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Hagyomány már, hogy az év kezdetén beszámolunk egy-egy település előző évi ered-
ményeiről, illetve aktuális terveiről. Ezúttal Kurityán polgármestere, Sziráczki Sándor 
tájékoztatott községe helyzetéről.

- Községünk 2017-es fej-
lesztésekkel kapcsolatos 
munkáját számos pályázat 
előkészítése jellemezte, 
melyek kivitelezése 2018-
ban lesz feladatunk. Meg-
valósulásra vár egy urnafal 
kialakítása, néhány belte-
rületi út újraaszfaltozása, 
a meglévő játszóterünk 
bővítése és egy másik lét-
rehozása. Nagyobb volu-
menű projektjeink között 
szerepel az iskola épületé-
nek energetikai felújítása, 
de meg fog újulni a Művelő-
dési Ház és a Lovarda épü-

lete is. Utóbbiban egy 150 
fő befogadására alkalmas 
színháztermet alakítunk 
ki. Pályázati feladatainkat 
a csapadékvíz-elvezetési 
rendszer megújítása zárja.  
A felsorolt pályázatok ösz-
szértéke meghaladja a 246 
millió forintot. Igyekeztünk 
a kulturális élet mezejéről 
is minél több virágot cso-
korba kötni. Települési 
szinten emlékezünk meg 
nemzeti ünnepeinkről, me-
lyek közül a március 15-e 
örvend a legnagyobb nép-
szerűségnek. Ekkor ren-

dezzük a Kurityán Tava-
sza elnevezésű 7 és 15 km 
hosszúságú teljesítmény-
túrát és az esti fáklyás fel-
vonulást. Ezt 2017-ben 7. 
alkalommal bonyolítottuk 
le, mintegy 177-en vettek 
részt az eseményen. Ta-
valy nyáron 2. alkalommal 
rendeztük meg a Hideghá-
borús Rockfesztivált, me-
lyen a P.Mobil mellett fellé-
pett az AB/CD, a Radar és 
a Viharmadarak együttes. 
Idén július 14-re szervez-
zük a harmadikat, mely-
nek vendége a Hooligans 

lesz. A többi fellépőről még 
folynak az egyeztetések. 
A Kazincbarcika által meg-
álmodott Kolorfesztivál 
rendezvényeinek sorában 
kurityáni koncert is sze-
repelt, augusztus közepén 
a Miskolc Dixieland Band 
lépett fel. Természetesen 
ez évben szintén szeret-
nénk csatlakozni a nagy 

népszerűségnek örven-
dő programsorozathoz.  A 
leírtakon kívül a civil szer-
vezetek- Kurityánért Ala-
pítvány, Művelődési Ház 
és Könyvtár Közhasznú 
Egyesület, Kurityán Sport-
club, Szuhavölgye Polgári 
Egyesület – programjai is 
hozzájárulnak a lakosság 
közérzetének javításához.

TÖBB PÁLYÁZAT–TÖBB LEHETŐSÉG 
KURITYÁNBAN

TÉ RSÉG

ÚJ-ZÉLAND – UTAZÁS A VILÁG MÁSIK VÉGÉN
Gáspár Attila utazó neve 
minden bizonnyal ismerő-
sen cseng olvasóink előtt. 
Ő az a fiatalember, aki egy 
utazási iroda munkatársa-
ként bejárta már az egész 
világot. Nincs olyan kon-
tinens, amelyet fel ne fe-
dezett volna, sőt orszá-
got is nehezen lehetne 
találni, amelyet még nem 
térképezett fel. Ezúttal 
új-zélandi barangolásáról 
mesélt a jelenlévő hallga-
tóságnak Vadnán, a Göőz 
Pál Művelődési Házban és 
tájékoztatta lapunkat.
- Nemrégiben volt szeren-
csém egy hónapot tölteni a 
Föld túlsó felén, Új-Zélan-

don. Bolygónkon mesz-
szebb nem lehet utazni 
Magyarországról, hiszen 
ez a legtávolabbi ország 
tőlünk. A hatalmas Csen-
des-óceán szigeteli el a vi-
lág többi részétől, így ez a 
legkésőbb benépesült je-
lentősebb sziget. A XI-XII. 
században érkeztek ide 
az első maorik, majd őket 
csak a XIX. században kö-
vették a kiwinek nevezett 
európaiak. Az ország na-
gyon változatos, az északi 
szigeten szubtrópusi ég-
hajlat, pálmafák, jelentős 
maori népesség, gejzírek 
és vulkánok, valamint a 
nagyobb városok találha-

tók. A déli sziget jóval gyé-
rebben lakott, gerincét a 
3000 méter feletti havas 
csúcsokkal büszkélkedő 
Déli-Alpok uralja, glecs-
cserekkel, végtelen ten-
gerpartokkal, mérsékelt 
övi esőerdőkkel és sok 
millió birkával és tehén-
nel. Új-Zéland nagyon ha-
sonlít Angliához, ami nem 
csoda, mivel egykori angol 
gyarmat lévén, rengeteg 
szállal kötődik egymáshoz 
a két nemzet. Többek közt 
a mai napig II. Erzsébet az 
új-zélandi királynő. 
Turizmus szempontjából 
aranybánya az ország, tá-
jait szörfös partok, sípá-
lyák, működő vulkánok és 
gejzírek, gleccserek, vala-
mint hegyi tavak tarkítják. 
Szépsége miatt gyakran 
láthatjuk filmeken a sziget 
egyes területeit. Fantasz-
tikus élmény volt a Gyűrűk 
Ura című filmben a Mordort 
alakító vulkánon túrázni, az 
egyetlen hegyi papagájfaj-
jal, a keával szelfizni, vagy a 
Csendes-óceánban vadon 
élő delfinekkel úszkálni, az 
esőerdőben világító fér-

gekre vadászni. Mégis ta-
lán a leglenyűgözőbb volt 
a Milford Sound megláto-
gatása. Egyesek szerint 
ez a világ 8. csodája, amit 
csak megerősíteni tudok. 
Tenger által elöntött glecs-
cservölgyek, vízesések-
kel tarkított függőleges 
1000 méteres sziklafalak, 
ami annyira földöntúli lát-
vány, hogy sci-fi filmeket 
forgatnak itt. Amit viszont 
nem hiányolok, azok a ho-
moki legyek fájdalmas csí-
pései. Apró muslica mére-
tű legyek, amelyek olyat 
csípnek, mint a bögöly és 
hetekig fáj.

Az új-zélandi emberek 
kedvesek és segítőké-
szek, mégis keményfából 
faragták őket, ugyanis a 
földrengések, a viharok, 
és a nagyvárosoktól távoli 
élet megedzi a kiwiket. Mi-
vel az ország gyéren lakott 
és kell a munkaerő, sok a 
bevándorló. Magyarok is 
élnek itt természetesen, 
több ismerősöm szerint itt 
könnyű az élet, jók a kere-
setek és egy átlagember is 
lazán tud minőségi életet 
élni. Sok országban jártam 
már, de egyik ország sem 
kínál annyit élményekben, 
mint Új-Zéland. 

Fotó: Szűcs Mara

Január elsejétől már élesben is használhatják a kazincbar-
cikaiak a KolorAppot, vagyis az intelligens városüzemelte-
tési problémabejelentő mobilapplikációt. Mint arról koráb-
ban a Kolorhét is beszámolt, az alkalmazás segítségével a 
közszolgáltatásokkal, köztisztasággal és közterületekkel 
összefüggő hibabejelentések, a balesetveszélyes helyek, 
megrongálódott utcabútorok, díszkivilágítás, parkolás, 
park gondozás, szökőkutak, vagy akár a járdák állapotának 
problémáit is be lehet jelenteni. 

 Népszerű a mobil alkal-
mazás

Év eleje óta az alkalmazást 
letöltők és telepítők száma 
közelít a 400 főhöz. A fel-
használók a legtöbb eset-
ben a villamos hálózattal, 
ezen belül a köz- és dísz-
kivilágítással, hulladékkal, 
parkgondozással, útkar-
bantartással, játszóterek-
kel, rongálásokkal, utcabú-
torokkal, kóbor álatokkal, 
rágcsálóirtással valamint 
csapadék- és belvízzel 
kapcsolatos problémákat 
jelentettek be. Gyakori be-
jelentés volt az illegális hul-
ladéklerakás, a kiégett iz-
zók, sérült kábelszekrények 
problémája. A parkokat és 
zöldfelületeket érintő ese-
tekben jellemző a gallyazási 
igények bejelentése, az utak 
kapcsán pedig a járdák és 
gépjármű utak burkolatai-
nak javítása. Az applikációt 

felhasználók több esetben 
is éltek fejlesztési javasla-
tokkal. 

Hatékony és gyors fel-
dolgozás

A 123 bejelentés közül ed-
dig 22  problémát oldottak 
meg a kollégák. Az appli-
káció használata – az ed-
digi tapasztalatok alapján 
- kiváltja mind a levél-, az 
e-mail-írást és a telefoná-
lást is; előnye pedig, hogy 
a bejelentést tevő azonnali 
visszajelzést kap a problé-
ma rögzítéséről, a későbbi-
ekben pedig az ügy mene-
téről is. 

Pozitív visszajelzések a 
KolorAppról

A városlakók több esetben 
is közvetlen visszajelzést 
küldtek az applikáción ke-
resztül az üzemeltetők felé, 

amik kivétel nélkül pozití-
vak voltak. A felhasználók 
örülnek az új kommunikáci-
ós csatornának, mivel köny-
nyen, gyorsan használható 
és visszajelzést kapnak az 
adott bejelentésről.
Sok esetben a bejelentők 
nem alkalmazzák a GPS- 
helymeghatározást a beje-
lentéseknél. Az üzemeltetők 
kérik a felhasználókat, hogy 
a helymeghatározást hasz-

nálják,  ezzel segítik a hely-
szín azonosítását és a fela-
dat gyorsabb megoldását!

További fejlesztések

A tervek szerint a későb-
biekben több funkcióval is 
bővül az applikáció. Oktató 
jellegű slideshow-t helyez-
nek el a mobilalkalmazás-
ban, és lehetőség lesz offli-
ne bejelentésre, azaz ha a 

felhasználónak nincs aktív 
internetkapcsolata, akkor 
„később beküldendő”-ként 
jelöltheti meg az adott beje-
lentést. Ezen kívül pontosít-
ják a fejlesztők a térképné-
zetet, valamint tervben van 
a közétkeztetéshez, kultú-
rához és sporthoz kötődő 
bejelentő modul kialakítása 
is. A KolorApp Google Play 
és AppStore áruházakból is 
ingyenesen tölthető le .

MOBILAPPLIKÁCIÓ

Már letölthető a KolorApp
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Kazincbarcika Város Önkormányzata képviselő-testülete novemberi ülésén az Eg-
ressy Béni Városi Könyvtár vezetésével Molekné Kőrösi Beatrixot bízta meg 2022-
ig, illetve a decemberi ülésén fogadta el az intézmény működéséről szóló beszámolót. 
Ennek apropóján beszélgettünk a régi-új igazgatóval.

Milyen utat járt be, míg 
megtalálta a mára már hi-
vatásává vált könyvtári 
foglalkozását?

A középiskolai érettsé-
gi után az államigazgatás 
felé orientálódtam, fel-
merült a pedagóguspá-
lya választásának a lehe-
tősége is, de szerencsés 
véletlennek köszönhe-
tően 1988-ban Putnokon 
a Gyermekkönyvtárban 
helyezkedtem el. Hama-
rosan rájöttem, hogy ez az 
én utam. Először egy kö-
zépfokú könyvtárosi vég-
zettséget, majd 1998-ban 
Egerben főiskolai okleve-
let szereztem könyvtár 
szakon, informatikai szak-
irányon. A tanulást nem 
hagytam abba, a Szege-
di Tudományegyetemen 
informatikus könyvtáros 
lettem 2002-ben. Vezetői 
munkámhoz elengedhe-
tetlennek tartottam a jogi 
szakokleveles kultúra-
szervező menedzser ké-
pesítést, melyet 2017-ben 
abszolváltam.

Mit jelentett az Ön szak-
mai pályafutásában az a 
tény, hogy a könyvtár 
önállóvá válásával intéz-
ményvezető lett?

Közel 10 évig voltam 
szakmai igazgatóhelyet-
tes az összevont intéz-
ményben, melyet kollégá-
immal egyetemben mindig 
új utakat keresve, igye-
keztem legjobb tudásom 
szerint ellátni. Ilyen irányú 
szakmai munkánkat csak 
folytatni kellett. Számom-
ra azonban egy újabb kihí-
vást jelentett egy önálló 

intézmény vezetői felada-
tainak ellátása. Nagyobb 
lett a felelősség, különö-
sen a munkáltatói jogok 
gyakorlása és a gazdálko-
dási és pénzügyi kérdések 
megoldása területén. 

Mi inspirálta arra, hogy 
újra benyújtsa pályáza-
tát?

Az elmúlt időszakban a 8 
fős szakmai stábbal ren-
geteg feladatot kellett 
megoldani. De ennek nincs 
vége, szoktam mondani: 
nálunk csak a változás ál-
landó. Még mindig látok 
kihasználatlan lehetősé-
geket. Szeretném még 
teljesebbé tenni a meg-
kezdett munkát. Itt első-
sorban gondolok az infor-
matikai fejlesztésekre, a 
látogatottság további nö-
velésére, illetve még vál-
tozatosabb programok 
által a lakosság minél szé-
lesebb bevonására. 

Immár negyedik éve, 
hogy a Mezey István Mű-
vészeti Központban ide-
ális körülmények között 
dolgoznak. Hogyan alakult 
a könyvtár látogatottsá-
ga? Életkor alapján mely 
korosztály a legaktívabb?

Egy könyvtár költözte-
tése nem gyakori tevé-
kenység, de mi ezt átél-
hettük több alkalommal 
is. Azt hiszem, a legutolsó 
volt az, amire azt mond-
hatjuk, megérte. Keve-
seknek adatik meg, hogy 
a szakma véleményét is 
kikérik, illetve javaslata-
ikat figyelembe veszik a 
tervezésnél és a berende-

zésnél. A mi esetünkben 
ez történt, s a kezdeti fé-
lelem után örömmel lát-
tunk munkához. Szeren-
csére a könyvtár földrajzi 
elhelyezkedése kedvező 
a városon belül, földszin-
ten van, akadálymentes, 
egy igazi XXI. századi kör-
nyezetbe térhetnek be a 
szolgáltatást igénybe ve-
vők. Ennek köszönhetően 
a könyvtár látogatottsá-
ga folyamatosan nő, volt 
olyan év, hogy elérte a 
81 ezer főt (országos át-
lag: 5412 fő). A könyvtár-
ba beiratkozottak száma 
az utóbbi 5 évben 5000 
feletti, 2016-ban 5861 fő 
volt (országos átlag: 558 
fő). Úgy gondolom, ezek a 
számok önmagukért be-
szélnek. A legaktívabb az 
50 év feletti korosztály.

Költségvetésük hogyan 
alakult az elmúlt időszak-
ban? Milyen forrásból és 
mennyi összeget tudnak 
fordítani állományfejlesz-
tésre, illetve pályázati le-
hetőségekkel éltek-e?

Mint önkormányzati fenn-
tartású intézmény mű-
kö d ü n k , ga zdá l ko dási 
feladatainkat a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgáltató 
Központ gazdasági cso-
portja végzi. Az önkor-
mányzat által lehívható 
normatív támogatás adja 
a költségvetésünk alap-
ját, melyet a különböző si-
keres pályázatoknak kö-
szönhetően kiegészítünk, 
amit programokra és állo-
mánygyarapításra fordít-
hatunk. Az elmúlt 5 évben 
pályázat útján 81 149 802 
Ft-ot nyertünk. Évente 

7-10 millió Ft közötti ösz-
szeget használtunk fel do-
kumentumok vásárlásá-
ra. Örömmel tölt el, hogy a 
könyvtári érdekeltségnö-
velő pályázaton 2. helyen 
végeztünk a megyében.

Pályázatában megfogal-
mazta tevékenységük 
erősségeit. Megnevezné 
közülük a legfontosabba-
kat?

A tárgyi feltételeknél az 
előzőekben említettem 
az erősségeket. Szakmai 
téren kiemelném a kép-
zett szakembergárdát, 
a korszerű szolgáltatási 
formákat, az informatikai 
eszközök magas szintű 
használatát, a jól kiépített 
kapcsolatrendszert, a jó 
szakmai hírnevet, a vál-
tozások befogadásához 
szükséges innovációra 
való hajlamot. De nem ül-
hetünk a babérjainkon az 
eddig elért eredmények 
tudatában. Mindezeket a 
területeket nap, mint nap 

még magasabb szintre kell 
emelni. 

Milyen elképzelései van-
nak a jövőre vonatkozó-
an a könyvtár működését 
illetően?

Szeretném elérni, hogy 
könyvtárunk még inkább 
közösségi térré váljon, s 
minél több korosztályt 
szólítsunk meg program-
jainkkal. Szeretném, ha a 
közeljövőben elérnénk a 
„Minősített könyvtár” cí-
met. Ennek érdekében 
tettünk lépéseket, illetve a 
szakmai kritériumon erő-
teljesen dolgozunk. A He-
lyi Értéktár munkájába a 
munkatársaimmal aktívan 
bekapcsolódunk. Tovább 
kell folytatnunk a város 
történetével kapcsolatos 
dokumentumok digitali-
zálását. Az elégedettségi 
méréseket alapul véve fi-
gyelembe kell venni az ál-
lománygyarapításnál és a 
programok szervezésénél 
a lakossági igényeket. 

RÉGI-ÚJ VEZETŐ  
A KÖNYVTÁR ÉLÉN

I NTE R J Ú G E N E R ÁC IÓK KÖZTI KOM M U N I K ÁC IÓ 

„FONTOS, HOGY 
ÉRTSÜK EGYMÁST” 
A generációk közötti kommunikáció fontosságáról és 
annak módjairól tartott előadást dr. Dobos Csilla egye-
temi docens középiskolásoknak január 9-én a Mezey 
István Művészeti Központban.

A Szikra Alapítvány, az 
Idővár Nyugdíjas Kul-
turális Klub és a Barcika 
Art Kft. szervezésében 
megvalósult esemé-
nyen a város középisko-
láiból résztvevő diákok, 
de más generációk kép-
viselői is érdeklődtek az 
előadás iránt.
A témában már koráb-
ban volt egy előadás 
Kazincbarcikán, akkor 
az Észak-Magyarorszá-
gi Szenior Szabadegye-
tem előadás-sorozatá-
nak részeként. A téma 
fontosságára való te-
kintettel azonban most 
a fiatalabbak számára is 
megismételték az isme-
retterjesztő programot.
– A kommunikációel-
mélet első alapszabá-
lya, hogy nem lehet nem 
kommunikálni. Nagyon 
fontos az, hogy minél 
többet kommunikál-
junk, az emberek közöt-
ti kapcsolat egyik alapja 
ugyanis a beszélgetés. 
Ha elzárkózom, bezár-
kózom, az semmilyen 
szempontból nem tesz 

jót sem magamnak, sem a 
másiknak, sem a társada-
lomnak. Így van ez a ve-
lem egykorúakkal is, és így 
van ez a generációk között 
is. Szükség van arra, hogy 
a fiatalok és az idősek be-
széljenek egymással. Ez 
most egy speciális kon-
textusban történik hiszen 
mára megjelentek az úgy-
nevezett digitális benn-
szülöttek, és a digitális 
bevándorlók, akik ugye 
az idősebb generáció kép-
viselői. A kommunikáci-
ót alapvetően alakította 
át az IKT (Információs és 
kommunikációs technikai 
– a szerk.) eszközök és az 
internet megjelenése ép-
pen ezért tudatosítani kell 
minden generáció képvise-
lőiben azt, hogy a kommu-
nikáció mennyire fontos, 
mennyi időt kell, érdemes 
rászánni és hogy miről be-
szélgessünk, hogyan be-
szélgessünk. A szavaknak 
ugyanis ereje van – fog-
lalta össze az előadást rö-
viden dr. habil Dobos Csilla 
egyetemi docens, intézet-
igazgató.

KOLOR A K A DÉ M I A

SPORT ÉS MOZGÁS IDŐSKORBAN  
A Kolorakadémia Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem negyedik félévé-
nek utolsó előadását tartották január 11-én a Mezey István Művészeti Központban. 
A programon Papp Mónika, a Szikra Alapítvány elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
majd a 2018-as év tavaszán esedékes előadások témáiról és időpontjairól beszélt.

A szabadegyetem előadója 
ezúttal Szanyi Mária szak-
pszichológus, testnevelő, 
jóga és body ART okta-
tó volt, aki „Test és lélek, 
egészség-betegség, bol-
dogság és boldogtalan-
ság” címmel tartott előa-
dást. Az előadó kiemelte az 
időskori mozgás fontossá-
gát, hiszen ez az a gene-
ráció, aki még nem tanulta 
meg, hogy a mozgás nem-
csak a fiataloké, és ebben 
a korban igenis szükséges 
legalább egy fél órát aktív 
tevékenységgel, mozgás-
sal eltölteni.
Az előadás-sorozat célja 
az életen át tartó tanulás 
biztosítása az észak-ma-
gyarországi régióban, a 
társadalom egyik legfon-

tosabb erőforrásának, a 
tudásnak az átadása idős 
emberek és több generá-
ció részére. A színes előa-
dás-sorozat szervezői a 
Miskolci Egyetem, Böl-
csészettudományi Kar, 
Nyelv és Kommunikáció 
Kutatócsoport, a Harma-
dik Kor Egyeteme Miskolc 
Alapítvány, a Szikra Alapít-
vány és a Barcika Art Kft. 
A program fő támogatója 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata.
A Szenior Szabadegyetem 
következő állomásán feb-
ruár 8-án, 15.00 órától dr. 
habil. Dobos Csilla, egye-
temi docens, intézetigaz-
gató „A szavak ereje: A szó 
olyan, mint a méh: méze és 
fullánkja van” címmel tart 

előadást a Mezey István 
Művészeti Központban.
A rendezvényen dr. Dobos 
László, a Harmadik Kor 
Egyeteme Miskolc Ala-
pítvány, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Bűn-
megelőzési Alapítvány 
elnöke is részt vett.

ÚJ ÉV I KONC E RT  

OSZVALD MARIKÁVAL KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÚJ ÉVET 
Tizennegyedik éve kez-
dődik az esztendő kul-
turális programsorozata 
újévi koncerttel Kazinc-
barcikán. A színvonalas 
eseménynek az Egressy 
Béni Művelődési Központ 
adott helyet január 12-én 
és 13-án. A hagyományok-
tól eltérően, most először 
kétszer is teltházas nagy-
közönség előtt léptek fel 
az előadók.
Az esemény sztárvendé-
ge Oszvald Marika, a Fővá-
rosi Operettszínház Kos-
suth- és Jászai Mari- díjas 

magyar színművésznője, 
operetténekese, Érdemes 
művész, a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tag-
ja. A művésznő a Melódia 
Kamarazenekarral egy 
csokorba gyűjtve adta elő 
a legismertebb zenei dara-
bokat, mint a My Fair Lady 
„Csudijó”, a Csárdáskirály-
nő „Hajmási Péter”, vagy a 
Marica grófnőből a „Ringó 
vállú” című slágereket. 
Az ünnepi programban a 
nagyérdemű hallhatta a 
Harmónia kórust, láthatták 
az Kodály Zoltán Alapfokú 

Művészeti Iskola pedagó-
gusait, valamint az isko-
la társastánc és néptánc 
tanszakos növendékeit. 
Az est rövid szünetében az 
előcsarnokban, mindenkit 

szeretettel vártak egy po-
hár pezsgőre, ahol köszön-
tőt mondott Oszvald Ma-
rika, valamint Kerek Gábor 
Közeledő, a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Isko-

la vezetője. Az est zárá-
saként a Mágnás Miská-
ból, a „Cintányéros cudar 
világot” hallgatta a sztár-
fellépő előadásában a kö-
zönség. 



7KOLORHÉT • IV. / 2.

HIRDETÉS

6 2018. JANUÁR 19.

Korunk népbetegsége a stressz. Ebben a rohanó, elvárásokkal teli világban egyre 
nagyobb terheket cipelünk, amiket talán nem is veszünk észre időben. Gyógyszerek 
felíratása helyett próbáljunk meg önmagunkon segíteni, hiszen hosszú távon másra 
úgysem számíthatunk. A transzcendentális meditáció egy lehetőség arra, hogy ki-
egyensúlyozott életet éljünk. A technikáról Dömsödi András Transzcendentális Me-
ditáció (TM) tanárt kérdeztük.

– Első körben tisztázzuk, 
mit is jelent a Transzcen-
dentális Meditáció?
– Ez egy mentális tech-
nika, amely a világon a 
legegyszerűbb és leg-
hatékonyabb meditációs 
módszer. Túl a gondolko-
záson, túl az elmélkedé-
sen a végtelen és határta-
lan csend állapotában egy 
tiszta, éber tudatosságba 
lépünk, ezt hívjuk transz-
cendálásnak.

– Hogyan találkozott 
TM-technikával? Miért 
fontos önnek?
– Akkoriban nem vol-
tam megelégedve az éle-
temmel, bohém voltam, 
stresszel és fáradsággal 
túlterhelve éltem a hét-
köznapokat. Egy újság-
ban láttam 1999-ben egy 
TM-tanfolyamra szóló 
meghívót, elmentem az 
előadásra és részt vettem 
a képzésen. Megszűntek 
a hangulatváltozásaim, a 
szenvedés, a kedvtelen-
ség és rögtön tudtam, 
hogy mindig ezt keres-
tem. Teljesen más életér-
zést adott, mint korábban: 
megszépült minden, sok 
öröm és boldogság van 
bennem azóta. Nem tud-
nám elképzelni az élete-
met a TM gyakorlása nél-
kül. 

– Miben tér el a TM más 
meditációs technikáktól? 
– A TM egy ősi, védikus 
hagyományból ered, amit 
Maharishi Mahesh Yogi 
hozott el a világnak 1957-
ben. Személyesen képez-
te ki a tanárokat, hogy 

eredeti módon adják át 
a tudást tanítványaik-
nak. Maharishi és meste-
re Guru Dev, a hagyomány 
bölcs mesterei, akik a tu-
datosságuk legmagasabb 
szintjén átlátták az egész 
világegyetem működését. 
A leghatásosabb techni-
kát adták meg a jelenkor-
nak, amivel elérhetjük az 
élet legmagasabb célját. A 
legtöbb technikához a mai 
korban már hozzáadtak 
vagy elvettek, így azok 
nem tiszta forrásból ered-
nek, ezért hatástalanná 
váltak. A Transzcenden-
tális Meditációban az elme 
természetes működését 
vesszük alapul. Egy rez-
gést használunk, amibe az 
elménk belekapaszkodik 
és a gondolkodó elmét el-
viszi a végső valóság for-
rásába, a tiszta tudatba, 
az ok nélküli boldogság 
állapotába. Ezért hívjuk a 
TM-et egy könnyű, ter-
mészetes technikának. 

– Hogyan működik a TM?
– Ez egy nagyon könnyen 
elsajátí tható gya -
korlat, nincs ben-
ne koncentráció 
vagy erőlkö-
dés. Minden-
ki nek si ke -
rül. Nem hit 
k é r d é -
se vagy 

a tudatos ellazulásé. Itt 
minden magától műkö-
dik a legtermészetesebb 
módon. A könyvekből és 
az internetről a tanítás élő 
és hagyományőrző jelle-
ge miatt nem lehet elsa-
játítani, csak Maharishi ál-
tal személyesen kiképzett 
TM-tanártól tanulható 
meg. A tanár a tanítvány-
nak kiválaszt egy speciá-
lis rezgést, azaz hangzást, 
egy úgynevezett mant-
rát és annak helyes hasz-
nálatát megtanítja. A TM 
gyakorlata által a tudatos 
elménk lecsendesedik és 
egy egyedülálló mély pi-
henést hoz létre. Ebben a 
nyugalomban regenerá-
lódás és öngyógyító fo-
lyamat kezdődik meg. A 
meditáló boldog, békés, 

szeretetteljes állapotot 
tapasztal nyugalommal és 
pihentséggel együtt. 

– Melyek a TM jótékony 
hatásai?
– Önfejlesztő gyakorlat, 
ami a legnagyobb stresz-
szcsökkentő hatást ért el 
a jelen korban. A világ 35 
országában és 250 egye-
temen csaknem 700 ku-
tatással bizonyították a 
TM jótékony hatásait.  Az 
emberek már az első nap-
tól beszámolnak a nyu-
godtságról és a csökkenő 
feszültségről. Megszűnik 

az aggódás, emelkedik 
az energiaszint, 

k re a t í v a b b a k 
l e s z ü n k  é s 

j o b b, t is z-
tább gon-

d o l k o -
d á s u n k 
lesz. El-

tűnik a 

fáradtság, ezzel megszű-
nik az álmatlanság. Az al-
vászavarral küzdők is rö-
vid időn belül visszakapják 
az éjszakai nyugodt alvás 
minőségét. A mentális za-
varok, a pánik, a fóbiák, 
a gátlások, a szorongás, 
a fejfájás - minden, ami 
stressz alapú probléma - 
fokozatosan javulnak. A 
technika gyakorlása ál-
tal megszabadulhatunk 
a káros szenvedélyektől. 
Nagyfokú elfogadás jele-
nik meg az életünkben és 
könnyebben dolgozzuk fel 
a korábban nagy kihívás-
nak számító élethelyze-
teket. Ha egy adott nem-
zetben, akár városban 
vagy faluban az embe-
reknek az egy százaléka 
együtt meditálna, akkor 
drasztikusan csökken-
nének a negatív hatások, 
mint például a bűnözés, a 
balesetek és az elhalálo-
zási statisztikák. A világ 
problémáira már megvan 
a megoldás csak használni 
kellene.

Ingyenes előadás: 
Hotel BorsodChem 
2018. február 27. 18.00

NAPI KÉTSZER HÚSZ 
PERC AZ EGÉSZSÉGÉRT

TR A NSZC E N DE NTÁ LIS M E DITÁC IÓ

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

Tisztelt jelenlegi és leendő Vendégeink!
A Barcika Príma Kft. az alábbi szolgáltatásaival
továbbra is áll Tisztelt Vendégei rendelkezésére.

Vállaljuk:
- bálok, ballagások, 
- esküvők, eljegyzések,
- születésnapok, keresztelők,
- céges rendezvények,
- osztálytalálkozók, és
- egyéb családi rendezvények lebonyolítását 
 (terem biztosítása és igény szerinti berendezése, ételkészítés, felszolgálás).  

Kapcsolat:
Tel.: 06-20/391-7522
E-mail: kriston.tamas@barcikaprima.hu
Személyesen: Jóbarát Étterem, 3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.

Legyen Ön is a vendégünk!

Tisztelettel:
Barcika Príma Kft.

IMPRESSZUM
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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.

Készüljön velünk a nyárra!
Hozzáadott cukortól mentes, szén-
hidrátcsökkentett pékáruk, desszer-
tek, tészták, stb. Cukorbetegeknek, 

diétázóknak, kismamáknak. 

Norbi Update Kazincbarcika, 
Egressy u. 9.

facebook/norbiupdate kazincbarcika

A hirdetés felmutatoja
10% kedvezményt kap a

vásárlás végösszegéből.

Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala
A hajléktalanok és fedél nélkül maradtak 
krízisidőszakban (november 1. - április 30.) történő 
ellátásáról bővebb információ:
- a www. kazincbarcika.hu, 
- a www.kolorline.hu weboldalakon, 
- valamint a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal épületében  

(3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.), 
- a KolorTV képújságjában olvasható, 
- továbbá személyesen a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 

Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő (3700 Kazincbarcika, 
Mátyás király út 56., tel.: +36-48/311-256) telephelyén nyújtanak 
tájékoztatást.

A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása
a kidobott fenyőfák gyűjtéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a BMH   
Nonprofit Kft. 2018. január második és harmadik naptári hetében, a 
vegyes hulladék gyűjtési napon végzi a kidobott fenyőfák gyűjtését.

A fenyőfákat oly módon kérjük az edények mellé kihelyezni, hogy 
azok a közlekedést, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.

A társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit tisztelettel 
kérjük, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében 
a fenyőfákat egy helyre összegyűjteni szíveskedjenek.

Együttműködésüket köszönjük: BMH Nonprofit Kft.

A Barcika Szolg. Kft
Ingatlangazdálkodási Igazgatósága 

Ingatlangazdálkodási előadó
munkatársat keres

Főbb feladatok:
•  

helyiségek, földterületek - folyamatos helyszíni ellenőrzése.
• A bérleti szerződésében rögzítettek szerinti használat ellenőrzése, szükség szerinti intézkedés.
• A bérlőkkel való kapcsolattartás: ellenőrzés, panaszkezelés, problémamegoldás.
• Önkormányzati rendészettel való együttműködés. 
• Naprakész dokumentáció vezetése számítógépes program használatával.

Szakmai elvárások:
• Minimum középfokú iskolai végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, aktív online kommunikációs szemlélettel 
• Műszaki beállítottság, építőipari szakterületek ismerete előny

Személyiségbeli elvárások:
• Megoldásorientált szemlélet, részletek iránti fogékonyság 
• Határozott fellépés, kiváló kapcsolatteremtő képesség,
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség
• Rugalmasság, pontos, gyors munkavégzés
• Szabálykövető magatartás   

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• Az alapbéren felüli teljesítmény alapú mozgóbér rendszer
• Stabil, hosszútávú munkahely

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: a palyazat@barcikaholding.hu e-mail-címre küldöttés a munkakör pontos
 megnevezésével ellátott fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel.

Jelentkezés határideje: 2018. 02. 15.
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- Gyermekkorom (ami nem 
most volt) kedvenc éte-
lei közé tartozott a lábat-
lantyúk, krumplipürével és 
sóskaszósszal. Az ötvenes 
években az édesanyáknak 
nagyon kreatívnak kellett 
lenniük ahhoz, hogy min-
dennap friss és ízletes ebéd 
kerüljön az asztalra. Nem 

volt ez másképp nálunk sem. 
Baráti körben többször fel-
idéztük a gyermekkor ízeit, 
ételeit, s többször említet-
tem az enyémet. Nagy meg-
lepetésemre nem ismerték, 
ezt az egyszerű húsmentes 
ételt, ami így az ünnepek 
után jótékonyan hat az em-
berre. Mígnem a múlt héten 

a piacon a kedvenc árusom-
nál egyik ismerősöm friss 
zöldpetrezselymet kért, 
mert lábatlantyúkot akart 
készíteni. Mit mondjak zene 
volt füleimnek, hogy végre 
valaki ismeri ezt az ételt. 
Aztán az eladónénivel egye-
temben ki-ki elmondta a sa-
ját verzióját. 

Egy recept, egy sztori
UNTENERNÉ MÁRTON ÁGNES,  

Pro Urbe Kazincbarcika-díjas nyugalmazott tanácsadó

GASZTRONÓMIA

HOZZÁVALÓK:
• 3 zsemle
• 3 db tojás
• 1 kávéskanál ételízesítő
• 1 evőkanál friss petrezselyem
• 1 csipet só
• bazsalikom ízlés szerint
• majoranna ízlés szerint
• bors
• 2-3 gerezd fokhagyma
• 1 közepes fej hagyma
• 2 evőkanál olivaolaj

Elkészítése: A zsemléből 
készült tölteléket minden-
ki jól ismeri, s az elkészí-
tés módja sem ördöngős. 
Az összetevőket össze-
keverjük, majd a tölteléket 
egy kör alakú zsíradékkal 
és zsemlemorzsával ki-
kent tortaformába tesszük 
és sütőben megsütjük. Ha 
kihűlt tortaszelet formára 
vágjuk fel. Krumplipüré illik 
hozzá és sóskaszósz, iste-
ni finom.

LÁBATLANTYÚK

Andrásiné Palkó Ágnes alkotásaiból nyílt meg a Gimi ga-
léria idei első tárlata január 10-én.

A kiállítás megnyitóján 
Petróczi Gábor a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium 
igazgatója köszöntötte a 
megjelenteket, majd Sajó 
Attila a Don Bosco Sport-
központ megbízott igazga-

tója, kulturális menedzsere 
méltatta a művész pályáját.
Andrásiné Palkó Ágnes Sa-
jószentpéteren dolgozik 
rajztanárként, több mint 
húsz éve fest, főleg ak-
varellel dolgozik, szívesen 

készít tájképeket és port-
rékat is.
Az alkotó több csoportos 
kiállításon is szerepelt már, 
többek között az Izsó Mik-
lós Képzőművészeti Kör 
tagjaival együtt. A „Pilla-
nat-Vázlatok” című tárlat 
január 26-áig tekinthető 
meg.

MEGNYÍLT AZ IDEI ELSŐ TÁRLATA
G I M I GA LÉ R IA

PROGRAMAJÁNLÓ

KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAIKAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAIKAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG LEGSZÍNESEBB ELŐADÁSAI

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
SZENIOR SZABADEGYETEM

előadássorozat 2018. február 8-tól 
csütörtökönként 15.00-17.00 óra között 
a Mezey István Művészeti Központban 

(Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.)

A program fő támogatója: 
Kazincbarcika Város Önkormányzata

Szervezők: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport, 

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, 
Szikra Alapítvány, Barcika Art Kft.

Az előadássorozat időpontjai, témái,  
előadói: 2017/2018. II. félév

A FOGLALKOZÁS 

HELYE ÉS IDEJE 

(NAP, ÓRA)

TÉMA MEGJELÖLÉSE ELŐADÓ (OKTATÓ NEVE)

1 2018. február 8.
15.00 – 17.00

A szavak ereje:  
A szó olyan, mint a méh:  
méze és fullánkja van

Dr. habil. Dobos Csilla, 
egyetemi docens, intézetigaz-
gató Miskolci Egyetem, BTK

2 2018. február 22.
15.00 – 17.00

Kultúrák harca és együttműködése:  
menekülés és/vagy hittérítés?  
Keresztény és iszlám kulturális konfliktusok

Dr. Utry Attila
ny. főiskolai docens, 
Eötvös József Főiskola, Baja

3 2018. március 8.
15.00 – 17.00

Fogyasztóvédelem időskorban Dr. Mélypataki Gábor
Miskolci Egyetem, ÁJK

4 2018. március 22.
15.00 – 17.00

A táplálékod legyen gyógyítód Prof. Dr. Dinya Zoltán
akadémikus

5 2018. április 5.
15.00 – 17.00

Erő, csend, harmónia –  
Gondolatok és tapasztalatok az 55 év feletti 
egészséges életmódról

Dr. Korányi Mariann
jogász, jógaoktató 
és Yumeiho terapeuta

A hallgatók minden előadásról tematikus vázlatot, 
valamint négy alkalommal történő megjelenés esetén 

certifikációt is kapnak.

A részvételi díj 1 000 Ft/félév, 
melynek befizetésére a helyszínen az első oktatási napon 

14.00-tól nyílik lehetőség.

Jelentkezés feltétele: 
– 50. életév betöltése,
– minimum középfokú végzettség,
–  a résztvevő vállalja a szabadegyetemen való 

aktív részvételt,
– részvételi díj befizetése.

Jelentkezési cím: Szikra Alapítvány
3530 Miskolc, Reményi Ede u. 9. Tel: 46/504-730

e-mail: kepzes@szikraalapitvany.hu

Jelentkezési határidő 2018. február 6. 12.00

Az év LEGKOCKÁBB gyermekprogramja,
nemcsak gyerekeknek:

Kockabarátok kiállítás és játszóház LEGO® alkotásokból

A trendek jönnek-mennek: igaz ez a játékiparra is, ahol napjainkban már 
a boltok polcain a legújabb elektromos autók, Barbie-babák különböző 
fajtái, interaktív plüssállatok vagy társasjátékok sorakoznak, azonban 
mellettük ott van évtizedek óta a megunhatatlan, kreatív játék; a LEGO®. 
Érték, játék és minőség – ez jellemzi a márkát. 

A kreatív, fejlesztő játékok nemcsak a gyerekeket töltik el örömmel: az 
idősebb generáció is ugyanolyan izgalommal és játékossággal veszik 
kézbe őket, hiszen felnőtt fejjel már egész komoly alkotásokat is lehet 
készíteni legóból. Egy fergeteges utazásra invitálunk mindenkit a játékok 
varázslatos birodalmába!

Legyen részese Ön is a legnagyobb LEGO® kalandnak 2018. február 13-a 
és 16-a között a Mezey István Művészeti Központban!

LEGO® építőmesterek féltve őrzött remekműveivel, egyedi alkotásaival 
várják 2018. február 13-14-15-16-án, 9.00-18.00 óra között Kazincbar-
cikán, a Mezey István Művészeti Központban!
A klasszikus LEGO® témák mellett, mint a váras, tűzoltós és vonatos 
asztalok, természetesen a legújabb kedvencekkel is lehet találkozni, 
több mint 200 m2-en! Átélheti a Star Wars csodás csillagközi élményeit, 
találkozhat SpongyaBobbal és barátaival, és ha csak szimplán jobb hellyé 
tenné a világot, akkor ne hagyja ki a LEGO® Friends varázslatos világát! 

A kiállítás témái bővebben: Star Wars, Space, Szuperhősök, Technic, 
Város, Verdák, SpongyaBob, Chima, Ninjago, Castle, Friends, Hajók, Arctic.

Ami még lesz: 
  interaktív, pneumatikus asztalok és vitrinek
 3 féle játszóház: 

 Lego Duplo-játszóház
 Lego-játszóház
 Kocka-játszóház

 Vonatirányítás
 Daruirányítás

Várunk mindenkit  
szeretettel a játékok  
varázslatosbirodalmába!

Szervező: Barcika Art Kft.
További információk:  
Mezey István  
Művészeti Központ,  
3700 Kazincbarcika,  
Rákóczi tér 9.  
Telefon/fax: 
+36-48/310-116
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TOVÁBBRA IS ÉLLOVASOK 
A férfi futsal NB II Keleti 
csoportjának hétfői mér-
kőzésén fölényes győ-
zelmet aratott a Kazinc-
barcikai Ördögök SE. A 
Kőrösi tanítványok 9-1-
re nyertek a Gödöllő elleni 
mérkőzésen. 

Listavezetőként várta 
és listavezetőhöz méltó-
an kezdte a mérkőzést a 
Kazincbarcika. A hazai ta-
lálkozón már a 2. percben 
Besenyi révén megsze-
rezték a vezetést, és egy 
percre rá Irhás duplázta 
meg a borsodi előnyt. A 
biztos vezetés birtokában 

sem tétlenkedett a ven-
déglátó, helyzeteit rendre 
gólra váltotta. Az első já-
tékrészben Fekete két-
szer, míg Titkó egyszer ta-
lált be, és 5-0-nál eldőlni 
látszott a csata.
A második 20 percben 
Bodnár góljánál már 6-0 
volt az állás, de nem sokkal 
később a vendégek Ber-
ta révén megszerezték a 
„becsületgólt”. Az Ördö-
gök támadókedve ekkor 
sem lankadt, előbb Vaj-

da szerzett két gólt, majd 
az utolsó percben Lippai 
is betalált, beállítva ezzel 
a 9-1-es végeredményt. 
Kőrösi Gábor együttesé-
nek ez volt ebben a sze-
zonban a 12. győzelme. 
Az Ördögök 37 ponttal az 
élen állnak az NB II Kele-
ti csoportjában. A barcikai 
együttes legközelebb ja-
nuár 22-én, este 7 órától a 
Vác együttesét fogadja a 
Don Bosco Sportközpont-
ban. (Fotók: Pálinkó Gábor)

RÖPLA BDA

EZÚTTAL NEM 
SIKERÜLT A BRAVÚR
NB II-es férfi bajnokin fo-
gadta szombat délután 
a VRCK junior csapata a 
MEAFC felnőtt együtte-
sét, s ahogy az első mér-
kőzést, úgy ezt is négy 
szettben a miskolciak 
nyerték.
Sok hibával játszottak 
ugyan a csapatok, et-
től függetlenül izgalmas 
mérkőzést láthatott a 
szép számú publikum. 
Mindegyik szettet nagy 
küzdelem jellemezte, ami 
az eredményben is meg-
mutatkozott. A mérkő-
zés krónikájához hozzá-
tartozik, hogy a negyedik 
szett hajrájában a játék-
vezető kicsit szigorúbb 

volt a kelleténél, két pontot 
is „ajándékozott” a miskol-
ciaknak: egy kosárérinté-
ses fogadást szabálytalan-
nak látott a VRCK-nál, míg 
a vendégeknél egy eme-
lést nem fújt be.
Ettől függetlenül a megyei 
derbit megérdemelten 
nyerték Surányi Istvánék, 
27 pontig jutottak.
Bokor Elek edző: – Megint 
tűz nélkül játszottunk, ne-
hezen pörögtünk fel, és sok 
hibát is vétettünk. Voltak 
fellángolásaink, jobb perió-
dusaink, és bár a negyedik 
szettre felállást és takti-
kát váltottunk, a hibáink 
miatt megint mi mentünk 
az eredmény után. 

A POLLACK A 
LEGEREDMÉNYESEBB
Idén negyedik alkalommal díjazta a Magyar Diáksport Szövetség 
azokat a pedagógusokat és intézményeket, akik kimagasló eredmé-
nyeket értek el a harmincadik jubileumi Diákolimpia® versenysoro-
zaton, illetve a legtöbbet tették a jövő nemzedékének egészséges 
és erkölcsi neveléséért. A versenyeken összesen 270 ezer diák vett 
részt, akik közül 18 ezren jutottak a sportági döntőkbe. A sikeressé-
gében nagy szerepet játszott a testnevelők és az iskolák lelkesedé-
se és kitartó munkája.

Az elért eredmények alapján a legjobbakat összesen négy kategó-
riában díjazták. A legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intéz-
mény elismerés isodaítélésénél ez alapján állították fel a sorrendet, 
melynek alapján ebben a tanévben a Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola érdemelte ki az első helyet, megelőzve Kecskemétet 
és Kiskunfélegyházát.

KAZINCBARCIKAI ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIAI  
PONTSZERZŐ EREDMÉNYEK 2017-BEN

GRUNDBIRKÓZÁS
3. hely I. kcs. leány: Csikász Panna, Kónya Boglárka, Kovács-Varga 
Alíz, Lőrincz Larina, Mató Zita Hella, Nagy Csenge, Páhy Rebeka, Pi-
ankó Léna, Tanyi Tünde, (Kazinczy); felkészítő Tóthné Szepesi Éva
4. hely II. kcs. leány: Csikó Melodi, Fazekas Tünde, Fejes Csenge, Mol-
nár Panna, Nagy Angelika, Papp Dorina, Somodi-Hornyák Lilla, Szar-
vas Gréta, (Kazinczy), Stefán Valentina (Ádám); felkészítő Tóthné 
Szepesi Éva
7. hely 1. kcs. fiú: Balázsi Bence, Csóka Raul, Iski Levente, Kiss Zoltán, 
Lévai Krisztián, Lőrincz Bence, Pál Rajmund, Pollack Levente (Kazin-
czy), Orosz Richárd (Ádám); felkészítő Barna Imre

FLOORBALL
1. hely I. kcs.: Nagy Csenge, Csikász Panni, Lőrincz Larina, Var-
ga Zsófia, Bede Zsófia (Kazinczy); felkészítő Tóthné Szepesi Éva és 
Máté László
3. hely IV. kcs.: Batki Laura, Imre Eszter, Kapás Lívia, Komlósi Fanni, 
Papp Dorina, Tóth Anna (Kazinczy); felkészítő Tóthné Szepesi Éva 
4. hely II. kcs.: Bede Fanni, Máté Csenge, Nagy Csenge, Rácz Anita, 
Rádai Nadin, Százi Vivien (Kazinczy); felkészítő Tóthné Szepesi Éva 
és Máté László

ATLÉTIKA
2. hely 4x10 m váltó: Imre Eszter, Papp Dorina, Tóth Anna (Kazinczy), 
Blága Lili (Ádám); felkészítő Tóthné Szepesi Éva
3. hely atlétika csapat ötpróba: Batki Laura, Blága Lili, , Imre Eszter, 
Papp Dorina, Tóth Anna, (Kazinczy), Janka Ágnes (Pollack); felkészítő 
Tóthné Szepesi Éva

FUTSAL
4. hely: Lakatos Krisztián, Sándor Bálint, Szabó Dominik, Taskó Máté 
(Kazinczy), Sánta Gábor (Árpád), Halász Ádám, Huszák Milán, Jónyer 
Kristóf, Orosz Donát, Stefán Bendegúz (Ádám); felkészítők Béres 
Csaba és Máté László

STRANDLABDARÚGÁS
2. hely: Csernely Márton, Géczy Ákos, Lakatos Krisztián, Orosz Do-
nát, Sándor Bálint, Szabó Dominik (Kazinczy), Sánta Gábor (Árpád), 
Jónyer Kristóf, Stefán Bendegúz, Viktor Ákos (Ádám), Henez Kevin 
(Dózsa); felkészítő Máté László

VRCK

FÖLÉNYESEN VEZETNEK 
Az elmúlt héten kétszer is győzött a Vegyész Röplabda 
Club Kazincbarcika az NB I-es röplabdabajnokságban. A 
kék-sárgák előbb a tavalyi bajnok Kaposvár ellen hazai 
pályán, majd a tavalyi Magyar Kupa győztes Szolnok ellen 
idegenben győztek egyaránt 3-0-ra.

Kaposvár elleni hazai rang-
adóval kezdődött a 2018-as 
esztendő. A mérkőzésen a 
szurkolók is kitettek magu-
kért, hiszen nagy számban 
szorítottak a barcikai sike-
rért. A kék-sárga alakulat 
jól kezdett, a somogyiak 
csak a játszma első felé-
ben tudták tartani a lépést. 
A folytatásban elhúzott a 
hazai együttes, és 3 pontos 
előnyre tett szert. A végén 
hiába kért kétszer is időt a 
vendégek trénere Demeter 
György, már az sem segí-
tett, 25-17-re hozta az első 
felvonást a Kazincbarcika.
A második szakaszban 
lendületesebben kezdtek 
a dunántúliak, ám a játsz-

ma közepén már Mészáros 
Dömötörék álltak jobban. A 
Kazincbarcika annak elle-
nére remekelt, hogy Szabó 
Dávid nem lépett a pályára. 
A végjátékban még meg-
próbálta elkapni a veszett 
fejsze nyelét a Kaposvár, de 
nem sikerült a fordítás, 25-
23-ra hozta ezt a szakaszt 
a VRCK.
A harmadik felvonásban 
semmit sem bízott a vé-
letlenre a Barcika, hiszen 
6-0-lal kezdett és nem is 
hagyta „szóhoz jutni” el-
lenfelét. Magabiztosan, és 
ami a legfontosabb, ered-
ményesen játszott Daniel 
Oravec együttese. A játsz-
mát 25-20-ra, a mérkőzést 

pedig 3-0-ra nyerte a Ka-
zincbarcika, megszakítva 
ezzel a somogyiak elleni 10 
éve tartó nyeretlenségi so-
rozatát.
A hét másik mérkőzésén 
az idei bajnokságban egy-
szer már 3-0-ra legyőzött 
Szolnok otthonába láto-
gatott a VRCK. Toronyaiék 
egyik játsz mában sem ad-
tak esélyt a házigazdáknak. 
Az első és a második fel-
vonást egyaránt 25-17-re, 
míg a harmadikat 25-21-
re hozták. A 3-0-s győze-
lem azt jelenti, hogy a Ka-
zincbarcika 13. mérkőzésén 
megszerezte 13. sikerét, és 
toronymagasan vezet az NB 
I-ben. A következő fordu-
lóban, január 21-én vasár-
nap fél hattól a MÁV Előre 
Székesfehérvár együttesét 
látják vendégül Bananiék a 
szokásos helyszínen, a Don 
Bosco Sportközpontban. 

TEREMFOCI

Országos döntőben a 
kazincbarcikaiak
Január 11-én tartották a diák teremfoci-bajnokság 
megyei döntőjét a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsar-
nokban, ahol négy csapat küzdött meg egymással: 
Sárospatak, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázi-
um, a Diósgyőri Gimnázium és Kazincbarcika váloga-
tottja.

Eredmények:
Sárospatak - Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium: 0 - 4
Kazincbarcika - Diósgyőri Gimnázium : 3 - 0
Sárospatak - Diósgyőri Gimnázium : 3 - 3

Kazincbarcika - Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium: 3 - 2
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium - Diósgyőri Gimnázi-
um : 3 - 3
A büntetők után a Diósgyőr nyert. 
Kazincbarcika - Sárospatak: 2 - 1

Így végül három győzelemmel a kazincbarcikai srácok 
lettek az elsők és hozhatták haza az aranyérmet, illet-
ve jutottak tovább az országos döntőbe, amit február 
4-én, 5-én és 6-án rendeznek Békéscsabán.

PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Január 23-24. (kedd, szerda) 10.30
Ovis színházbérlet

 › A MINDENTLÁTÓ 
KIRÁLYLÁNY

Csodamalom Bábszínház 

Január 27. (szombat) 15.00 és 17.00
 › FLASH ÉVZÁRÓ GÁLA

Január 29. (hétfő) 8.00-16.00
 › VÉRADÁS

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › KABARCI-K TÁRLATA
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA

Március 3-áig
 › „PÉNZEMBER”

Kiállítás Tóth Róbert numizmatikus gyűjteményéből

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2. ,
tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini tér 4.

Január 20. (szombat) 8.00, tornacsarnok
 › KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SE FELKÉSZÜLÉSI TORNA

EDELÉNY
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR (István király útja 49.)

Január 22. (hétfő) 17.00
 › MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

VADNA
GÖŐZ PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ (Kossuth út 7.)

Január 27. (szombat) 08.30
 › IV. BÁN-SAJÓ-VÖLGYE VADNA ULTIVERSENY

Program:
08.30-08.55  Regisztráció a helyszínen
09.00-17.00  Ultiverseny 
13.15  Ebéd 
Nevezési díj: 1500 Ft
Előzetes jelentkezés január 25-ig a 06-48/505-234-es telefonszámon,  
a krisztamarin@gmail.com e-mail-címen, valamint a helyszínen. 

SAJÓSZENTPÉTER
Január 20. (szombat) 10.00
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR (Bem J. út 15.)

 › IRODALMI DÉLELŐTT 
a Sajószentpéteri Irodalmi Kör tagjaival és vendégeikkel a  
Magyar Kultúra Napja alkalmából

Február 3. (szombat) 10.00 
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR (Bem J. út 15.)

 › „ARCOD REJTSED ÁLARC MÖGÉ, …” 
farsangi kézműves foglalkozás

Február 16. (péntek) 19.00
RENDEZVÉNYEK HÁZA (Hunyadi út 11.)

 › NOSZTALGIAEST A VALENTIN-NAP JEGYÉBEN
Érd.: 06-20/563-7127
Jegyek megvásárolhatók a Kulturális Központban, február 9-ig.

Március 9. (péntek) 18.00
KULTURÁLIS KÖZPONT (Sport út 32.)

 › BERECZKI ZOLTÁN NŐNAPI AKUSZTIKUS MŰSORA
Belépőjegy ára: 1500 Ft.
Információ: 06-48/521-053



HIRDETÉS

12 2018. JANUÁR 19.

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

A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása elérhetőségeiről
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, 

hogy a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata 2018. január 15-től 
az alábbi telefonszámon érhető el: +36 21 3500 111.

Ügyfélszolgálati kérdésekben elektronikus úton a jövőben az ugyfelszol-
galat@bmhnonprofit.hu e-mail-címen állunk a lakosság rendelkezésére.

BMH Nonprofit Kft.

Itt a farsang, áll a bál...
GYERE, KÖLCSÖNÖZZ  NÁLUNK 2018-BAN IS!

TÉGED IS VÁR A VÁROSI 

JELMEZKÖLCSÖNZŐ
Kazincbarcikán, a Mezey István Művészeti Központban január 22-től március 10-ig.

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. Tel.: 06-48/310-116
    Nyitva: hétköznap 9-18-ig, szombaton 9-14-ig

Kölcsönzési díj: 1300 Ft  Kaució: 2000 Ft

Al. INFORM MÉDIA IAPKIADÓ által hirdelett 
ÉV AUTÓJA 21117 .,5ZABADIDÖ-AIITÓ" kategíria NYERrESE 

Alapfelszereltségben 

KLÍMA, 7 LÉGZSÁK, AB 

* 
SUZUKI 

SZABD SUZUKI 
naarkakereskedes 

Értékesítés: (48) 510-060 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 

Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu 


