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Kellemes karácsonyi ünnepeket, 
sikerekben gazdag, 

boldog új évet kívánunk 
minden kedves olvasónknak!
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KAZINCBARCIKÁN

December közeledtével ünneplőbe öltöztetjük szívünket, 
karácsonyi fényeket gyújtunk otthonainkban és város
szerte. Magunkba szívva a sült gesztenye és mézeskalács 
illatát megfogadjuk: idén többet társasjátékozunk a gyere
kekkel a szünetben, meglátogatjuk távol élő szeretteinket 
és végre ráérősen beszélgetünk az ünnepi vacsora mellett. 
Elkötelezett családapaként és városvezetőként azt vallom: 
időt és teret kell engedni a közös adventi készülődésnek. 
Rokonaink és barátaink kedves szavának és mosolyának 
kíséretében, együtt hangolódni a karácsonyra.
Fontosnak tartom, hogy az ünnepi készülődés kis közössé
günket is még inkább összekovácsolja. Ezért a város veze
tése egész decemberben tartó, színes programsorozattal 
igyekszik lakói kedvében járni. 
Adni ilyenkor is. 
Nagyszabású eseményeket, élményeket, jó hangulatot – 
kicsiknek és nagyoknak.
De nemcsak programjaink színesek: különleges adventi 
fényáradattal csempészünk egy kis varázslatot a hétközna
pokba. Városunk díszkivilágítása, mely rengeteget fejlődött 
az elmúlt években, mára valóban párját ritkítja. 
Mind a köztereken, mind családi körben érezzük szentes
te közeledtével: valami különlegesnek lehetünk részesei. 
Adventi koszorút készítünk, mézeskalácsot sütünk, meg
tervezzük a közös, boldog perceket. Hálát adunk a szeret
teinkért, egymás felé fordulunk. Végre nem sietünk, csak 
a lényegre figyelünk: egymásra. Hiszen ez az ünnep titka: 
meggyújtani egymás szívében a szeretet lángját. 
Magam és kollégáim nevében kívánom valamennyiüknek, 
hogy a 2017es karácsony élményekben gazdag, szeretet
tel teli légkörét megőrizzék jövőre is, abból sokáig építkezni, 
töltődni tudjanak.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új eszten
dőt kívánok!

Szitka Péter
Kazincbarcika Város  

Polgármestere 

3700 Kazincbarcika, Egressy út 52. (a MÁRKA mellett) | Tel: 48/412-444 | E-mail: margo.papir@gmail.com

Köszönjük az Önöktől kapott bizalmat, 
várunk szeretettel mindenkit 2018-ban is!

a Margó Papír-Írószer csapata

Tisztelt Kazincbarcikaiak!
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ADOMÁNYOZÁS 

A KARÁCSONY JEGYÉBEN
Kazincbarcika Város Önkormányzata támogatásával a 
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSzSzK) 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a korábbi 
évekhez hasonlóan 300 nagycsaládosnak, rászoruló 
családnak, nehéz helyzetben lévő szépkorúnak, vala-
mint hajléktalanoknak állított össze többek között tartós 
élelmiszerekből, kávéból, és szörpökből álló csomagokat, 
ezzel is remélve, hogy szebbé tehetik az adventi készü-
lődést és karácsony ünnepét.

Az adományokat december 
9én a Kodály Zoltán Alap
fokú Művészeti Iskola aulá
jában adták át, ahol Szitka 
Péter polgármester, Kli
mon István alpolgármester, 
Bukó Géza önkormányzati 
képviselő, valamint István 
Zsolt, a KSzSzK igazgatója 
várta a családokat terített 
asztallal: teával, pogácsá
val, szendvicsekkel.

A karácsonyi csomagosz
tás a hajléktalanszállón 
folytatódott. Az adomá
nyozást az önkormányza
ton kívül a Barcika Príma 
Kft., az Ambrózia Étterem 
és Panzió, a Nagycsaládo
sok Egyesülete és a polgár
őrség is támogatta.

SZE N IOR SZA BA DEGY ETE M

AZ IDŐSKORI ESZTÉTIKA
A Kolorakadémia Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem harmadik fél-
évének negyedik előadását tartották meg a Mezey István Művészeti Központ-
ban december 7-én.

A programon dr. Dobos 
László, a Harmadik Kor 
Egyeteme Miskolc Ala
pítvány, a BorsodAba
újZemplén Megyei Bűn
megelőzési Alapítvány 
elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, majd a jövő 
év tavaszán esedékes 
szakmai kirándulásokról 
és a további előadások té
májáról beszélt.
Ezt követően az elnök vi
rágcsokorral köszönte 
meg az Idővár Nyugdí
jas Kulturális Klub tagjai
nak az országos bűnmeg
előzési vetélkedőn elért 
eredményes szereplést.
A  s z a b a d e g y e t e m 
előadója ezúttal dr. Boga 
Bálint, a Magyar Hospi
ce Alapítvány főorvo
sa volt, aki az időskor és 
az esztétika kapcsolatá
ról és a művészetek je
lentőségéről szólt. Az 
előadó kiemelte, hogy 
az esztétikumot a szép
korúak vonatkozásában 
öt szempont szerint le

het tárgyalni: az öregedő 
test esztétikuma, az idős 
ember művészi ízlésének 
változása, a művész idő
södésének jelei, az idősek 
ábrázolása a művésze
tekben és az alkotás öre
gedést gátló hatása.
Az előadássorozat célja 
az életen át tartó tanulás 
biztosítása az északma
gyarországi régióban, a 
társadalom egyik legfon
tosabb erőforrásának, a 
tudásnak az átadása idős 
emberek és több generá
ció részére. A színes előa
dássorozat szervezői a 
Miskolci Egyetem, Böl
csészettudományi Kar, 

Nyelv és Kommunikáció 
Kutatócsoport, a Harma
dik Kor Egyeteme Miskolc 
Alapítvány, a Szikra Ala
pítvány és a Barcika Art 
Kft. A program fő támo
gatója Kazincbarcika Vá
ros Önkormányzata.
A Szenior Szabadegye
tem negyedik félévének 
utolsó állomása 2018. ja
nuár 11én lesz a Mezey 
István Művészeti Köz
pontban, ahol Szanyi Má
ria szakpszichológus, 
testnevelő, jóga és body 
ART oktató „Test és lélek, 
egészség  betegség, bol
dogság és boldogtalan
ság” címmel tart előadást.

AJÁNDÉKOZÁS

MOSOLYT CSALT 
AZ ARCOKRA
Száztíz kazincbarcikai óvodás és kisiskolás kapott cso-
magot a Mikulástól az Egressy színháztermében de-
cember 12-én.

A zenés műsorral egy
bekötött ajándékozást 
Riespler Pál önkormány
zati képviselő immár 
nyolcadik alkalommal 
szervezte meg saját 
költségén. A kicsiket és 
szüleiket a Kodály Zol
tán Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei zenés 
műsorral szórakoztat
ták, mely során jól ismert 

karácsonyi dalokat adtak 
elő. Mindeközben a Mikulás 
és a krampusz is megérke
zett, akik a kazincbarcikai 
óvodás és általános iskolás 
gyermekeknek átadták a 
jól megérdemelt hatalmas 
mikuláscsomagokat.
Az önkormányzati kép
viselő  elmondta, számá
ra a legnagyobb ajándék a 
gyermekek örömét látni.

HIRDETÉS

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A Barcika Szolg Kft.  
ügyfélszolgálata az ünnepek  
alatt az alábbiak szerint tart nyitva:

2017. december 27-én: 7.00 – 19.00  
(pénztári nyitvatartás: 7.00 – 12.30)
2017. december 28-án és 29-én  
zárva tartunk.

Békés, boldog karácsonyi  
ünnepeket és sikerekben  
gazdag új évet kíván a  
Barcika Szolg Kft.!

IMPRESSZUM

KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik péntekenként
ISSN 2416-2531       Megjelenik hetente 35000 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi Mónika, Untenerné Márton Ágnes,  Zele Tímea, Kovács 
Loretta, Szűcs Krisztina,
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal!  A lapban megjelenő cikkek, képek bármilyen 
formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk 
meg, és nem küldünk vissza.

A Magyar Egyiptomi Baráti 
Társaság és a Magyaror
szági Vezető Informatiku
sok Szövetsége által 18. 
osztályos tanulók számá
ra kiírt „Történelmi Digi
tális Pályázatán” Mencsik 
Anna, a Sajószentpéteri 
Kossuth Lajos Általános 
Iskola 8. osztályos tanulója 
digitális történetmesélés 
kategóriában 2. helyezést 
ért el. A kiírás értelmében 
egy ókori egyiptomi me
sét, a „Királyfi és a sors” 
c. történetet kellett fel
dolgozni, mely a British 
Múzeum 10060. számú 
papiruszán maradt fenn.  
Anna animációs kisfilmjé
hez rendkívül alapos elő
készítő munkát végzett 
önállóan, a viszonylag rö
vid idő alatt, ami rendelke
zésre állt a feladat elvég
zéséhez. Rajzszakkörön 
mobiltelefonnal fotózta 
be a nyersanyagot, me
lyet gyors szerkesztéssel 
állított össze. A feladatis
mertetésben, a munkában 

felkészítője volt Andrási
né Palkó Ágnes rajztanár. 
Az értékelés szempont
jából a pályamunka készí
tésekor több kritérium
nak kellett megfelelni. A 
megjelölt szempontok az 
anyanyelvi ismereteken 
túl kultúrtörténeti és tör
ténelmi tudásra sarkalltak, 
fejlesztve a vizuális látást, 
a kézügyességet, a digitá
lis készségeket és a krea
tivitást. A december 5ei 
nívós díjkiosztóra az édes
apa, Mencsik Gyula kísér
te el lányát Budapestre. Az 
érdeklődők a „Fáraók föld
jén” oldalon, az „Élet Háza” 
címszó alatt és az  „Alko

tóház” rovatban tekinthe
tik meg a rövidfilmet. 
– Az eredmény nagy bol
dogságot, sikert jelentett, 
hiszen először próbál
koztam ilyen feladattal. A 
rajztudásomat – tanórá
kon kívül is – folyamato
san próbálom fejleszteni.  
Sajószentpéteren Alvá
ri Dóra, Kazincbarcikán az 
Izsó Miklós Képzőművé
szeti Körben Bacsó Ist
ván művésztanárok órá
it látogatom. Mivel grafika 
szakra szeretnék jelent
kezni, az elismerés újabb 
ösztönzést ad számomra. 
– foglalta össze gondola
tait az ifjú tehetség.

ANNA FILMJE
TÉ RSÉG

ADVENT A L’HUILLIER–
COBURG-KASTÉLYBAN 
Advent a keresztény vi
lágban a karácsonyt elő
készítő időszak. Ilyenkor 
a karácsonyi ajándékok 
kutatása, az ünnepre 
való készülődés ezernyi 
útvesztője közepette 
picit megállunk és átad
juk magunkat a pillanat
nak. Szeretteinkre gon
dolunk, gyermekeinkre, 
szüleinkre, azokra, kik a 
szívünkben élnek. Vár
juk a karácsony varázs
latos csodáját. Bár az 
ünnep szellemét a szí
vünkben kell keresnünk, 
a különböző adven
ti rendezvények még
is a meghittség érzését 
közvetítik. Az Edelényi 
Kastélyszigeten rend
hagyó tárlatvezetést 
tartanak az adventi va
sárnapokon. A kiállítás 

megtekintése során játé
kos feladatokkal elevenítik 
meg a barokk kor etikett
jét. Vajon, hogyan illett üd
vözölni az érkezőt, kezet 
csókolni a hölgyeknek és 
milyen formában történt a 
parola? Mennyit számított 
a rang, a születés előnye? 
Mindezzel játékos módon 
ismerkedtek meg, akik ad
vent első két vasárnapján 
ellátogattak az edelényi 
kastélyba. A gyermekek
ről sem feledkeztek meg a 
szervezők. A kastély ját
szószobájában, kellemes 
környezetben, karácsonyi 
mesefilmeket vetítettek 
a résztvevőknek. Az ér
deklődők december 17én 
még ellátogathatnak a vá
rosba, hogy megtekintsék 
a kastély sajátos tárlatve
zetését. 

Karácsony szent 
ünnepére készülődve
Szendrőben a Közműve
lődési Központ és Könyv
tár munkatársai szerve
zésében, minden évben 
ünnepélyes keretek kö
zött fellobbannak az ad
venti gyertya lángjai. 
Advent első vasárnap
jának rendezvényére 
a Református Egyház
község bölcsődés, óvo
dás és általános iskolás 
gyermekei készültek. A 
gyermekek produkciója 
után Apáti Dánielné sza
valta el „Ránk tekintesz 
Karácsony” című költe
ményét, majd Benke And
rás lelkipásztor fennkölt 
szavait követően az első 
gyertyát Kókainé Béres 
Marianna, a Szendrői Re
formátus Általános Iskola 
igazgatója gyújtotta meg. 
Bronzvasárnap a Hét
színvirág óvoda aprósá
gai, valamint a Szendrői 
Apáczai Csere János Ál

talános Iskola képviseleté
ben a 4. a énekkara, illetve 
a 2. a osztály tanulói adtak 
műsort, Szabadosné Bakos 
Magdolna, Joóné Fóris Ma
riann és Zuszkó Zsuzsanna 
felkészítő tanárok vezény
letével. Az ünnepről Kalász 
László iskolaigazgató fej
tette ki gondolatait. Advent 
második gyertyáját Báriné 
Újvári Krisztina óvodaveze
tő lobbantotta fel. Ezüstva
sárnapon a Római Katoli
kus Egyházközségé lesz a 
főszerep. Mivel idén advent 
negyedik vasárnapja egy
beesik a fenyőfa díszíté
sével és az ajándékot hozó 
„Jézuska” eljövetelével, ek
képpen az utolsó gyertyát 
december 23án, szomba
ton gyújtja meg a település 
első embere, Tomorszki Ist
ván. A szervezők látványos 
programmal és szeretet
vendégséggel készülnek az 
aranyvasárnapra. 

Kalandok Nigéria földjén
A távoli, veszélyes és ti
tokzatos NyugatAfri
kában járunk. Legalábbis 
képzeletben. Vadregényes 
tájak, elkülönülő etnikai 
csoportok, felhőkarcolók, 
nyomornegyedek, pálma
fák és törzsi szövetségek 
világában. Ezzel az egzo
tikus élménnyel lehettek 
gazdagabbak, akik ellá
togattak december 7én 
Sajószentpéteren a Lé
vay József Könyvtárba dr. 
Kondricz Péter előadására. 
A szerző egy magyar kül
gazdasági diplomata sze
mével, személyes élmé
nyein keresztül mutatta 
be a főként gyermekek
ből álló hallgatóságnak az 
európai ember szemével 
nézve a szélsőségek or
szágának tekinthető álla
mot. A résztvevők auten
tikus képet kaptak a férfi 
ott töltött mindennapjai

ról, akit befogadott és tisz
teletbeli konzullá avatott 
egy nigériai hercegség. Ma 
már beszéli az egyik legna
gyobb nigériai törzs nyel
vét, a jorubát, és a nehéz
ségek ellenére kitartóan 

építi a gazdasági kapcso
latot a két ország között. 
Az üzletember beszélt az 
országról, politikai, vallási 
megosztottságáról, nem
zetiségi összetételéről, az 
elképesztő különbségek
ről a gazdag és a szegény 
területek között. Elmesél

te első találkozását ezzel 
a furcsa világgal, beavat
ta az érdeklődőket Nigéria 
kulturális, gasztronómiai 
sokszínűségébe, az idő
sek iránti tisztelet meg
nyilvánulásának formáiba. 
Tudták például, hogy Nigé
riában kitüntetett fontos
sága van az üdvözlés ri
tuáléjának, az emberi és 
az üzleti kapcsolatokban 
egyaránt? Míg mi féltve 
őrizzük intim szféránkat a 
beszélgetésben is, addig a 
nigériaiak igen közel állnak 
egymáshoz, s bizony illet
lenségnek számít a hát
rálás. Az érdeklődők azt 
is megtudhatták, hogy a 
jogász végzettségű üz
letember két év szolgálat 
után tért haza, ő a Parla
ment Afrika szakértője, és 
most már csak megadott 
feladatokra tér vissza, rö
videbb időre.
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Karácsony este
Először Isten felé fordulunk örömeink között. Krisztus 
születésének ünnepén hálát adunk a Mindenható Isten
nek, mert a Megtestesülés titkában teljes szolidaritást 
vállalt az emberiséggel. A mai estén letesszük magunkról 
azt a tulajdonságot, hogy feltételeket szabunk a szere
tetünknek. Ez a szolidaritás. Azért szeretünk egy másik 
embert, mert ugyanúgy részesül Isten szeretetében, mint 
mi magunk. Magára vette minden gyengeségünket, hogy 
megváltson minket, felragyogtassa Isten dicsőségét és 
meghozza az embereknek az igazi békét. Vedd magadra 
egy melletted élő ember minden gyengeségét. Át fogod 
érezni helyzetét, és azt a szeretetet fogod érezni iránta, 
amit Isten érez irántad. Ez nem nagy dolog a mai estén,
de nyomában megszületik az az öröm, az a boldogság, 
amit minden nap szeretnénk érezni éltünk során.
Krisztus legyen karácsonyi ünneplésünk középpontja. Reá 
gondoljunk, amikor megajándékozzuk egymást, amikor 
szeretettel vesszük körül családunkat, különösen a gye
rekeket, az időseket és a betegeket, amikor kiterjesztjük 
segítő szeretetünket a legjobban rászorulók felé, vagy 
amikor van egy kedves szavunk azokhoz is, akikkel már 
régen nem beszéltünk. Ha csak az erősek, a mindenben 
győztesek felé fordulunk a mai estén, akkor Jézussal nem 
találkozunk. Mert ő gyönge, kiszolgáltatott, szegény, és 
gondoskodásra szoruló. Ilyen embert keress ma. Akkor 
találkozol Krisztussal, és olyan örömöd lesz, amit soha 
el nem akarsz majd engedni. Őrizzük meg a karácsony 
örömét és békéjét az ünnep elmúltával is. Így kérjük Isten
áldását a karácsonyi ünnepekre és az új esztendőre min
den keresztény testvérünk és egész népünk számára.

Dr. Janka Gábor
görögkatolikus parókus

Dicsőség – Békesség!
„Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, 
és e földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat!”

Karácsonyi énekeinknek 
van valami különös varázsa: 
átmelegedik tőle a szívünk. 
Önkéntelenül is megérezzük 
talán, hogy a karácsony és 
az énekszó olyan jól össze
illenek egymással! A földre 
szállt angyalok énekelték 
valamikor ezeket a gyö
nyörű karácsonyi énekeket.
Az első karácsony angyali 
énekszóval kezdődött ott, a 
betlehemi csillagfényes éj
szakán. Azóta karácsonyról 
karácsonyra, nemzedékről 
nemzedékre, évszázadról 
évszázadra hangzik tovább 
az angyali ének. „Dicsőség 
a magasságos mennyek
ben az Istennek, és a földön 
békesség a jóakaratú em
bereknek.  Ebben azután 
benne is van az Isten egész 
karácsonyi üzenete!
Sokszor belopódzik lel
künkbe a kételkedés, hogy 
vajon igaze, amit a kará
csonyi angyalok hirdet

tek, vagy a keresztyénség 
is csak egy a sok sikerte
len kísérlet között, amely 
rendezni akarja az emberi 
együttélés viszonyát.
Igaz, hogy békességet hir
detnek az angyalok a föl
dön az embereknek, de van 
az énekünknek egy másik 
része, amire sohasem szok
tunk annyira fölfigyelni, mint 
a békére: az, hogy „Dicsőség 
a magasságos mennyekben 
az Istennek”.
Mivel ezt a kettőt együtt, 
szinte egy lélegzetvétel
re mondják, ebből az lát
szik, hogy a kettőnek köze 
van egymáshoz, mégpedig 
olyan sorrendben, ahogyan 
ők mondják  tehát először 
dicsőség az Istennek, és 
csak azután békesség az 
embereknek. 
Nem ott vane a hiba, hogy 
mi a sorrendet meg szok
tuk fordítani: a béke után 
áhítozunk, s ha nem jön el, 
kételkedünk az egész isteni 
háztartásban, az Istennek 
megadandó dicsőségről pe
dig elfeledkezünk?!

A betlehemi angyalok meg
tanítanak bennünket a sor
rendre: előbb dicsőséget 
adni Istennek  azután re
mélheted a békességet. Is
tent nem lehet kihasználni. 
Az Ő áldására, segítségére 
az számíthat, aki dicsőséget 
adott neki.
Hát ez az, amit az angyalok 
éneke kifejez, hogy a békes
ségnek a dicsőségadás az 
előfeltétele. 
A karácsony azt jelenti, 
hogy Isten az Ő élő, valósá
gos isteni személyét látható 
és tapintható formában, föl
di emberi alakban belehe
lyezte a történelembe. Ezzel 
azt akarta, hogy a mi hitünk 
ne elvont tantételek meg
ismerése legyen, hanem az 
Istennek ma is élő, valósá
gos személyéhez kapcso
lódjék hozzá, hogy a hitünk 
élő hit legyen!
Mit jelent dicsőséget adni? 
Dicsőséget adni Istennek 
azt jelenti: hiszem, tudom, 
megnyílt az ég, s az Ige test
té lett.

Kolumbán Gábor 
református lelkipásztor

EGYHÁZI GONDOLATOK

„Legyen tele a karácsonyunk ámulattal, mely rádöbbent minket, hogy 
a mindennapjainkban is mindig jelen van Isten az ő szeretetével!”
Áldott karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak!

Vitális Gábor SDB, plébános

6 2017. DECEMBER 15.
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HELYBEN 
VAGYUNK

300 / 50       
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

60 / 5         
Mbit/s

G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
250

Optic-Force 
150

Optic-Force 
100

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

40 / 4        
Mbit/s

30 / 3        
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

100 / 10    
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250 
Mbit/s

250 / 20    
Mbit/s

150 / 15    
Mbit/s

500 / 25    
Mbit/s

2 899 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS csomagodat

Akciós ajánlatunk régi és új Ügyfelek részére érvényes Kazincbarcikán. 
Ingyenes bekötés előzetes technikai felmérés után. 

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

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TV CSOMAGOK AKÁR 200 CSATORNÁVAL

VEZETÉKES TELEFON INGYEN SZÁMHORDOZÁSSAL 200 FT-TÓL

SZOLGÁLTATÁSAINK:
METSZÉS, FAKIVÁGÁS
2 500 Ft/óra
CSEREPES FENYŐ 
2 000 Ft/db
GÉPI FÖLDMUNKA
GÉPBÉRLETEK

ÉRDEKLŐDNI:
titkarsag@barcikapark.hu
48/510-031

ÁLLÁSLEHETŐSÉG:
TEMETŐI MUNKÁS

PÁLYAKEZDŐKNEK:
ASZTALOS
KŐMŰVES
HEGESZTŐ

JELENTKEZÉS:
titkarsag@barcikapark.hu
3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.
2018. január 12-ig

CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

KAZINC OPTIKA
Kazincbarcika, Egressy Béni út 31.

48/412-717, 20/587-4715

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT MINDENNAP,
KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

ÚJ SZEMÜVEGKERETEINKRŐL A FOTÓKAT
KERESSE FACEBOOK-OLDALUNKON!

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN  MINDEN 
ELKÖLTÖTT 10 000 FT UTÁN
1000 FT LEVÁSÁROLHATÓ

AJÁNDÉKUTALVÁNYT ADUNK!

ELFOGADUNK EDENRED AJÁNDÉKKÁRTYÁT, 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁT,

SZÉPKÁRTYÁT ÉS BANKKÁRTYÁT IS.

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

Felhívjuk a tisztelt lakosság, utazóközönség szíves 
figyelmét, hogy az Észak-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. 2017. december 10-től 
több útvonalon is menetrend-módosításokat 

vezetett be a helyközi menetrend szerinti 
autóbusz-közlekedésben. 

További részletek elérhetőek 
a kazincbarcika.hu és a kolorline.hu weboldalon, 

illetve a KolorTV képújságjában.

Ingyenes
jogi tanácsadás

2018. január 
9-én (kedden) 

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

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

NYITVA: K.–P. 06.00–16.00, SZO. 06.00–14.00, V. 06.00–12.00
Telefon: 06-30-573-5584, e-mail: barcikapiac@alfi.hu

Hazai őstermelők, kistermelők, kézművesek kínálják termékeiket!

KARÁCSONYI VÁSÁR A PIACCSARNOKBAN 
2017. 12. 19. – 2017. 12. 24.

Kibővített áruválasztékkal!
JÁTÉK – AJÁNDÉK, ÉLŐ FENYŐ, HÁZTARTÁSI FELSZERELÉS, FELNŐTT 
RUHANEMŰ, EGYEDI KÉSZÍTÉSŰ DÍSZEK, CSOMAGOLÓK, ÉDESSÉGEK, 

ÉLŐHAL-ÁRUSÍTÁS AZ ALFI PARKOLÓBAN 2017. 12. 15–17., 20–23-IG

INTERJÚ MAJERCSIK JÁNOSSAL

VÁSZONRA VITTE A NAGYVILÁGOT
Az Adventtől Újévig programsorozat részeként az 
elmúlt héten Esszenciák címmel nyílt kiállítás a 
Mezey István Művészeti Központban, melyen a tér-
ségi művészek ünnepi alkotásaikkal mutatkoztak 
be, többek között Majercsik János BarcikaArt díjas 
festőművész is. Ennek apropóján beszélgetünk vele 
művészi pályafutásáról, a Kazincbarcikán eltöltött 
évekről, régmúlt és mai karácsonyokról.

– Hatvankét éve él Kazinc-
barcikán, hogyan emlék-
szik vissza pályakezdé-
sére?
– Rövid budapesti kitérő 
után, amikor édesapám 
meghalt, 1955-ben ke-
rültem Kazincbarciká-
ra, ugyanis nem akartam, 
hogy egyedül maradjon 
édesanyám. Az akkori Bor-
sodi Vegyi Kombinátban 
helyezkedtem el dekoratőr-
ként, ahol nagy örömmel 
fogadtak, különösen azu-
tán mikor rájöttek milyen 
rajzkészséggel rendelke-
zem. Egy jó szellemű csa-
patba kerültem, szerettem 
a munkámat, melyet egé-
szen a nyugdíjazásomig 36 
éven keresztül végeztem.

– Mikor került kapcsolatba 
a festészettel?
– Gyermekkorom óta 
min dig szerettem rajzolni. 
Ezerkilencszázötvenhá-
romban Budapestre ke-
rültem, közelebbről Buda-
keszire. S milyen véletlen 
találkozások határozzák 
meg egy ember életét, így 
az enyémet is! Egyik dél-
után rajzmappámmal a ke-
zemben éppen rajzoltam az 
utcán, amikor megszólított 
egy férfi: ha komolyan sze-
retnék foglalkozni a rajz-
zal, akkor szívesen lát a 
Képzőművészeti Szabad-
iskolában, melyet ő vezet. 
Ezt a férfit Horváth Gézá-
nak hívták. Mivel a foglal-
kozások az esti órákban 

voltak, ezért részt tudtam 
venni rajta. Valahogy így 
kezdődött véletlenül vagy 
sors szerűen a tudatos fes-
tői tanulmányom.

– Kik voltak hatással mű-
vészi fejlődésére?
– Nagyon jó mestereim 
voltak. Horváth Géza mel-
lett, aki úgymond felfede-
zett, de sokat köszönhetek 
Bencze Lászlónak, Palcsó 
Dezsőnek, Csabai Kálmán-
nak, s nem utolsósorban 
Mezey Istvánnak, akivel 
nagyon jó barátságban 
voltam.

– Körülbelül száz csopor-
tos és egyéni kiállításon 
szerepeltek művei. Melyi-
ket tartja a legemlékeze-
tesebbnek?
– Valóban sok kiállításon 
szerepeltem, sőt még ter-
vezek a közeljövőben is. 
Minden felkérést szívesen 
vállalok, legyen az Kazinc-
barcika, Magyarország va-
lamelyik települése vagy 
éppen egy külföldi város. 
Mint minden művésznek 
az életében fontos és em-
lékezetes az első bemutat-
kozás, nekem ez 1955-ben 
Budapesten az Ernst Mú-
zeumban volt, alig másfél 
évvel azután, hogy komo-
lyan kezdtem foglalkozni 
a festészettel. Akkoriban 
mesterünkkel, Horváth 
Gézával bejáratosak vol-
tunk a Képzőművészeti 
Főiskola foglalkozásaira, 
valamint hívtak a rajzfilm-
gyárba is dolgozni. A bu-
dapesti képzőművészeti 
karrierem azonban meg-
szakadt az ismert okok 
miatt, de ez új lehetőségek 
Kazincbarcikán is megta-
láltak hamarosan.

– Szívesen festi meg hazai 
és külföldi kedvenc tája-
it, a természet csodáit, az 
ott élő embereket. Honnan 
eredeztethető vonzódása 
a természethez?

– A természet gyerek-
korom óta lenyűgözött a 
maga szépségeivel, cso-
dáival, melyet igyekeztem 
továbbadni, láttatni mű-
veimmel. Ter-
mészetesen 
volt sze-
rencsém 
Európa 
t ö b b 
orszá-
g á b a 
e l j u t -
ni, töb-
bek kö-
zött Svájcba, 
A u s z t r i á b a , 
Finnországba, Franciaor-
szágba, Németországba, 
Szlovákiába, Lengyelor-
szágba, melyek mindig új 
élményanyagot nyújtottak 
festményeimhez. Szere-
tem megörökíteni nem-
csak a tájat, a természetet, 
de az embereket is.

– Mint az Izsó Miklós Kép-
zőművészeti Kör utol-
só élő, alapító tagja, mi a 
véleménye a város kép-
zőművészeti életéről?
– Nagyra értékelem a vá-
rosvezetés azon törekvé-
sét, hogy méltó körülmé-
nyeket biztosít az itt élő 
művészeknek a bemutat-
kozásra. Egy-egy kiállí-
tásmegnyitó rangos ese-
ménye a város kulturális 
életének. Nagy értéke, il-
letve érdeme a városnak, 
hogy ennyi évtized után is 
fenn tudta tartani a kép-
zőművészeti kört, mely-
nek tevékenységéről csak 
elismeréssel szólhatok.

– Negyvenkét éve él szin-
tén festőművész feleségé-
vel Bierbaum Annával, aki 
nemcsak a nyugodt, békés 
családi hátteret biztosítot-
ta, hanem egy idő után ő is 
ecsetet ragadott. Hogyan 
fogadta a férj, mint alko-
tótársat?
– Engem is meglepett, de 
nagyon örültem, tanítgat-

tam, mert láttam mennyire 
fogékony a szépre, mindig 
meglátta a megörökítésre 
méltó témát. Azt korábban 
is felfedeztem, hogy jó a 

ké z  ü gye s s é ge , 
és jól bánik a 

színekkel. 
Minden-

k i n e k 
i l y e n 
te he t -
s é g e s 

t a n í t -
ványt és 

h ű s é g e s 
társat kívá-

nok.

– Milyen élménye maradt 
meg gyermekkorából ka-
rácsonyról?
– A gyermekkor karácso-
nyai? Ezerkilencszázhar-
mincötben születtem, úgy 
gondolom az mindent el-
árul. Ennek ellenére szü-
leim igyekeztek a lehető-
ségekhez képest minden 
szeretetet megadni. A ka-
rácsony akkoriban inkább 
a lélek feltöltődéséről szólt, 
az áhítatról, az együttlét-
ről, a család összetartá-
sáról. A külsőségek nem 
uralták el az ünnepet, mint 
napjainkban.

– Hogyan telik az advent 
időszaka, illetve hogyan 
készül a Majercsik család 
karácsonya?
– Nálunk is megvan a me-
netrendje a karácsonyi elő-
készületeknek. Évek óta a 
szentestét Kazincbarcikán 
töltjük, majd Budapest-
re utazunk a lányomhoz, 
majd onnan Ausztriába 
megyünk vele és család-
jával, ugyanis ő sífutó okta-
tó, és a téli szünetben vala-
mint további hat turnusban 
ezt a hivatását gyakorolja. 
Mi pedig gyönyörködünk 
a tájban, mely valószínű 
megjelenik következő 
festményeinkben, melye-
ket a tárlatlátogató közön-
ség is megtekinthet.
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Hamarosan itt a karácsony
Élő koncertek színesítették az Adventtől Újévig elnevezésű programsorozat második 
hétvégéjét december 10-én a Fő téren.

Az adventi rendezvény 
kora este kezdődött a Ko
lorcity főterén, ahol 17 órá
tól a The Voice című tehet
ségkutató műsorból is jól 
ismert Veres Mónika „Nika” 
lépett a színpadra. Az éne
kesnő elárulta: imádja a ka
rácsonyi készülődés idő
szakát, ezért nemcsak 
saját dalaival, hanem jól 
ismert, ünnepi slágerekkel 

is megörvendeztette a kö
zönséget.
Ezt követően a Flash 
Táncstúdió növendékei 
árasztották el a teret, akik 
 a hideg időjárás ellenére 
– rendkívül vidám hangu
latú műsorral rázták fel az 
érdeklődőket.
Az eseményen Klimon Ist
ván Kazincbarcika alpol
gármestere, Veres Mónika 

és Ördög Tibor „Csipa” kö
zösen gyújtották meg a vá
ros óriási adventi koszorú
jának második gyertyáját.
Az est zárásaként Csipa és 
a Kisamerika formáció iga
zi jazz és swing hangulatot 
varázsolt a színes városba.
A kilátogatók téli italokat – 
meleg teát és forralt bort 
– és édességeket is fo
gyaszthattak.

Adventi játszóházzal várták a szervezők a gyermekeket és szüleiket december 10-én 
a Gyermekek Háza-Kézművesházba. 

Advent második vasárnap
ján az érdeklődők az intéz
mény összes műhelyében 
különböző asztaliés ajtó
díszeket, így többek között 

gyertyatartót, karácsony
fadíszt, ablakdíszt, de az 
ügyesebbek akár gyertyát 
is készíthettek. Aki lema
radt, nem maradt ki: ad

vent harmadik vasárnap
ján (december 17én) ismét 
lehetőség adódik majd ka
rácsonyi dekorációkat ké
szíteni. 

„Esszenciák” címmel nyílt kiállítás ma a Mezey István Művészeti Központ kiállítóter-
mében a térségi művészek ünnepi alkotásaiból. Az ünnepélyes eseményen kihirdették 
az „Ősszel” című fotópályázat első három helyezettjét is.

Az október elején életre 
hívott „Ősszel” című fotó
pályázat első három helye
zettjének kihirdetésével 
vette kezdetét az „Esszen
ciák” címmel nyílt kiállítás 
a Mezey István Művészeti 
Központ kiállítótermében. 
Első helyezést ért el De
dics Judit, „Őszi örömök” 
című munkájaval, második 
lett Hebők András, „Búcsú 
a nyártól” című alkotásával 
és a harmadik helyet Szabó 
Gréta kapta, „Szerelmesle
vél” című fotójával. A szak
mai zsűri tagjait Szathmá
ry  Király Ádám és Simkó 
Szilárd alkotta. További dí
jazottak akik a zsűri dicsé
retében részesültek: 

Pichler Júlia, Mátyás Tibor, 
Kakula Nóra és Mecsei Zita.
A kiállításmegnyitó Gyenes 
Anna Mária pedagógus és 
az Ádám Jenő Tagiskola 
Kamarakórusának előa
dásával kezdődött, majd 
dr. Janka Gábor parókus 
köszöntötte a résztvevő
ket, kiállítókat, ezután az 
advent és a karácsony je
lentéséről, fontosságáról 
beszélt a kiállított alkotá
sok tükrében.
A rendezvényen részt vett 
Szitka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere és Klimon 
István alpolgármester, akik 
a város, illetve a Barcika Art 
Kft. nevében egyegy em
léklappal és mézeskalács

csal köszöntötték a kiállí
tó művészeket, a műsorral 
készült diákokat és peda
gógusukat.
SomodiHornyák Szilárd, 
az Ózdi Szakképzési Cent
rum Deák Ferenc Szakkép
ző Iskolája és Művészeti 
Szakgimnáziumának ze
nészművésztanára a Ko
lorhét kérdésére elmondta, 
hogy kiállított művei a tár
lat címének és ünnepi té
májának megfelelően ké
szültek el.
A kiállítás 18 térségi mű
vész – Balázs Sándorné, 
Bolacsek László, Fülöp Ti
bor, Hegedűs János, Kere
kes István, Kovács Gabriel
la, Lalák Angelika, Majercsik 

János, Majercsikné Bier
baum Anna, Neszáde
li Gyula, Neszádeliné Kállai 
Mária, Novák Géza, No
vák Gézáné, Simkó Fanni, 
SomodiHornyák Szilárd, 
SzathmáryKirály Ádám, 
Telekes Balázs és Tóth Ló
ránt  munkáját mutatja be.
A tárlaton többek között 
bőrékszereket, népmű
vészeti tárgyakat, fotó

kat, kerámiaalkotásokat, 
kovácsvalamint ötvös
mester munkáit, szobrocs
kákat lehet megtekinteni.
Az eseményt követően 
az Öt Órai Tea gitár zene
kar koncertjét tekinthet
ték meg a résztvevők. Az 
Esszenciák ünnepi kiállítás 
2018. január 5éig tekint
hető meg a Mezeyház ki
állítótermében.

Advent második vasárnapján is alkottak

Kiállítás a térségi művészek alkotásaiból

A DV E NTTŐL ÚJ ÉV IG

 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 

Értesítjük Önöket, hogy a karácsonyi ünnepek miatt 2017. december 25.  – 2017. december 30. között szolgáltatási területünkön az 
alábbi településeken egy nappal később ürítjük a szelektív és kommunális hulladékgyűjtő edényeket. A táblázatban nem szereplő 

településeken változatlanul történik a hulladékgyűjtés.   
December 25-én (hétfőn) nem lesz szállítás, hétfő helyett kedden, kedd helyet szerdán, stb. ürítjük a szelektív és kommunális 

hulladékgyűjtő edényeket. 

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot és Partnereinket, hogy hulladékgyűjtő edényeiket a módosításnak megfelelően a megszokott helyre, és a 
fent jelzett napon legkésőbb reggel 6 óráig kihelyezni szíveskedjenek! 

 
ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK 
hétfő 

NINCS SZÁLLÍTÁS 
hétfő helyett 

kedd 
kedd helyett 

szerda 
szerda helyett 

csütörtök 
csütörtök helyett 

péntek 
péntek helyett 

szombat 
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Aggtelek Abod Alsótelekes Alacska Arnót 
Alsódobsza Alsószuha Bánhorváti Bélapátfalva Bélapátfalva 
Alsóvadász Arló Bőcs Berzék Debréte 

Borsodnádasd Balajt Edelény Bódvarákó Dubicsány 
Edelény Becskeháza Égerszög Bódvaszilas Edelény 

Felsőkelecsény Berente Farkaslyuk Borsodbóta Hangony 
Hegymeg Bódvalenke Felsőtelekes Dédestapolcsány Hernádkak 

Imola Csokvaomány Izsófalva Domaháza Kazincbarcika 
Jósvafő Damak Járdánháza Edelény Kondó 

Kazincbarcika Dövény Kánó Gesztely Nyékládháza 
Komjáti Edelény Kazincbarcika Kazincbarcika Ózd 

Lak Felsőnyárád Kurityán Kissikátor Parasznya 
Mályi Galvács Mályi Muhi Putnok 

Martonyi Gömörszőlős Mályinka Nagycsécs Radostyán 
Meszes Hidvégardó Ormosbánya Nekézseny Rakaca 

Múcsony Jákfalva Ózd Ózd Rakacaszend 
Nagybarca Kazincbarcika Perkupa Putnok Sajókápolna 

Ózd Kelemér Putnok Rudabánya Sajólászlófalva 
Ragály Ládbesenyő Sajóecseg Sajóbábony Serényfalva 

Rudolftelep Lénárddaróc Sajókeresztúr Sajókaza Szendrőlád 
Sajóivánka Nyékládháza Szendrő Sajómercse Szuhogy 
Sajóvámos Onga Szikszó Szendrő Viszló 
Sajóvelezd Ózd Szőlősardó Szuhakálló  

Selyeb Putnok Teresztenye Uppony  
Sóstófalva Sajógalgóc Tornabarakony Varbó  
Szalonna Sáta Tornaszentandrás   
Szögliget Szikszó Varbóc   
Tardona Szin    
Tomor Szinpetri    

Tornanádaska Szuhafő    
Trizs Tornakápolna    

Újcsanálos Tornaszentjakab    
Vadna Zádorfalva    

Zubogy     
SZELEKTÍV HULLADÉK (B HÉT) 

hétfő 
NINCS SZÁLLÍTÁS 

hétfő helyett 
kedd 

kedd helyett 
szerda 

szerda helyett 
csütörtök 

csütörtök helyett 
péntek 

péntek helyett 
szombat 
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Alsószuha Csokvaomány Alsódobsza Adod Alacska 
Balajt Debréte Bódvarákó Bélapátfalva I. Becskeháza 

Berzék Edelény I. Bódvaszilas Borsodbóta Bélapátfalva II. 
Borsodnádasd Komjáti Farkaslyuk Edelény II. Bódvalenke 

Damak Lénárddaróc Hernádkak Galvács Hangony 
Dövény Ózd VII. Hernádkak (Belegrád) Nekézseny Hidvégardó 

Dubicsány Ózd VIII. Járdánháza Perkupa Martonyi 
Izsófalva Rakaca Múcsony Perkupa (Dobódél) Meszes 
Jákfalva Rakacaszend Ózd IX. Sajómercse Ormosbánya 

Ládbesenyő Sajóecseg Rudabánya Szendrőlád Ózd X. 
Muhi Sajókeresztúr Rudolftelep Szikszó Sajóbábony 

Nagycsécs Sáta Sóstófalva Tornabarakony Sajókaza 
Ózd VI. Szendrő II. Szuhogy Tornaszentandrás Szalonna 

Szendrő I. Szögliget Újcsanálos Varbóc Tornaszentjakab 
Szuhafő Tornanádaska    
Uppony Viszló    

Zádorfalva     
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A karácsonyi ké-
szülődés egyik fontos 

része az ünnepi menü meg-
tervezése, elkészítése, azonban 

érdemes a hozzá tartozó terítéket és 
asztaldekorációt is előre kitalálni. Nap-
jainkban már egyre inkább a fiatalos, 
modern, színes díszek, étkező szettek 
vannak terítéken, de a hagyományos, 

fehér abroszt és tányérokat is fel 
lehet dobni egy-egy klasszi-

kus színnel, kiegészí-
tővel.

ADVENT

Meseszép asztali terítékek a 
karácsonyi vacsoraasztalhoz

1. A klasszikus: aki az örök klasszikus, piros, 
zöld és fehér díszítésben gondolkozik: 
piros, vagy fehér abrosz, elegáns, 
fehér tányérokkal, fenyőágakkal vagy 
tobozokkal díszítve.

3. Akik az elegáns ünnepi ragyogást 
kedvelik: arany csillogás.

4. Egy kis lila a 
va ráz slatos 
pillanatokért

6. Egy kicsit finomabb 
megjelenéssel

5. Modern, színes, fiatalos, 
lendületes: nemcsak a 
berendezésben.

2. ... és még mindig

7. Letisztult 8. Formabontó

Nyitvatartás:
hétfő–péntek 

6.00–17.00
szombat 

6.00–12.00

Lédig szaloncukor 1 kg több íz 850 Ft 850 Ft/kg

Mieszko függelék 1kg több íz 2200 Ft 2200 Ft/kg

Vadász szaloncukor 1 kg ét-tej 3000 Ft 3000 Ft/kg

Stühmer szaloncukor 1 kg 5 íz 6000 Ft 6000 Ft/kg

Pepsi, Mirinda, 7UP 2,5 l 305 Ft 122 Ft/l

Tankcsapda energiaital 0,25 l 80 Ft 320 Ft/l

Gyerekpezsgő 0,75 l 160 Ft 213 Ft/l

DOBOZOS SÜTEMÉNYEK, LINZEREK!

VEGYIÁRU NAGY VÁLASZTÉKBAN!

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

Cím: Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 11.

1,5 l

110 Ft
73 Ft/l
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ALUINVENT DVTK KOSÁRLABDA

Kazincbarcikán játszhatják 
2018 első bajnokiját
Január első szombatján valószínűleg Kazincbarcikán 
szerepel az Aluinvent DVTK. Az NB I-es női kosarasok-
nak, azért kell „albérletbe” menniük, mert Miskolcon a 
Generali Aréna abban az időszakban egy másik spor-
tesemény miatt foglalt, ugyanis az U17-es női röplabda 
EB-selejtező mérkőzéseinek ad otthont a csarnok.

Miskolctól elérhető tá
volságban van Kazinc
barcika, ezért szemeltük 
ki a Don Bosco Sport
központot  mondta el 
Szabó István a miskolci 
klub technikai vezetője. 
Hozzátette, hogy szük
ség van a terem bővített 
hitelesítésére, hogy NB 
Ies női kosárlabda mér
kőzést is lehessen ját
szani benne. Ezen kívül 
pedig még néhány tech
nikai részlet megoldása 
is fontos szempont. Lé
nyeges lehet az is, hogy 
a csapat továbbjute az 
Európa Kupában a követ
kező fordulóba, mert ak

kor január 3án is lenne egy 
mérkőzésük, hazai pályán, 
amit még le tudnak ugyan 
játszani Miskolcon, de a 
sűrű program miatt akkor a 
Vasas elleni találkozót nem 
lehet hová mozdítani, min
denképpen január 6án kell 
megrendezni.
A tervek szerint az Aluin
vent DVTK – Vasas mér
kőzés színhelye lenne a 
Don Bosco Sportközpont, 
január 6án szombaton 
este. Szabó István végül 
azt is elmondta, hogy leg
később jövő pénteken, de
cember 22én eldől hol 
lesz a csapat már említett 
mérkőzése.

VRCK

GYORS GYŐZELEM
A férfi röplabda NB I 10. fordulójában a DEAC együttesét 
látta vendégül a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika. A 
kék-sárgák sima 3-0-s győzelmet arattak.

Előzetesen is várható volt, 
hogy nem lesz nehéz dolga a 
Vegyésznek, hiszen a hajdú
ságiak eddig mindössze egy 
játszmát nyertek a bajnok
ságban. A barcikai együttes 
ezúttal semmit sem bízott 
a véletlenre, egy pillanatig 
sem hagyta vezetni ellen
felét. A Vegyésznél azok a 
játékosok jutottak lehető
séghez, akik jobbára csak 
csereként játszottak ko
rábban, és az első szett
ben látszott, hogy meg is 
hálálták a bizalmat. Az első 
szakasz elején főleg Kozsla 
volt elemében, de a többiek 
is hozzátették a magukét, 
és úgy tűnt hamar eldől az 
első felvonás. A vendégek 
edzője 167nél időt kért, de 
csapata ezután sem tudott 
mit kezdeni a barcikaiak jó 
játékával. A két csapat nem 
volt egy súlycsoportban ezt 

jelzi az első szakasz 259
es eredménye.
A folytatásban is lendület
ben maradt a hazai alakulat, 
szebbnél szebb pontokat 
szerzett. A kéksárgáknál 
mindenki megvillanthatta 
tudását. Oravec edző még 
azt is megtehette, hogy 
ászait, Szabót, Páezt, Ju
hászt, vagy éppen Milevet 
és Mészárost pihenteti a ta
lálkozón. A második játsz
mában nagy fölényben volt 
a vendéglátó. A DEAC csak 
egyszeregyszer villant, ez 
pedig kevés volt a felzárkó
záshoz. Ezt a szettet 25
10re hozta a Kazincbarcika.
A harmadik felvonásban To
ronyai pazar megmozdulá
sai késztették tapsra a kö
zönséget. A hazai feladó jó 
nyitásai mellett néhányszor 
kihasználta a vendégek bi
zonytalanságait, és „áthú

zásokból” szerzett ponto
kat. A Barcika ezt a játszmát 
is magabiztosan hozta 25
13ra, a mérkőzést pedig 
30ra.
A találkozó után repültek 
a plüssfigurák a pályára, 
ugyanis a klub előzetesen 
meghirdette, hogy min
denki hozzon magával egy 
ilyen jellegű játékot. Az így 
összegyűlt soksok aján
dékot az egyesület a Don 
Bosco Sportközpontnak 
adta át, amelyeket még az 
ünnepek előtt eljuttatnak 
a rászoruló gyermekek
nek.
A VRCKnak ez volt 2017
ben az utolsó hazai mérkő
zése. Az együttes decem
ber 13án Magyar Kupa 
visszavágót játszik Szolno
kon, majd 17én Dunaújvá
rosban lép pályára bajnoki 
mérkőzésen. A MEVZA so
rozatban december 29én 
és 30án Zágrábban szere
pel, a Kassa és a házigazda 
Mladost Zágráb ellen. 

CSELGÁNCS

Nyolc ország diákjai 
versenyeztek Kazincbarcikán
Nemzetközi dzsúdóversenyt rendeztek december 9-én, 
Kazincbarcikán az Irinyi tornacsarnokban.

A megmérettetést Kli
mon István, Kazincbarci
ka alpolgármestere nyi
totta meg, aki örömét 
fejezte ki, hogy a Kolor
city ismét nemzetközi 
versenynek adhat ott
hont, amelyen ráadá
sul kiemelkedően sokan 
vettek részt.
A verseny meghívott or
szágai: Anglia, Belgium, 

Észtország, Lengyelország, 
Szlovákia, Ukrajna, Romá
nia és Magyarország.
A sporteseményen a 2008, 
2009 és 2010es születésű 
gyermekek, a 2005, 2006, 
2007ben született fiúk és 
lányok mérték össze csel
gáncstudásukat különböző 
súlycsoportokban. 
(Eredmények a kolorline.hu 
oldalon találhatóak.)

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

SZENZÁCIÓS „ÖRDÖGI” SIKER
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 14. fordulójában 
hazai pályán szerepelt a Kazincbarcikai Ördögök SE. 
A borsodi alakulat magabiztosan hozta a győzelmet a 
Kecskemét ellen.

Az esztendő utolsó ha
zai fellépését nagyszerűen 
kezdték az Ördögök. Vígh 
már a 9. percben megsze
rezte a vezetést a házigaz
dáknak, majd néhány perc
cel később Irhás duplázta 
meg a hazai előnyt. To
vábbra is támadásban ma
radt a Barcika, és Balogh 
találatával eldőlni látszott 
a mérkőzés. A közönség 

űzte hajtotta az Ördögö
ket, de több gól az első 20 
percben már nem esett. 
A második félidőben Móra 
szerezte meg a kecske
métiek szépítő gólját. Ám 
erre a találatra kettővel 
válaszoltak a kazincbarci
kaiak. Előbb Zimányi, majd 
Csicsvári talált be a ven
dégek kapujába. Az 51
es hazai vezetés érthető

en megnyugtatta a Kőrösi 
tanítványokat és a házi
gazdák ezután igyekez
tek megtartani előnyüket. 
Egy perccel a vége előtt 
Móra talált be ismét ven
dég részről, de ez a gól már 
nem osztott, nem szor
zott. A barcikai együttes 
ismét simán nyert, ezút
tal 52re. Az Ördögök 31 
ponttal vezetnek az NB II 
Keleti csoportjában. A Ka
zincbarcika utolsó ellenfele 
ebben az évben december 
18án hétfőn este a Gyön
gyös lesz idegenben. 

 

ORSZÁGOS 

TEREMLABDARÚGÓ
TORNA

HELYSZÍN: DON BOSCO SPORTKÖZPONT, 
KAZINCZY FERENC TORNACSARNOK

XI. KOVÁCS ISTVÁN ÉS II. DOBÓ ZOLTÁN

KAZINCBARCIKA  
2017. DECEMBER 23. 

(SZOMBAT) 

KÉSZPÉNZES DÍJAZÁS
Nevezési határidő:  

december 15. (péntek) 12.00 óra

A harminc évvel ezelőtti karácsonyfa-díszítéshez képest 
mára jelentősen átalakultak a szokások, illetve a színvi-

lág. Kultusza alakult ki a fenyőfadíszítésnek: ha visszatekin-
tünk a nyolcvanas évekre, akkor az volt a szokás, hogy 
évről-évre minden család előszedte a megsárgult do-
bozokból a lengyel piacon összeszedett színes üve-
gecskéket, ami például, gomba, kacsa vagy hóember 
formájú volt, de sokszor színes vagy festett gömb. 
Mára azonban nagyon sokat változtak a szokások: 
szinte minden évben újabb és újabb trendek kö-
szönnek elő. Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy el kell csomagolnunk a régi díszeket! In-
kább minden évben frissítsük a készletet, úgy, 
mint egy ruhatárat. Idén egyébként rendkívül 
divatosak azok a termékek, melyek a régi vi-
lágra hajaznak.

A natúr és természetes kiegészítők 
még mindig kelendőek, és újra 

teret hódított magának a mézeska-
lács, mint díszítőelem. Aki nem a ter-
mészetes anyagokból készült de-
kortermékekre voksol, vásárolhat 
minőségi üveggömböket, fenyődí-
szeket. A trendszínek ebben az esz-
tendőben a halványrózsaszín, krém, 

pezsgő, valamint a hideg árnyalatokból a palaszürke, il-
letve a menta színek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

egy nagyon szép piros-fehér fát nem készíthetünk, 
hiszen a piros örökérvényű.

A karácsonyfa mellett a kilencvenes évektől 
egyre népszerűbbé vált a lakás dekorálása, 

melyben eleinte – de talán még ma is – a legna-
gyobb szerepet az adventi koszorú kapja. Ko-

rábban ez csak a vallásosabb családokban, 
templomokban jelent meg, mára azonban 

a karácsonyfához hasonlóan ennek is 
trendje alakult ki.

Az örökzöldet a hetvenes, nyolc-
vanas években még sokszor 

csiptetős gyertyákkal díszítették, 
ami rendkívül tűzveszélyes volt. 
Ezt kiküszöbölve fejlődött óriá-

sit a karácsonyfa-világítás: mára 
már a legmodernebb ledes tech-

nológiákat alkalmazzák, így 
ez elsősorban energiataka-
rékos, másodsorban pedig 

nem kell tartanunk a la-
kástüzek miatt.

KARÁCSONYFATREND

Hogyan díszítsük a fenyőt idén?
A kereszténység legnagyobb, és egyben legszebb ünnepe a kará-
csony, azonban világszerte rengeteg nem vallásos ember is számon 
tartja, hiszen ez az ünnep együtt jár a finom ételekkel, a nagy csa-
ládi összejövetelekkel, az ajándékokkal, illetve otthonunk ünnepi 

díszbe öltöztetésével. Azonban kijelenthetjük, hogy a legnépsze-
rűbb szokás a karácsonyfa-állítás: amit eleinte almával és ostyával 

díszítették, majd hódító útjára a 20. században indult, ekkoriban 
csillagszórót, szaloncukrot, és gömböket akasztottak a fákra.

15KOLORHÉT • III. / 49.



HIRDETÉS

16 2017. DECEMBER 15.
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