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NAPONTA OLCSÓBB!

HAMAROSAN NYITUNK!
2017. szeptember 4. hétfő 8 óra

(az ÉMÁSZ mellett a Sába helyén)

MINDEN HÉTFŐN teljesen új árukészlet és cipővásár!
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Játssz minden héten 5 000 Ft-os vásárlási utalványért a Facebookon:    /londonstorediszkont
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Emlékházat
avattak 

Idén is megrendezték az Ormosiak Baráti Körének össze-
jövetelét augusztus 26-án, Ormosbányán. Az esemény 
részeként avatták fel a közelmúltban kialakított új bányász 
emlékházat is a településen. 

A rendezvény Sike Ferencné, Ormosbánya polgármestere, 
valamint Viszoczky Sándor kuratóriumi elnök tájékozta-
tójával kezdődött, majd Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia- és 
Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke köszöntötte a 
megjelenteket. 

Találkoztak a bányász
fúvószenekarok 

TÉRSÉG

BOR, ZENE, KASTÉLY 
A pompás L’Huillier–Coburg-kastély adott otthont a Mis-
kolci Szimfonikusok Kastély-szerenádkoncertjének au-
gusztus 25-én. 

A zenekar 2014-ben indí-
totta el a Várszerenád so-
rozatot, melynek sikerén 
felbuzdulva először 2016 
nyarán látogattak el az 
edelényi kastélyba. Az idei 
promenádmuzsika ösz-
szeállításánál a szervezők 
szem előtt tartották a kas-
télysziget lenyűgöző at-
moszféráját. A 18. század 
’30-as éveitől a 19. század 
második évtizedéig fényko-
rát élő kastély a magyaror-

szági kora barokk építészet 
kiemelkedő emléke. Ebben 
a miliőben hangzott el Hüb-
ler „Versenymű négy kürt-
re” című szerzeménye, és 
csendült fel Haydn Búcsú-
szimfóniája. A hangverseny 
kezdetét és végét a rezes 
fanfár felharsanó hangja 
jelezte. A szimfonikusokat 
Gál Tamás vezényelte. Köz-
reműködött:  Ferencz Enikő, 
Varga Bálint, Horváth Sán-
dor, Nagy László, Szavári 

András, Sipos 
Tamás, Horváth 
Sándor, Kakuk 
Zoltán és Veres 
Tamás. 

A késő nyári, 
hűvösre hajló 
este hangulatát 
a Hetedhét Pin-
ce boraiból és 
alkoholmentes italaiból vá-
logatott kóstoló előzte meg. 
A HetedHét pincében három 
borvidéken fekvő szőlőte-
rületek – a bükki, kunsági és 
a tokaji - terméséből egyedi 
technológiával készülnek a 

minőségi borok. A látoga-
tók a hangverseny nyitánya 
előtt a pincészet fehér, rozé 
és vörös bükki boraiból, va-
lamint hungarikum boraiból 
kaphattak ízelítőt. Az alko-
holmentes italok sorában 

a különleges fűszerezésű 
csipkebogyó szőlőlé szá-
mított kuriózumnak, vala-
mint a koktélozás sem ma-
radhatott el. A koncert után 
kellemes frissítőkkel várták 
a vendégeket.

Ezt követően déltől a település központjában található em-
lékművet és kopjafát koszorúzták meg, valamint az újonnan 
elhelyezett „Akik emlékére a harangjáték szól” elnevezé-
sű emléktáblán lévők hozzátartozói rótták le tiszteletüket 
egy-egy szál virággal. Az eseményen közreműködött a 
Gyöngyösi Bányász Fúvószenekar is.
Végül új bányász emlékházat avattak a településen, mely a 
helyiek összefogásának köszönhetően valósulhatott meg. 
Az egykori telepi fürdő épületéből kialakított emlékhely a 
település bányászmúltjának állít emléket korabeli használati 
tárgyak segítségével.  A nemzeti színű szalagot az avatáson 
Sike Ferencné, Rabi Ferenc, valamint Riz Gábor, a térség or-
szággyűlési képviselője vágta át. A megemlékezés ebéddel 
és kötetlen beszélgetéssel zárult. 

A közelgő bányásznap alkalmából gyűltek össze az 
ország különböző pontjairól érkező bányász fúvós-
zenekarok Sajószentpéteren, augusztus 26-án. Ma-
gyarországon a bányászok küzdelmes munkája előtti 
tisztelgésként az 1950-es évek elejétől szeptember első 
vasárnapján ünneplik meg a napjukat. 

A megjelent zenekarokat, 
a bányásztársadalmat, 
valamint a lakosságot dr. 
Faragó Péter, Sajószent-
péter polgármestere és 
Rabi Ferenc, a Bánya-, 
Energia- és Ipari Dolgo-
zók Szakszervezetének 
elnöke köszöntötte. Ezt 
követően a Bercsényi téren 
igazi fúvószenei kavalkád 
bontakozott ki a Szolno-
ki Alföldi Olajbányász Fú-
vószenekar, a Gyöngyösi 
Bányász Kultúráért Ala-
pítvány Fúvószenekara, a 
Salgótarjáni Bányász-Ko-
hász Fúvószenekar, illet-
ve a Miskolc-Perecesről 

érkezett Perecesi Bányász 
Fúvószenekar részvételé-
vel. A promenádmuzsikát a 
helyi Gyöngyszem Mazso-
rett Együttes bemutatója 
színesítette. 
A térségben nagy hagyomá-
nya van a bányásznapi meg-
emlékezésnek. Éppen ezért 
a környező településekre tett 
látogatást egy-egy zenekar 
augusztus 27-én. Vadnán az 
Alföldi Olajbányász Fúvósze-
nekar adott koncertet. A ce-
remónia délelőtt istentiszte-
lettel vette kezdetét, majd a 
bányásznapi ünnepség kere-
tében a képviselő-testület a 
közösség nevében, valamint 

meghívott régi bányászok 
jelenlétében koszorút he-
lyezett el egy helyi bányász 
tiszteletére tavaly felavatott 
márványtáblájánál. Minde-
zek után a református temp-
lom előtt csendült fel a fúvó-
sok muzsikája. Rudabányán a 
római katolikus templomnál 
a misét követően gyönyör-
ködhettek az érdeklődők a 
Bányász-Kohász Fúvósze-
nekar zenéjében. Kazincbar-
cikán augusztus 26-án este 
hat órakor a Ságvári téren az 
Alföldi Olajbányász Fúvósze-
nekar adott promenádkon-
certet, másnap pedig a Bá-
nyász Kultúráért Alapítvány 
Fúvószenekara a szentmise 
után a görögkatolikus temp-
lom előtti téren muzsikált. Az 
országos találkozó program-
sorozatát zenés felvonulás 
és összevont zenekari kon-
cert zárta Miskolctapolcán. 

https://www.mso.hu/hu/zenekar/gal-tamas


3KOLORHÉT • III. / 34.

KOLORCOUNTRY

Látványos, színes buli az after hétvégén
Fergeteges buli zárta az 5. 
Kolorfesztivál after hétvé-
géjét augusztus 26-án.

A szervezők napközben 
Redbull wakeboardver-
sennyel, valamint bemu-
tatóval várták a vendége-
ket a Vadna Parkba. Este 
kilenc órától neves dj-k 
szórakoztatták a főként 
fiatalokból álló, több száz 
fős közönséget a Lights 
Off Color partyn, amely-
nek egyik látványos eleme 
éjfélkor a tűzijáték, majd a 
későbbi színes porfeldo-
bás volt.
A Lights Off partyk nagyon 
népszerűek az országban, 
mindig valamilyen extra 
showelemmel őrjítik meg a 
közönséget. A Kolorfeszti-
vál zárásaként így esett a 
választás a színes porokra.

RÁADÁS SAJÓGALGÓCON
Augusztus 25-én kora este a festői szépségű sajógalgó-
ci templomkertbe várták a zene szerelmeseit, ahol egy 
amatőr és egy profi zenekar adott koncertet az érdek-
lődőknek.

A rendezvényen elsőként 
négy tehetséges fiatal, a 
GÜSCH! szórakoztatta a 
kilátogatókat. A formáció 
saját dalai mellett feldolgo-
zásokat is előadott, amiket 
a maguk bájával tálaltak a 
nagyközönségnek.
Majd a sajógalgóci diákok 
számos települést köve-
tően sajátjukban is bemu-
tatták flashmobjukat, majd 
Jaskó Péter polgármester 
köszöntötte a vendégeket.
Az est sztárfellépője a vár-
va várt Péter Szabó Szilvia 
volt. A háromszoros dup-
la platina- és nyolcszoros 
aranylemezes, az egykori 
NOX zenekar frontembere 
saját zenekarával érkezett 
a faluba. A banda a NOXból 
már jól ismert régi tagok-
ból 2014-ben alakult, azóta 
koncerteznek határon innen 
és túl. Péter Szabó Szilvia 
tizenöt évvel ezelőtt kezd-

te a pályáját, mostanra pe-
dig már boldog anyukaként 
adja át a dalok mondandóját 
a közönségnek. A templom-
kerti előadáson olyan dalo-
kat hallhattak az érdeklő-
dők, mint a „Százszor ölelj 
még!” és az „Egyszer még”.

Ezennel véget ért az 5. Kolorfesztivál közel egy hónapos programsorozata.
Köszönjük minden résztvevőnek, támogatónak, együttműködő partnernek, a média munkatársainak és szervező 
kollégának, hogy idén is megszínezték nemcsak a város, hanem a térség mindennapjait.

Együtt még szívesebben látunk!
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Augusztus 20-án, Kazincbarcika Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, „Pro Urbe Kazincbarcika” díjban része-
sítette munkásságáért. A díjazottat otthonában kérdeztük 
életéről, a belgyógyászatban eltöltött éveiről.  

– Miskolcon született, Visz-
lón töltötte a gyermekkorát. 
Mennyire volt ez meghatá-
rozó önnek? 
– Nagyon. Azért születtem 
Miskolcon (1931), mert a te-
lepülésen nem volt orvos, 
ezért édesanyám Miskolc-
ra ment szülni. Születésem 
után Visz lóra mentünk lakni, 
és ott is éltünk nagyon soká-
ig. Egész mások voltak azok 
az évek, mint ami most van. 
Ma már a fiatalok is másab-
bak – például az unokáim –, 
mint akkoriban. Ha találko-
zok velük, megölelnek, az-
tán leülnek a számítógéphez. 

– Visszatekintve, milyen 
volt az élet akkoriban? 
Régen együtt éltünk a ter-
mészettel. Már a 4-5 éves 
gyerekek is legeltették a li-
bát, a 6-7 éves gyerekek 
kapáltak, gyomláltak, a na-
gyobbak kaszáltak, arattak, 
egész más volt az egész élet. 
A közlekedés is sokat válto-
zott: mikor a 30-as években 
bejött az első kerékpár, min-
denki a csodájára járt. A hó 

nem állította meg a közle-
kedést. Befogták a szán elé 
a lovakat, ökröket és szánnal 
közlekedtünk. A Bódván vízi-
malmok voltak, a saját bú-
zánkat őröltük. Édesanyám 
sütött hat, nyolc kenyeret 
egyszerre, ám ezek egy 
hét után is kenyerek voltak. 
Most meg mutatják a gyere-
keim, hogy tíz sor összete-
vő is van benne. Biztonság-
ban éreztük magunkat, nem 
zártuk az ajtót, vigyáztunk 
egymás dolgaira, nyugodtan 
volt mindenki. Ma minden-
hol lopás van, zárni kell az 
ajtókat és a lépcsőházakat 
is. Nagyon megváltozott a 
világ, mégis ebben a világban 
élünk, ezt kell szeretni. 

– Milyen indíttatásból vá-
lasztotta az orvosi pályát?
– Osztatlan iskolába jár-
tam. Négy osztály ült egy 
tanteremben. A tanító min-
denkivel külön foglalkozott. 
Sok értelmes ember jött ki 
ezekből az intézményekből, 
ezért nagyon csalódott vol-
tam mikor megszűntek. Em-

lékszem, édesanyám ren-
geteget dolgozott. Rokolyán 
font kendert, szőtte a lepe-
dőt, törölközőt. Nagyon be-
teges volt. Szerettem volna 
meggyógyítani, ezért lettem 
orvos. 

– Hol végezte középiskolai 
és egyetemi tanulmányait? 
Miskolcon jártam a gimná-
ziumot, majd Debrecenbe 
mentem orvosira. 

– Milyen irányban szeretett 
volna szakosodni? Könnyen 
sikerült elérnie?
Egyetem után két évet kö-
telező volt még tanulni, így 
a belgyógyászati klinikára 
küldtek. Örültem neki, min-
dig belgyógyász szerettem 
volna lenni. Az egyetem 
utolsó évében értesítet-
tek, hogy katonaorvos le-
hetek. Választani kellett, ki 
megy a repülősökhöz vagy 
a tankosokhoz doktornak. 
Sem én, sem a társaim nem 
akartuk ezt vállalni, ekkor 
hadbírósággal fenyegettek 
meg. Ugyanebben az évben, 
szeptember 14-én volt az 
orvosavatás. Nem akartam 
menni, de mégis megjelen-

tem. Akkor szóltak, hogy fel-
mentettek a katonai orvosi 
szolgálattól, és hogy két nap 
múlva utaznom kell Bajára 
körzeti orvosnak. Mondtam 
az akkori vezetésnek, hogy 
belgyógyász szeretnék len-
ni, borsodi fiúként szeretnék 
Borsodban dolgozni, mert 
kevés itt az orvos. Nem en-
gedték. Nagyon el voltam 
keseredve. Egy Ózdon dol-
gozó doktornővel mégis el-
cseréltem az állást, így ke-
rültem oda belgyógyásznak. 
Ez időben nősültem, két fiam 
született itt, nagyon boldog 
évek voltak. (Összesen négy 
gyermek édesapja - a szerk.) 
A 60-as években a megyei 
vöröskereszttől felkértek, le-
gyek a vöröskereszt városi 
elnöke. Megszerveztem az 
első véradást.

– Az ózdi évek után hol foly-
tatta?
Nyolc év után kerültem át 
Miskolcra, a megyei kór-
házba, majd megpályáztam 
a belgyógyászati osztály ve-
zető pozícióját Kazincbarci-
kán, ahol 26 évet dolgoztam. 
Ezerkilencszázhatvankilenc 
augusztus 20-án adták át 

az itteni kórházat, ami akkor 
még új, szép, modern épület 
volt. Igyekeztem kialakítani 
egy intenzív szobát a bete-
geknek. Átvágtuk a kórte-
rem falát és így felügyeltük 
a legsúlyosabb betegeket. 
Próbáltam a kollégaimat a 
szakosodásnak megfelelően 
munkába állítani. Ezzel pár-
huzamosan 11 évet dolgoz-
tam iskolaorvosként, és ta-
nítottam az Egészségügyi és 
Óvónői Szakközépiskolában 
is. Összesen 37 évet dolgoz-
tam Kazincbarcikán, nagyon 
megszerettem ezt a várost.

– Tartja még a kapcsolatot 
a régi kollégákkal? 
– Még tudom mindenkiről 
hol helyezkedett el és mi 
van vele, sajnos van, aki már 
nincs köztünk. 

– Hogyan telnek a nyugdí-
jas évek?
– Sokat járok a fiamhoz 
Szegedre, és sokat talál-
kozom az unokáimmal is.  A 
szabadidőmet leginkább a 
családdal szeretem tölteni, 
de szeretek olvasni és az or-
vosként eltöltött régi időkre 
gondolni. 

PORTRÉ

MÚLTIDÉZŐ DR. FEDOR ISTVÁN 
BELGYÓGYÁSZ FŐORVOSSAL
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FEJLESZTÉS

MEGÚJULT A CSÓNAKÁZÓ-TAVI BEKÖTŐÚT

KOLORFUND PÁLYÁZATI ALAP 
– A VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV FEJLESZTÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSÁRA KAZINCBARCIKÁN
A TÁMOGATÁS CÉLJA
A Pályázati Alap célja, hogy fejlesztési célú támogatással ösz-
tönözze Kazincbarcikán a mikro- és kisvállalkozások meg-
újulását, innovatív fejlesztéseit új termék, vagy szolgáltatások 
fejlesztésének, bevezetésének társfinanszírozásával. A vállal-
kozások működésének stabilizálásával és eredményességük 
javulásával hozzájárulhatnak Kazincbarcikán új munkahelyek 
teremtéséhez.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 
A fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás rendelkezésre 
álló keretösszege: 20.000.000.- Ft.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A benyújtott pályázatok által igényelhető támogatás:
• minimális összege: 500.000.- Ft
• maximális összege: 3.000.000.- Ft.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, TÁMOGATÁSI INTENZITÁS
A Pályázati Alapból igényelhető maximális támogatás a projekt 
össz költségének 60%-a, de legfeljebb 3.000.000.- Ft.
A LEHETSÉGES PROJEKTVÉGREHAJTÓK KÖRE
A támogatásra kizárólag a Kazincbarcika város közigazgatási te-
rületén belül tevékenységet végző, vagy a városban letelepülést 
és munkavégzést tervező vállalkozások jelentkezhetnek.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 
2017. szeptember 8. 11:30. helye: Kazincbarcika Város Önkormány-
zata, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 207. szoba.
A támogatható tevékenységek körét és a pályázattal kapcsolatos 
részletes információkat a www.kolorlab.hu honlapon elérhető Pá-
lyázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.

PÁLYÁZATI ALAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Teljesen megújult augusztus elejére a Csónakázó-tóhoz 
vezető bekötőút és járda, valamint a hozzá kapcsolódó 
közvilágítási rendszer.

A Kazincbarcikai Polgár-
mesteri Hivatal, Városüze-
meltetési és Fejlesztési 
Osztályának tájékoztató-
jából kiderül, hogy a mun-
kálatok teljes egészében 
önkormányzati forrásból 
valósultak meg, az út – jár-
da – parkoló felújítása majd 
25 millió forintból, míg a 
közvilágítás további 22,2 
millió forintból.
A fejlesztés során az útépí-
tő cég kijavította az útpálya 
szerkezetét és újraaszfal-
tozta, kiemelték és cserél-
ték a szegélyköveket, tel-
jesen felújították a járdákat, 
valamint az úthoz kapcso-
lódó betonparkoló is teljes 

körűen megújításra került 
térkövezéssel.
A szakkivitelező a közvi-
lágítási hálózatot szintén 
teljesen felújította és je-
lentős mértékben fejlesz-
tette, mind a passzív ele-
mek, mind az aktív elemek 
tekintetében, hiszen ma 
már az út teljes hosszában, 
mindkét oldalon kiépült az 
új korszerű LED lámpates-
tes rendszer, így sokkal biz-
tonságosabban közelíthető 
meg a terület éjszaka is.
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata az idei évtől 
több ütemben újítja majd 
meg a Csónakázó-tó és 
környékét. 

Szitka Péter, Kazincbarcika 
város polgármestere úgy 
fogalmazott, a terület kör-
nyékének fejlesztését az 
önkormányzat kiemelten 
kezeli. Elsőként a közvilágí-
tás fejlesztése folytatódhat 
a tó körül, illetve a Jubileu-
mi parkban. Ezeknek már a 
tervei is elkészültek, a köz-
beszerzési eljárás év végén 
vagy jövőre indulhat el. 
A komplex rehabilitáció-
hoz pedig a közeljövőben 
egy tanulmánytervet is ké-
szítenek a tervezők, hogy 
a lakosság igényeit a ko-
rábbinál is jobban tudja ki-
szolgálni a terület. A szak-
emberek a tervezésnél azt 
is figyelembe veszik majd, 
hogy tavaly óta a Kolorfesz-
tiválnak is a Csónakázó-tó a 
fő helyszíne.
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Itt mindent megtalálsz amire vágysz! 
A  kicsitől (30 Mbit/s) 

a legnagyobbig (1000 Mbit/s)
Széles választék, kedvező árak.

200 TV csatorna, amelyből
45 Full-HD minőségű.

Sok-sok műsor Kódolatlanul is.
Telefon INGYEN számhordozással.

TV csatornák között ZENEMŰSOROK:
MuzsikaTV, SlágerTV, Zenebutik, VIVA, MTV European, 
MTV Dance, MTV Rocks, MTV Hits, MTV Live HD, VH1, 

Music Channel HD, H!T Music Channel, MEZZO HD
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

HELYBEN 
VAGYUNK

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

Ingyenes
jogi tanácsadás

2017 szeptember 
5-én (kedden)

15 órától
Helye:
MSZP városi iroda
Kazincbarcika
Rákóczi tér 4.

$ 
SUZUKI 

SZEPTEMBER 1-31. között új S-Cross GLX és Vitara GLX megrendelés esetén! 

Alapfelszerettségben 
KLÍMA, 7 LÉGZSÁK, ARS, ESP 

SZABD SUZUKI 
n1arkakereskedes 

Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 
Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 

www.szabosuzuki.hu 

KAZINC OPTIKA
Kazincbarcika,
Egressy Béni út 31.

48/412-717
20/587-4715

NYÁRBÚCSÚZTATÓ AKCIÓ

BORSODCHEM-es dolgozóknak
a komplett szemüveg árából 20% kedvezmény!

Ingyenes látásvizsgálat mindennap!
Kontaktlencse-illesztés bejelentkezés alapján!

30%-os KEDVEZMÉNY
a Junior-és fényre sötétedő lencsékre.
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BECSENGETTEK
Szeptember 1-jén az általános és középiskolákban is 
megkezdődött a 2017/2018-as tanév.

A pedagógusok szabad-
sága néhány napja letelt, 
hiszen számos teendőjük 
van a 2017/2018-as tan-
év hivatalos megkezdése 
előtt. Az iskolások és szü-
leik sem tétlenkedtek: új 
tanszereket vásároltak az 
iskolakezdésre.
A kazincbarcikai általános 
és középiskolákban már 

mindenhol megtartották 
a tanévnyitó ünnepsége-
ket és felavatták a leendő 
kis elsősöket is. Több mint 
kétezer-négyszáz általá-
nos iskolás és mintegy há-
romezer középiskolás diák 
kezdi meg az idei tanévet, 
ebből csaknem kétszáz-
nyolcvan gólyafióka első 
alkalommal ül be az is-

kolapadba, hétszázötven 
diák pedig gimnáziumba, 
szakgimnáziumba, szak-
középiskolába vagy szak-
képző iskolába jár majd.

A 2017/2018-as tanév első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek), az utolsó tanítási napja 
2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma 180, a nappali tagozatos szakgimnáziumokban 178, 
a gimnáziumokban, szakközép- és szakiskolákban 179. 
A végzős középiskolások 2018. május 3-án mennek utoljára iskolába.
A 2017/2018-as tanév első féléve 2018. január 26-ig tart, az iskolák február 2-ig értesítik a tanulókat 
és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  
Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
A  téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 
2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

FOLYTATÓDIK AZ „ISKOLA RENDŐRE” PROGRAM
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2017/2018-as tanév-
ben folytatódik az „iskola rendőre” program, mely során a kijelölt iskolarendőrök fo-
lyamatosan kapcsolatot tartanak az oktatási intézmények vezetőivel és diákjaival. 
A program a továbbiakban is a gyermekek biztonságának, illetve biztonságérzetének 
növelésére irányul. A tanévkezdés kapcsán 2017 szeptemberében – a polgárőrség és 
a rendészet bevonásával – fokozott jelenlétet kívánnak biztosítani azon iskolák kör-
nyékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt.

Közlekedési tanácsok kis iskolások szüleinek
Az iskolakezdés új életfor-
mát jelent a hatéveseknek 
és a családjuknak is. Fő a 
feje a szülőknek, annyi min-
denre kell odafigyelni. Vi-
gyázzunk, nehogy közben 
elfeledkezzünk a kisgyer-

mek személyi biztonságá-
ról, amelyért vele együtt mi, 
szülők is sokat tehetünk.
Az óvodában a gyerekek 
megismerkednek a közle-
kedés alapvető szabályai-
val: ha piros a lámpa, tilos 

átmenni az úton, ezt min-
den kisgyerek tudja. Fogjuk 
kézen a gyereket, ha gyalog 
járunk majd vele, és ballag-
junk el az iskoláig!
Közben megbeszélhetjük, 
mikor és hogyan szabad át-

menni az úttesten, és elis-
mételhetünk más szabályo-
kat is. Azon az úton kísérjük 
rendszeresen iskolába a 
gyereket, amelyen később 
egyedül jár majd! Ne a legrö-
videbb, hanem a legbizton-
ságosabb utat válasszuk! A 
közlekedési szabályok be-
tartásával mutassunk pél-
dát gyermekünknek! Út-
testen való áthaladáskor 
ragaszkodjunk gyerme-
künk kezének megfogásá-
hoz, vagy ahhoz, hogy ve-
lünk együtt keljen át!
Úgy indítsuk útra a gyere-
ket, hogy sietség nélkül az 
iskolához érhessen lega-
lább öt perccel a becsön-
getés előtt! A rohanás fi-
gyelemzavart okozhat, 
mely balesetveszélyes és 
a közlekedésben nincs he-
lye. Többször gyakoroljuk 
vele az átkelést a bonyolul-
tabb kereszteződésekben! 
A közlekedési szabályokat a 
gyakorlat közben rögzítsük 
benne! Feltűnés nélkül el-
lenőrizzük, hogy betartja-e 
a szabályokat, ha egyedül 
megy! A gyermekre ne az út 
másik oldalán várjunk, elke-

rülendő azt, hogy meglátva 
minket figyelmetlenül ro-
hanjon át az úttesten!
Ha lakott területen kívü-
li közutat is igénybe kell 
vennie, feltűnő vagy fény-
visszaverő ruhadarabot 
viseljen, olyat, amelyet a 
közlekedés többi résztve-
vője kellő távolságból ész-
lelhet! A gyereket mindig a 
járda belső oldalán, az út-
testtől távol kísérjük, az 
átkelőhelynél erre szin-
tén figyeljünk! Gyerme-
künkkel való közlekedé-
seink alkalmával életkori 
sajátosságainak megfele-
lően magyarázzuk el neki a 
legfontosabb közlekedési 
szabályokat és a jelzőtáb-
lák jelentéseit!
Ha utasként szállítjuk gyer-
mekünket, a passzív biz-
tonsági eszközök hasz-
nálatát követeljük meg, 
életkori sajátosságaiknak 
megfelelően használjuk a 
gyermekbiztonsági rend-
szereket! Magyarázzuk el a 
gyermeknek, hogy ez miért 
nagyon fontos!

Forrás: Kazincbarcikai 
Rend őrkapitányság

TANÉVKEZDÉS

Archív fotók

Archív fotó
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ÉVFORDULÓ 

JUBILÁLT A SZENT 
CSALÁD-TEMPLOM
A Szent Család-templom felszentelésének tízedik év-
fordulóját ünnepelte augusztus 27-i szentmiséjén a 
gyülekezet.

A szentmisét dr. Ternyák 
Csaba egri érsek tartotta, 
az ünnepségen részt vett 
P. Ábrahám Béla SDB. tar-
tományfőnök, P. Flavio De-
paula SDB. tartományi titkár 
és P. Vitális Gábor SDB. tar-
tományi vikárius, plébános.

A Szent Család-temp-
lom alapozása 2003 au-
gusztusában kezdődött, 
alapkövét október 11-én 
tették le, majd 2007. au-
gusztus 25-én szentel-
ték fel az új épületet.  Az 
ünnepség egyik látvá-

nyossága volt az épület 
makettjének kiáll ítása, 
valamint festményeket 
és rajzokat is megtekint-
hettek a résztvevők.  A 
szertartáson és szent-
beszédeken túl, a nagy 
létszámmal meg jelenő 
énekkar dallamát cso-
dálhatták a hívők, amiket 
a vonósok is kísértek a 
szertartás végéig.

ÚJKAZINCI BARÁTI KÖR 

ÚT A MUNKÁBA
A cigányság történelme és munkamorálja volt a témá-
ja az Újkazinci Baráti Kör által szervezett programnak 
augusztus 29-én.

Az Újkazinci Programszi-
geten minden héten ér-
dekesebbnél érdekesebb 
témákról hallhatnak azok, 
akik ellátogatnak a szer-
vezők egy-egy rendez-
vényére.
A keddi délutánon Szilárdi 
László, az Európai Esély 
Szociális Szövetkezetek 
Szövetségének elnöke és 
Rézműves József, a Ka-
zincbarcikai Esély Szoci-
ális Szövetkezet vezetője 
mutatta be az egyesüle-
tek tevékenységét. 

A baráti kör vendégei 
múlt héten Jónás Béla 
egyedi, hegesztéssel 
készült alkotásait lát-
hatták, és a cigányság 
életéről, történelméről, 
művelődéséről, neve-
léséről szóló könyvét 
ismerhették meg, ez-
úttal pedig a cigányság 
munkakultúrájáról is 
szó esett.
Az esemény zárásaként 
Váradi Béla előadómű-
vész szórakoztatta a 
meghívottakat.

BARCIKA PRÍMA KFT.

Megújult tálalókonyhák, új rendszer
A vakáció alatt az ön-
kormányzat támoga-
tásával 25 millió forint 
értékben újultak meg a 
Barcika Príma Kft. köz-
étkeztetési szolgáltatá-
sát igénybe vevő intéz-
mények tálalókonyhái. 
A kazincbarcikai bölcső-
dékben, óvodákban és 
általános iskolákban, a 
Surányi szakképző is-
kolában, valamint az 
idősek klubjában és ott-
honaiban lévő tálaló-
konyhák megközelítőleg 
12,5 fél millió forintból új 
járólapot, csempeburko-
latot kaptak, új csapokat 

és kapcsolókat szerel-
tek fel bennük, valamint 
frissen festették azokat.
A felújításra fordított 
összeg második felé-
ből új eszközöket – töb-
bek között kombipárolót, 
melegen tartó pultokat, 
saválló asztalokat és 
polcokat – vásároltak az 
összes, nem csak a fel-
újított helyiségbe.  
A szeptember 11-étől in-
duló új plasztikkártyás, 
A-B menü hardver és 
szoftver beszerzésére 
és telepítésére további 5 
millió forintot fordítot-
tak.

1. Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma

2. I.sz. Bölcsőde
3. II.sz. Bölcsőde
4. Mesevár Tagóvoda
5. Százszorszép Tagóvoda
6. Kazincbarcikai Összevont Óvodák (székhely) 
7. Ádám Jenő Tagiskola
8. Dózsa György Tagiskola
9. Eszterlánc Tagóvoda
10. Kazincbarcikai Pollack 

Mihály Általános Iskola
 (székhely)
11. I.sz. Idősek Klubja
12. Időskorúak Gondozóháza
13. I.sz. Idősek Otthona
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LIEVENES HÚS, AVAGY HIRTELEN SÜLT KARAJ

 - Gyermekkorom óta szívesen sürgök-for-
gok a konyhában. Köszönhető ez anyukám 
nevelésének, apai nagyanyám konyha 
iránti szeretetének (világ életében a főzés 
volt a mindene), anyai dédanyám s nagya-
nyám kifinomult főzési szokásainak. A ro-
hanó héköznapokban próbálok ugyanúgy 
időt szentelni a főzésnek, mint a családi 
ünnepeken. Kedvelem az egyszerűen el-

készíthető ételeket, de nem riadok visz-
sza egy-egy bonyolultabb recepttől sem. 
Sokan emlékeznek talán még a „Nem kell 
mindig kaviár” című filmre, melyben Tho-
mas Lieven különféle, krimibe illő hely-
zetekben sütött-főzött. Nos, az ő egyik 
receptje a kedvencem, melyet szívesen ké-
szítek el családom és barátaim legnagyobb 
örömére.

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a szeptember 
5-ei 13. Esélyegyenlőségi naphoz kapcso-
lódik. Ha kész a megfejtéssel, írja meg ne-
künk! A helyes megoldásokkal két belé-
pőjegyet nyerhet a Kazincbarcikai Fedett 
Uszodába .

Beküldési határidő:
szeptember 8.

Cím: 
3700 Kazincbarcika, 
Pollack Mihály út 32.-34.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos részle-
teket a Kolorhét szerkesztőségével a 
06-20/479-4351-es telefonszámon 
lehet megbeszélni.

A július21-ei rejtvényünk nyertese: 
Rózsa Andrea  
(Kazincbarcika)

GASZTRONÓMIA

Egy recept, egy sztori
Bencze Boglárka, népművelő

REJTVÉNY

Elkészítés: 
Vegyünk egy szép rövidkarajt, 
szeleteljük fel, a szeletek szé-
lét vagdaljuk be, klopfoljuk ki! 
Jól felforrósított vasserpenyő-
ben zsíradék nélkül süssük ki a 
szeleteket mind a két oldalon! 
A megsült hússzeleteket sóz-
zuk meg, s hintsük meg bors-
sal! Egy serpenyőben forrósít-
sunk fel egy jókora darab vajat, 
tegyük bele a húst, és mind-
két felét süssük még egy-egy 
percig! Sütés után tegyük elő-
melegített tálra! Közben 2 dl 
vörösbort elkeverünk 2 dl tej-
föllel (a személyek számától 

Hozzávalók:
• 30 dkg sertés rövidkaraj,
• 2 evőkanál vaj
• 2 dl vörösbor
• 2 dl tejföl
• 1 evőkanál mustár 
  (ízlés szerint dijoni is lehet)• só ízlés szerint
• bors ízlés szerint

függően vehetjük a mennyiség kétszeresét 
is) és egy evőkanál erős mustárral. Hozzá-
keverjük a serpenyőben maradt vajhoz, rö-
vid ideig forraljuk. Ezzel a mártással öntjük 
le a már elkészült karajszeleteket. Burgo-
nyapürével tálaljuk!
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Döntetlenre végződött a mérkőzés a Merkantil Bank 
Liga 5. fordulójában. A KBSC Tiszaújvárosban játszotta 
hazai mérkőzését, ahol két-két gólt juttattak a hálóba 
a kék-sárgák és a nyíregyháziak is. 

Kazincbarcika-Nyíregyháza 2-2 (1-2)
Tiszaújvárosi Sportcentrum, 700 néző
Vezette: Bogár Gergő (Horváth Róbert, Mayer Gábor)

KBSC: Somodi - Tóth Sz., 
Heil, Belényesi (Sigér, 59.), 
Hegedűs, Lőrincz P. - Ta-
kács, Kovács O. (Boros, 79.) 
- Kanalos, Kristófi, Cons-
tantinescu (Bene, a szü-
netben)
Vezetőedző: Vitelki Zoltán

Nyíregyháza: Hermány – 
Hinora, Fodor F., Kelemen 
D., Rubus – Kártik, Csilus 
(Holdampf, 59.), Kesztyűs 
– Pekár, Dragóner F.(Gaj-
dos Zs., a szünetben), Re-
zes
Vezetőedző: Lucsánszky 
Tamás

Gólszerzők: Belényesi (42.) 
ill. Rezes (11.), Pekár (45+1.)
Sárga lap: Kanalos (52., 
64.), Kristófi (93.)
Piros lap: Kanalos (64.)

Az első félidő elején töb-
bet birtokolták a labdát a 

Nyíregyházától, azonban 
a vendégek első helyze-
tükből Rezes lévén a 11. 
percben vezetést szerez-
tek. A játék további képe 
alapján úgy tűnt, hogy a 
vendégek részéről itt vége 
is lehetne a találkozónak, 
hiszen nem nagyon eről-
tették a támadásokat, 
inkább a védekezésre 
koncentráltak. A hazaiak 
továbbra is stabilan tar-
tották a labdát, de az első 
veszélyesebb lehetőségre 
a 29. percig kellett várni, 
Kristófi elől ekkor tisztáz-
ni tudtak a vendégvédők. 
A 42. percben azonban 
már az eddig stabil ven-
dégvédelem sem tudott 
mit kezdeni Tóth Szabolcs 
nagy bedobásával és Be-
lényesi fejesével sikerült 
az egyenlítés. Az örömük 
azonban nem lehetett 
felhőtlen, hiszen az első 

félidő hosszabbításának 
kezdetén Pekár egy erő-
sen lesgyanús góllal is-
mét a vendégeket juttatta 
előnyhöz. 
A második félidőt mind-
két csapat cserével kezd-
te, a Nyíregyháza folytat-
ta az első félidőben látott 
passzív játékát, míg a 
KBSC szélső támadások-
kal próbálta megbonta-
ni a stabil vendégvédel-
met. Sajnos a 64. percben 
emberhátrányba kerül-
tek, miután Kanalos 12 
perc alatt két sárgát is 
begyűjtött. Ezt követően 
kétszer is veszélyeztet-
ni tudott a Nyíregyháza, 
de Somodi és a védelem 
is állta a rohamokat. A 79. 
percre minden támadó 
szellemű játékosát a pá-
lyára küldte Vitelki Zol-
tán, innentől már Kristófi 
mellett Boros és Bene is 
az ellenfél kapuját roha-
mozta. Ez meg is hozta a 
gyümölcsét, hiszen a 82. 
percben Takács szögletét 
követően Tóth Szabolcs 
fejesével sikerült egyenlí-
teni. A gólt követően rög-
tön mindkét csapat meg-
szerezhette volna 3. gólját 

is. Előbb Kristófi találta el 
18 méterről a felső lécet, 
majd a túloldalon csattant 
egy 20 méteres lövés a ke-
resztlécen. Az utolsó per-
cekben teljesen beszorult 
kapuja elé a Nyíregyháza, 
az sem lett volna meglepő, 
ha végül a kazincbarcika-
iak nyerik meg a találko-
zót, sőt Kristófi be is talált 
az utolsó percben, de saj-
nos lesről. A végeredmény 
Kazincbarcika-Nyíregy-
háza 2-2!
 
Vitelki Zoltán: – Minden-
képpen elégedettséggel 
tölt el a mai meccs, mind 
az eredmény, mind a mu-
tatott játék szempontjá-
ból. Igazából két ellentétes 
félidőről beszélhetünk. Az 
első félidőben javarészt a 
Nyíregyháza birtokolta a 

labdát, a második félidő-
ben pedig kívülről úgy 
tűnhetett, a kiállítás nem 
tett jót nekünk. Ennek el-
lenére a kiállítást követő-
en kezdtünk el motiváltan 
és olyan akarattal játsza-
ni, ahogy kell. A játékosok 
megduplázták erejüket és 
úgy érzem, hogy itt a vé-
gén tényleg benne lehe-
tett volna a győzelem is. 

Lucsánszky Tamás: – Ide-
gesen és gyáván játszot-
tunk, de ettől függetlenül 
ezt a meccset minden-
képpen meg kellett vol-
na nyerni. Kétszer ve-
zettünk, az ellenfél pedig 
akcióból nem is alakított 
ki gólszerzési lehetőséget. 
Ilyen szinten, ilyen mér-
kőzésen két gólt kapni 
nem lehet!

KBSC

IGAZI RANGADÓ VOLT

VRCK

A FELKÉSZÜLÉS HAJRÁJÁBAN 
Már egy hónap sincs hátra és rajtol a honi röplabdabajnokság. A Vegyész Röplabda Club 
Kazincbarcika sorra játssza a felkészülési meccseit, legutóbb a Kassa ellen küzdöttek a 
fiúk.

Kazincbarcikán ütőképes, 
jó játékosokból álló csapat 
verbuválódott össze, amely 
esélyes a bajnoki címre is. 
Daniel Oravec tanítványai 
kemény tréningekkel és 
edzőmérkőzésekkel han-
golódnak a szeptember végi 
rajtra. Nincs mese, össze kell 
szokni a fiúknak, egységes 
csapatként kell felvenni a 
harcot az első mérkőzése-
ken. A felkészülés jegyében 
zajló csaták során a mester 
igyekszik mindenkit kipró-
bálni, beépíteni a csapatba, 

mert a VRCK csak így lehet 
eredményes az előttünk álló 
szezonban. A Svídnik ellen 
már látszott a közös munka 
eredménye, hiszen a 
két találkozó egyikét 
megnyerték Szabó 
Dávidék. A barcikai 
alakulat legutóbb 
Kassa ellen szere-
pelt tesztmérkőzé-
sen. A kék-sárgák az 
első meccsen 3-2-
re nyertek észa-
ki szomszédunk 
együttese ellen, 

majd egy hat szettig tar-
tó meccsen 3-3-as ered-
mény született. Daniel Ora-
vec elégedett is volt meg 

nem is a látottakkal. A szak-
ember szerint voltak hibák, 
hiányosságok, de a cél az, 
hogy a csapat a bajnokság 
kezdetére legyen tökéle-
tes. A tréner szerint voltak 
biztató peridódusok a mér-
kőzéseken, ám a játékosok 

közül nem mindenki 
nyújtott olyan telje-
sítményt, amit tud, 
és amit elvár tőle a 
szakvezetés. 
A folytatásban lap-
zártánkkor Kassán 
ismét két mérkőzé-
sen szerepel a szlo-
vák együttes ellen a 
Vegyész. Szeptem-
ber 5-én és 6-án 

eperjesi tornán vesznek 
részt Toronyaiék. Itt a há-
zigazdák mellett a cseh 
Brünn csapatával is két ta-
lálkozót játszik a Kazincbar-
cika. A tervek szerint ezután 
a hazai közönség is láthatja 
majd a fiúkat a II. Don Bosco 
Kupán, melyre szeptember 
második hétvégéjén kerül 
sor. A Vegyészhez kapcso-
lódik még az a hír is, hogy az 
elmúlt héten Hajdúnánáson 
a csapat két játékosa Ko-
vács Zoltán és Szabó Dá-
vid strandröplabda tornát 
nyert. A barcikai duó a dön-
tőben a Berkes Zoltán–Hu-
bocska Patrik kettőst győz-
te le.



11KOLORHÉT • III. / 34.

MEGHÍVÓ
A Barcika Art Kft. és a  

Borsodi Bányászok Területi Tagozata nevében 
tisztelettel meghívjuk Önt,  

kedves Családját, Barátait és Ismerőseit 

2017. szeptember 3-án, 
vasárnap 10.00 órára 

a kazincbarcikai Fő téri 
bányász szoborhoz

(városháza és áruház közötti sétány)

BÁNYÁSZNAPI 
MEGEMLÉKEZÉSRE  

és a 
BÁNYÁSZ EMLÉKMŰ 
KOSZORÚZÁSÁRA.

Ünnepi beszédet mond  
Klimon István,  

Kazincbarcika város alpolgármestere  
és Szőke András, 

a Borsodi Bányászok Területi Tagozatának elnöke.

Közreműködik a Kazincbarcikai  
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  

Ifjúsági Fúvószenekara és a Kazincbarcikai  
Ifjúsági Mazsorett Együttes.

Szitka Péter 
polgármester

Szőke András 
területi elnök

Meghívó
A FELSŐBARCIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT

a Táncsics Mihály Művelődési Házban szeptember 2-án 
19 órától tartandó nosztalgia zenés-táncos estre.
Belépő: 1000 Ft/fő
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SZEPTEMBER 4-TŐL INDULNAK
a művészeti műhelyek és szakkörök

a Gyermekek Háza-Kézművesházban.

Érdeklődni: 06-48/310-116, 06-20/512-98-73

FUTSAL

ÖRÖMFOCIVAL ÜNNEPELTEK
A Kazincbarcikai Ördögök SE futsalcsapata szívmelengető 
délutánt, estét töltött augusztus 25-én Sajószentpéteren, 
ahol a Zsiros László által életre hívott „Játszi Foci” mozga-
lom ünnepelte első születésnapját.

A település külső városré-
szén épült játszótér, nem 
túl egyenletes és szabvá-
nyos pályáján rúgták a bőrt 
a srácok, akik a megye több 
pontjáról érkeztek ünne-
pelni.

Mint ahogy a pálya minősé-
ge vagy helye sem lénye-
ges, ugyanúgy az sem volt 
fontos, hogy milyen szere-
lésben, mezben vagy tor-
nacipőben voltak a játszi 
focisok. 

Sokkal fontosabb ettől a já-
ték, a foci öröme, az ösz-
szetartozás és az egymásra 
odafigyelés.
Erre teremtett egy kiváló 
rendszert Laci bácsi és csa-
pata, ami igazán nagyszerű 
kezdeményezés.
A Kazincbarcikai Ördögök 
vezetése és a futsal szak-
osztály Badalik Szabolcs 
sportigazgató irányításával 

vett részt a programon. Mini 
bemutató-mérkőzéseket 
tartottak, melyek kereté-
ben a kazincbarcikai futsa-
losok egy kis ízelítőt adtak 
a technikai és taktikai re-
pertoárjukból. Közben olyan 
többszörös magyar váloga-
tott ellen játszhattak , mint 
a BL-t is megjárt Komlósi 
Ádám, vagy a strandfoci-vá-
logatott Vígh Ferenc. A „sok 
félidős” találkozók remélhe-
tőleg igazi sportélményt is 
adtak az ifjú focistáknak. 
Emellett „tiszteletbeli ör-
döggé” fogadták a program 
alapítóját, akinek ennek je-
gyében egy dedikált mezt 
és labdát nyújtottak át. 
Emellett a Sajószentpéter-
ből indult Molnár Gábor, él-
vonalbeli labdarúgó is egy 

köszöntővel és első NB I-es 
mezével lepte meg Laci bá-
csit. A gyerekek sem ma-
radtak meglepetés nélkül.
A vidám hangulatú szülinapi 
partin volt közös tortázás, 
éneklés és örömfocizás ki-
fulladásig.

A Kazincbarcikai Ördögök SE futsalcsapata szeptem-
ber 4-én játssza első fordulóját az NB I Keleti csoport-
jában Csengeren.

PROGRAMAJÁNLÓ
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HIRDETÉS

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

Alu- és horganyzott csatornák

Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítés-

oszlop, palák, gipszkarton, 

profilok, csavarok.

CSEMPE AZONNAL AZONNAL

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

Creaton, Terrán, Tondach 
cserepek.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST 
IS VÁLLALUNK!

www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Domestos wc rúd 55 g:
Hass pezsgőtabletta 80 g 
kalcium, magnezium, multi, C vitamin:
Nelle folyékony mosószer 4,5 l:
Fine life pástétom 105 g:
Trolli gumicukor 1 kg:
Aqua softvízlágyító 1 kg:

280 Ft

260 Ft
830 Ft
100 Ft
1500 Ft
490 Ft

5090 Ft/kg

3250 Ft/kg
184 Ft/l
952 Ft/kg
1500 Ft/kg
4900 Ft/kg

Rakodói munkakörbe keresünk munkatársat!
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