A tanulók produk-
ciói ékes bizonyítékai voltak, hogy a kora gyermekkorban 
elkezdett nyelvtanulás milyen kimagasló nyelvi képessé-
geket eredményezhet, ha ahhoz kellő szorgalom és kitar-
tás párosul. A szakmai zsűri elsősorban a kiejtést, a helyes 
hangsúlyt és az előadásmódot értékelte. Évfolyamonként 
az első három helyezett továbbjutott a megyei fordulóba. 
Az eredmények az opont. hu-n találhatóak. 

Hódosné Tatár Ildikó, tagintézmény-vezető

A Gyermekek Háza–Kézművesház munkatársai hosszú idő 
után újra felnőtteknek is szerveztek adventikoszorú-ké-
szítő foglalkozást. A jó hangulatú délutánon a résztvevők 
megtanulták többek között, hogyan kell szalmaalapot fe-
nyőággal bevonni, és arra a gyertyákat ráhelyezni. A masni-
kötés, különféle termések drótozása, valamint a kóckészítés 
mellett további virágkötészeti metódusokat is elsajátítottak 
a kézműveskedők. Mindenki a saját stílusának, ízlésének 
megfelelő adventi koszorút készített a Mezey emeleti kiál-
lítótermében ideiglenesen berendezett műhelyben.
Legközelebb december 16-án, pénteken 17 órától várják 
az érdeklődő felnőtteket az intézménybe egy mézeska-
lács-díszítő foglalkozásra, melyen Horváthné Marika „Kre-
atív Anyutól” leshetik el a mesterség alapjait. Jelentkezni 
december 9-éig lehet a 06-48/310-116-os telefonszámon, 
vagy személyesen a Mezey István Művészeti Központban.

Cirmos 
karácsony

Advent első vasárnapján mesefilmvetítéssel várták az Egressy 
színháztermében a kicsiket és szüleiket november 27-én.
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KBSC

Kiütéses győzelem
November utolsó vasárnapján az Újpest tartalék csapatát lát-
tuk vendégül, és nem bizonyultunk udvarias vendéglátóknak.

A listavezető és az utolsó helyezett összecsapásán igazán 
az volt a kérdés, hogy a KBSC a szezon legnagyobb veresé-
gét méri-e a lila fehérekre. A két gárda nem volt egy súlycso-
portban, csapatunk igazi erődemonstrációt tartott, jelezve, 
hogy az őszi elsőséghez nem férhet kétség. Most már csak 
az a feladat, hogy egy jövő heti hazai, STC elleni győzelemmel 
(ami az első tavaszi, előrehozott forduló) a februári rajtot is a 
bajnokság élén várjuk. (www.kbsc.hu)

Kazincbarcikai SC – Újpest FC tartalék 9-0 (3-0)

KBSC: Fülöp - Szemere, Belényesi, Fekete Süttő - Molnár, 
Burics, Marius, Sigér, Engel - Farkas
Cserék: Burics helyett Turcsik, Molnár helyett Faggyas, Engel 
helyett Lipusz
Gólok: Marius (3), Farkas (2), Süttő, Lipusz, Szemere, Faggyas

Koleszár György: – Tiszta szívből gratulálok csapatom gól-
erős játékához. 

VRCK

Folytatódott a nyerő széria
A férfi röplabda NB I 12. fordulójának november 26-ai 
játéknapján a Vegyész Röplabda Club (VRCK) Kazinc-
barcika hazai pályán nyert a DEAC ellen, így pontszám-
ban beérte a MAFC-BME-t 3-2-re legyőző, tabella 2. 
Pénzügyőr SE-t. (www.vrck.hu)

Vegyész RC Kazincbarcika – Debreceni EAC 3-0 (15, 10, 9) 

Vegyész: Kecskemé-
ti, Borovicsanin, Gulyás, 
Surányi, Kovács, Juhász. 
Csere: Dudás (liberó), 
Toronyai, Árva, Budai, 
Kozsla, Bokor. Vezető-
edző: Toma Sándor. 

Debrecen: Garamvölgyi, 
Remete, Bán, Bakács, 
Nagy A., Szikszai. Csere: 

Kiss D. (liberó), Budai Z. 
Edző: Fodor Antal.

Toma Sándor: – Ma min-
denki stabilan dolgozott a 

pályán. Megpróbáltuk azt 
hozni, amit egy ilyen lelkes 
csapat, mint a Debrecen 
ellen kell.

Fodor Antal: – Jobb csapat 
a Vegyész, ráadásul tarta-
lékosak is voltunk, hiszen 
két játékosunk tanulmányi 
okok miatt hiányzott, egy 
pedig délutános, dolgozott, 
ezért nem tudott jönni. 
Szerettünk volna kicsivel 
több pontot elérni, a máso-
dik és a harmadik szettben 
is nagyjából annyit, mint az 
elsőben, de el kell ismerni, 
hogy ezen a mérkőzésen 
nem volt bennünk több.

FUTSAL

Megverték a listavezetőt
A listavezető Csenger csapata ellen győzött, hazai pályán a 
Kazincbarcikai Ördögök futsalcsapat november 28-án az NB 
II 11. fordulójában.
Kazincbarcikai Ördögök SE – Csenger Futsal 5-3 (1-1)

Kezdő ötös: 3 Giák Tamás „K”, 
4 Badalik Szabolcs, 10 Lip-
pai Ákos „C”, 7 Komlósi Ádám 
László, 17 Gál Ferenc
Cserejátékosok: 25 Horváth 
Szabolcs, 5 Balogh Dénes, 
12 Bodnár László, 14 Jakab 
Ádám, 24 Szakáczki Csa-
nád, 19 Kismarton Balázs, 6 
Konyha Szabolcs „K”, 9 Irhás 
Ignácz
Góllövők: Badalik Szabolcs 
(2), Lippai Ákos „C”, Horváth 
Szabolcs, Irhás Ignácz

Féder József vezetőedző: – 
A Csengerről tudtuk, hogy 
nagyon jó erőkből áll, hiszen 
a bajnokság kezdete óta ki-
sebb, nagyobb megszakí-
tásokkal vezeti a tabellát.
Ennek megfelelően a mér-
kőzésen nagyon masszívan, 
agresszíven, de sportszerű-
en védekező csapattal talál-
tuk magunkat szemben. A 
meccs elején a fiúkkal sikerült 
megnéznünk a Csenger egy-
két mérkőzését. Szerintem 
kellőképpen feltérképeztük 

a játékukat, ezáltal semmi 
váratlant nem tudtak húzni, 
ezért tudtuk megszerezni a 
vezetést. Majd egy dekon-
centráltságnak betudhatóan 
kiegyenlítettek, de a második 
félidőben már végig kézben 
tartottuk a mérkőzést. Nem 
véletlenül vezettünk 4-1 és 
5-2-re. Azután sikerült egy 
jó kis fiesztahangulatot te-
remtenie a közel 700 néző-
nek, akik kilátogattak a Don 
Bosco Sportközpontba. Ez-
úttal is szeretnénk mind a 
csengeri, mind a felejthetet-
len és utánozhatatlan hazai 
közönségnek megköszönni a 
sportszerű szurkolást. Az NB 
I-es csapatok 90 százaléka 
elcserélné még az osztályt is, 
ha ennyi néző előtt játszhat-
na.  Nem tudok még egy csa-
patot – pedig már tíz éve fog-
lalkozok futsallal edzőként –, 
ahol ennyi néző van mint Ka-
zincbarcikán. Talán úgy néz ki, 
hogy kezd kifizetődni Badalik 
Szabolcs és a vezetőség ál-
dozatos munkája.

KÉZILABDA

FEKVENYOMÁS

KÉT ARANY A MEGYEIRŐL
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr Sportegyesület szervezésében november 26-án 
rendezték meg a IX. Megyei Fekvenyomó Bajnokságot. Az erőpróbára öt rendőrkapitány-
ságról, a főkapitányságról és a miskolci Hívásfogadó Központból több mint 20 versenyző 
nevezett, köztük hat nő.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság versenyzőinek helyezései:
Női, 67,5 kilogramm alatti és abszolút kategória: 1. Szabó Piroska 
Férfi, 100 kilogramm feletti és abszolút kategória: 1. Karcsák Attila 

Így is elsők
A kazincbarcikai női kézilab-
dacsapat elvesztette veret-
lenségét a november 26-ai, 
Tiszaújváros elleni fordulón, 
de így is a tabella csúcsáról 
folytatják a bajnokságot.

Kazincbarcikai KSE - Tiszaúj-
városi TC 13-22 (7-8)

Két nyert mérkőzés
Végig vezetve, magabiztosan győzték le a kazincbarcikai 
fiúk az Eger utánpótlás csapatát november 17-én, az NB II 
Északkeleti csoport 8. fordulóján. Szintén jelentős fölénnyel 
zárult a november 27-ei Balmazújváros elleni mérkőzés is.

Kazincbarcikai KSE - SBS Eger Eszterházy U23 
38-26 (22-14)

Balmazújvárosi KK U23 - Kazincbarcikai KSE 19-29 (8-16)

DIÁKSPORT

A SPORT LEGYEN A TIED!
A Nemzeti Sportfejlesztés keretében az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága 
a Magyar Diáksport Szövetséggel (MDSZ), valamint az 
érintett sportági szövetségekkel együttműködve 2015 
áprilisban elindította A Sport Legyen a Tied! elnevezé-
sű programot. A tavalyi év sikereinek köszönhetően a 
program idén is folytatódott.

Az Ádám Jenő Tagisko-
la 500 000 Ft értékű röp-
labda-eszközcsomagot 
kapott, melyet az MDSZ 
részéről Viszlai István 

adott át. A program része 
volt a sportágakat és sport-
egyesületeket bemuta-
tó rendezvény is, amely a 
gyermekeknek 2 órás aktív 

kikapcsolódást és mozgá-
si lehetőséget biztosított. A 
projekt egyik fő célja, hogy 
a diákok megismerjék a 
lakóhelyük közelében fel-
lelhető, aktív sportszer-
vezeteket. Így került sor 
a kazincbarcikai városi 
sport klub röplabda szak-
osztályával együtt a 2 órás 
edzésre és játékra.

Mata Attiláné
tagintézmény-vezető

http://www.vrck.hu
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MEZEY ISTVÁN 
MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

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

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

December 2., 9. (péntek) 16.00  
 › MODELLEZŐMŰHELY

Vezeti: Kalanovics Zoltán

December 4. (vasárnap) 16.00
 › MIKULÁSVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ

December 5. (hétfő) 15.00  
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

December 5., 7. (hétfő, szerda) 15.30  
 › RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

December 6. (kedd) 15.00  
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS -KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

December 6. (kedd) 15.00 
 › KAZINCBARCIKAI GOBELIN 
ÖLTÖGETŐK KÖRE

Vezeti: Kissné Király Piroska

December 6. (kedd) 15.00  
 › CSIPKEMŰHELY GALÉRIA

Vezeti: Neszádeliné Kállai Mária

December 7. (szerda) 16.00  
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Pappné Magyar Annamária

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

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

December 5. (hétfő) 10.00
 › „AZ ELVESZETT MIKULÁS”

ünnepi műsor általános iskolásoknak

December 6. (kedd) 10.00
 › PÓSA BÁCSI LEGSZEBB TÉLI VERSEI 
KARÁCSONYRA

irodalmi foglalkozás óvodásoknak

December 7. (szerda) 15.00
 › ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ TELEGDI 
ÁGNESSEL

December 7. (szerda) 16.30
 › ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ MASON 
MURRAY-VEL 

PROGRAMAJÁNLÓ

December 8. (csütörtök) 10.00
 › KIPPKOPP KARÁCSONYA

meseposztós foglalkozás óvodásoknak

December 8. (csütörtök) 11.00
 › A FENYŐFA ÁLMA

interaktív délelőtt óvodások

December 9. (péntek) 10.00
 › HÓPIHE KARÁCSONYA

karácsonyváró

December 9. (péntek) 14.00
 › „VAN ZSÁKOMBAN MINDEN JÓ!”

kreatív délután

December 9. (péntek) 15.00
 › NAGY KÖNYVES BEAVATÓ KLUB 

December 13. (kedd) 10.00
 › BUNDÁS BOCSOK KARÁCSONYA

a Tekergő Bábszínház előadása

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

December 3. (szombat) 9.00
Munkacsarnok

 › KBSC BOZSIK-TORNA

December 3. (szombat) 13.00
Pete András Stadion

 › KBSC-SALGÓTARJÁN 
NB III-as labdarúgó-mérkőzés

December 4. (vasárnap) 9.00
KSK

 › KVSE-MISKOLC 
megyei sakk bajnoki mérkőzés

December 4. (vasárnap) 10.00
Tornacsarnok

 › ORSZÁGOS GYERMEK  
RÖPLABDA-BAJNOKSÁG

December 4. (vasárnap) 11.00 és 13.00
KSK

 › KBSC-DEBRECEN 
U-19-es és U17-es labdarúgó-mérkőzés

IDŐSEK KLUBJA
Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

December 7. (szerda) 9.30
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vendégünk Pácz Jánosné Ibolya és a klub tagjai

December 8. (csütörtök) 9.30
 › VADNAI ŐSZIRÓZSÁK NYUGDÍJASKLUB 
ÉS NÉPDALKÖR 

December 9. (péntek) 8.00
 › SÜSSÜNK EGYÜTT! 

mézeskalács készítése

KAZINCZY FERENC 
TORNACSARNOK
Kazincbarcika, Herbolyai út 5.

December 5-6. (hétfő, kedd) 14.00
 › MIKULÁS-KUPA

II. korcsoportos labdarúgótorna

DON BOSCO 
SPORTKÖZPONT
Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány

December 7-éig
 › KATOLIKUS KARITÁSZKIÁLLÍTÁS

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

December 8. (csütörtök) 8.00-14.00
 › JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI  
VÁSÁR 

a kazincbarcikai karitászcsoport szervezésében

VÁRJÁK AZ ADOMÁNYOKAT

A katolikus karitász december 17-én a Kolor 
Advent ideje alatt, 17.00 órától a Mezey István 
Művészeti Központba várja a felajánlók 
adományait a lakosság megsegítésére. 
Tartós élelmiszert, játékot, könyveket, 
ruhaneműt, gyermek- és felnőttcipőket 
várnak az adományozóktól, hogy tovább 
tudják adni még az ünnepek előtt, és örömet 
szerezzenek sok-sok rászoruló családnak!

SAJÓSZENTPÉTER 
December 3. (szombat) 11.00
Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont
(Sajószentpéter, Sport út 32/1.)

 › VIII. SAJÓVÖLGYI NÉPDALKÖRI 
TALÁLKOZÓ

Fellépők:  
Bánhorváti Népdalkör, Búzakalász Női 
Éneklőcsoport – Bodolló (Szlovákia), Mezőcsáti 
Népdalkör, Rozmaring Asszonykórus – Rudabánya, 
Sajóládi Dalkör, Sajógyöngye Népdalkör – 
Sajószentpéter 

VADNA
December 3. (szombat) 9.00
Göőz Pál Művelődési Ház 
(Vadna, Kossuth út 4.)

 › BÁN-SAJÓ VÖLGYE ULTIVERSENY
Regisztráció 8.30-tól

December 5. (hétfő) 15.30
Göőz Pál Művelődési Ház 

 › MIKULÁS-ÜNNEPSÉG
Fellép a Pom-Pom Família



Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!
Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

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

Nyitvatartás: 

hétfő–péntek  
6.00–17.00, 

szombat  
6.00–12.00

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK ÉS 
VITAMINOK A-Z-IG

Novemberben 

FEHÉRJE 
AKCIÓK

a készlet erejéig.

www.gsport.shop.hu       Kazincbarcika, Egressy Béni út 45.
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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
300 g  /  350 g 7333 Ft/kg  /  6285 Ft/kg
STÜHMER SZALONCUKOR (TÖBB ÍZ)  5500 Ft

SÜTEMÉNYEK, LINZEREK NAGY VÁLASZTÉKBAN

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


