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Szépkorúakat köszöntöttek 
Sajószentpéteren is
Bár az ENSZ október elsejét csak 1991-ben nyilvánította az idősek világnap-
jává, Sajószentpéteren már 1984 óta hagyomány a város idős polgárainak 
köszöntése, még a legszűkösebb időkben is áldozva erre időt és anyagiakat. 
A rendezést az Aleva Mihályné által vezetett Területi Szociális Központ idősek 
gondjait értő, és érző munkatársai vállalták magukra. 
Nem történt ez másként idén sem: október 16-án délután a város szépkorú 
polgárai megtöltötték a művelődési központ színháztermét, ahol óvodások 

szavalatokkal, a Tücsökmadár Néptánc-
együttes iskolásai üde táncukkal derítet-
ték jókedvre őket. Majd következett a nap 
sztárvendége, Balázs Pali, aki slágereivel 
varázsolt vidámságot az arcokra, a tapshoz 
erőt a nehezen mozgó, megfáradt, beteg 
kezekbe is. A koncert után a sportcsar-
nokban látták vendégül egy estebédre a 
megfiatalodott ünnepelteket, ahol terített 
asztalok mellett beszélgethettek az egy-
kori munkatársakkal, koccinthattak a rég 
látott ismerősökkel.

TÁVCSŐ ÉPÜL
Csillagvizsgálót avatnak Rudolfetele-
pen. Október 22-én az iskolai ünnep-
ségen nemcsak a felújított épületet, 
hanem a csillagvizsgáló-távcsövet is 
átadják. A tíz méter magas épülethez 
tartozó speciális távcső számítógépes 
távirányítással is kezelhető lesz. Len-
cséin keresztül a Holdat és a bolygó-
kat is sokkal tisztábban láthatják majd 
azok, akik az átadás után használatba 
veszik a szerkezetet. 

Lapzártánk 
után érkezett: 
CSILLAGOKAT 
DÍJAZTAK

„Kazincbarcika Diáksportcsillagait” dí-
jazták október 19-én az Egressy szín-

háztermében. Közel száz olyan gyermek – tizenkilenc csapat és 
nyolc egyéni sportoló – kapott elismerést, akik nemcsak az iskolapad-
ban, hanem a tanórák végeztével a tornatermekben és a sportpályákon 
is megállják a helyüket. 
A diákcsillagok mellett természetesen az őket segítő és támogató fel-
készítő pedagógusokat is jutalmazták. A város képviselő-testületének 
elismerését, a Kazincbarcika Város Sportjáért Díjat Tóthné Szepesi Éva, 
a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagisko-
lájának tanára kapta. A díjat 2009-től adományozzák a  legkiemelkedőbb 
tevékenységet végző sportszakembernek vagy közösségnek.

HÍREK RÖVIDEN

Múzeumi nap Rudabányán
Idén tizennyolcadszor rendezték meg  a múzeumi napot Rudabányán – a 
Bányászattörténeti Múzeum, az Érc-és Ásványbányászati Múzeum Ala-
pítvány, valamint a Gvadányi József Városi Művelődési Ház közös szerve-
zésében, a Gvadányi emlékhét keretén belül – október 16-án. 
Azért volt különleges alkalom ez, mert a múzeum jogelődje, az Érc-és Ás-
ványbányászati Múzeum 1965. szeptember 25-én nyitotta meg kapuit a 
nagyközönség előtt. Ennek emlékére „50 év, 5 évtized” címmel szakmai 
előadásokra került sor a művelődési házban. A rendezvényre, amely Ha-
dobás Sándor előadásával kezdődött, szép számmal érkeztek a kíváncsi 
vendégek. 
Ezt követően Benke István és Jordán 
Istvánné mutatta be a telkibányai 
Ipartörténeti Gyűjteményt, mely ta-
gintézménye volt a rudabányai mú-
zeumnak 1970-től 2006-ig. 
Ezután a rudabányai múzeum ala-
pításában meghatározó személyek 
életpályáit bemutató előadások kö-
vetkeztek. Elsőként Gulyás Pálné 
Papp Ilona Papp Bálintnak, a bányász-
ból lett igazgatónak az életútjáról be-
szélt, majd Márkus Zsuzsanna emlé-
kezett Bics Istvánra, aki a rudabányai 
vasércbánya és az  Érc-és Ásványbá-
nyászati Múzeum igazgatója volt. 
Az előadások sorát Papp Andrea mú-
zeumigazgató zárta: kilencven éve 
avatták fel gróf Gvadányi József szob-
rát Rudabányán címmel.
A programot kötetlen beszélgetéssel 
fejezték be, amikor a vendégek felidéz-
ték a múzeummal kapcsolatos élmé-
nyeiket. Reményeik szerint a megelőző 
fél évszázad eredményeit sikerül meg-
tartani, a gyűjteményt továbbgyarapí-
tani és folytatni a feldolgozó- és kiad-
ványozó tevékenységet.

ÉRTÉKŐRZŐK 
BESZÉLGETTEK
A vadnai Göőz Pál Művelődési Ház adott 
otthont október 13-án az „Értékőrzés, 
és hagyományápolás Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében” elnevezésű prog-
ramnak. A Nemzeti Művelődési Intézet-
tel együttesen megvalósított rendezvényt Bencze Péter, a település 
polgármestere nyitotta meg, valamit Marinné Tóth Krisztina, a helyi 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér vezetője fogadta a résztvevőket. 
A szakmai műhely színes programokkal várta a meghívottakat. Brézai 
Zoltán a Nemzeti Művelődési Intézet módszertani referense kötetlen 
beszélgetésbe tért ki az értékgyűjtésre, valamint közösségfejlesztők 
tartottak előadásokat. Műhelymunkán keresztül láthatták az értékő-
rzés menetét. Pályázati lehetőségekről, értékgyűjtési példákról is szó 
esett. A műsort a Kávészünet frissítő dallamai tették kellemesebbé. 

SZÜRETI BÁLLAL 
ZÁRTAK

Egy nagyszabású szüreti bállal zárult az idősek világnapja prog-

ramsorozat október 16-án, ahová a szervezők - Kazincbarcika 

Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 

Központ - minden intézményükből várták a szórakozni vágyó-

kat. A rendezvényen Kottner László és Tamás muzsikájára egész 

délután ropták a táncot a szépkorúak.
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VENDÉGJEGYZETEGÉSZSÉGÜGY

TALÁLKOZÓ

Mit üzen 1956 a 
mai fiataloknak?
Az idősebb generáció – valljuk meg őszin-
tén – hajlamos a mai ifjúsággal kapcsolatban 
előítéletesen gondolkodni. „Nem olyan az erkölcs…! 
Más az értékrend…! Nincs már felelősségvállalás… mint régen!” 
– fejezhetnénk be a mondatot. „Csak a mobil és a számítógép...! 
Mindig csak a szórakozás...! Felületes kapcsolatok, hűtlenség… 
bezzeg régen!” - hangozhat az érett, konzervatív általánosítás.
Szélsőséges esetekben – a bölcsessége teljes tudatában lévő 
felnőtt értelmezésében – az éretlen gyerekek csak piros betűs 
ünnepre és iskolaszünetre, azt megelőzően pedig fárasztó és 
kötelező ünnepi megemlékezésre gondolnak október 23-a 
kapcsán. Fogyatkozó nemzetünk egyre növekvő értékválsága 
megkérdőjelezhetetlen?
Megint mások – jogosan – úgy gondolják, ez már történelem, 
ami túl régen volt ahhoz, hogy a rendszerváltásról is már csak 
tankönyvekből tájékozódó fiatalok azonosulni tudjanak vele. 
Hozzátehetjük: nagy szerencse és isteni áldás, hogy a külön-
böző háborúk és terrorcselekmények tőlünk távol zajlanak, és 
a „világ zaja” helyett más – bár sokszor sajnos értéktelen és 
igénytelen - információkra fogékonyak a médiából a gyerekek.
Én tanítványaimnak köszönhetem, hogy bízhatok a felnövek-
vő nemzedék helyes értékítéletében, formálódó erkölcsében, 
kialakuló felelősségtudatában.
Mert ők azok, akik azt is megtanulták, hogy a szólás- és saj-
tószabadság, a gyülekezési és lelkiismereti szabadság nem 
mindig volt magától értetődő jog Magyarországon.
Mert ők azok, akik idősebb rokonaiktól, nagyszüleiktől hallhat-
ták és megérthették: mit jelent a diktatúra valójában, hogyan 
nyomorítja meg – néha szó szerint is – a testet és a lelket egy 
kiszolgáltatott társadalom mindennapjaiban.
Mert ők azok, akik tudják, mit jelent az egyes ember életén 
keresztül értelmezni egy nép elkeseredését, szenvedését, 
félelmét, gyászát, és ebből fakadóan reményét, lelkesedését, 
hitét, akaratát, büszkeségét, bátorságát, hősiességét, haza-
szeretetét, kitartását, összefogását és önfeláldozását, hogy 
mit jelent újra és újra felállni.
Mert ők azok, akiknek a nagy-és dédszülei jutnak eszükbe, 
akik vörös csillagot vertek, lyukas zászlót készítettek, a ma-
gyar himnuszt énekelték az orosz helyett, Kossuthot tisztel-
ték Lenin helyett, Petőfi „Talpra magyarját” szavalták Rákosi 
pajtás tömjénezése helyett, és ezért baltával a kézben kellett 
szembenézniük az orosz tankokkal, rettegve várták, jön-e 
értük a fekete autó, vagy várandós anyaként, kisgyermekes 
apaként elhagyták az országot, menekültek az ismeretlenbe.
Mert ők azok, akik hallották, olvasták és tanulták, hányszor 
védtük meg Európát akarva-akaratlan más hatalmak hódí-
tó elnyomásától, és idegen népek gyűrűjében hány ezer éve 
létezünk egy maroknyi nemzetté zsugorodva, de nem a ma-
roknyiak kishitűségével, hanem halált megvető bátorságával 
mutatva példát, mikor Dávidként dacoltunk a szovjet-orosz 
Góliáttal szemben.
Emlékezni kell elődeinkre. Köszönettel, tisztelettel és hálával 
gondolni rájuk. Azokra, akik a megváltoztathatatlanba is be-
letörődni képtelen, büszke magyarsággal újrateremtették a 
szabadságunkat és függetlenségünket. Vannak fiatalok, akik 
így gondolkodnak… tudom, hiszen ők mondták. Remélem, nem 
csak október 23-án…

» Bolacsek László , történelem szakos tanár

Lezárult beruházás a  
kazincbarcikai kórházban

Programzáró eseményt tar-
tottak a Kazincbarcikai Kórház-
ban szerdán. A Rehabilitációs 
ellátórendszer fejlesztése az 
Észak-magyarországi régióban 
című projekt záróeseményén  
a mintegy 4 milliárd 830 millió 
forintból megvalósuló egész-
ségügyi fejlesztés eredményeit 
ismertették. A program, mint 
dr. Csiba Gábor konzorci-
umvezető megnyitójában 
elmondta, érinti az észak-
kelet-magyarországi régió 
tizenegy intézményét, így 
a kazincbarcikai kórházat is, 
amely kardiológiai rehabilitá-
ciós szakrendelővel, 30 ágyas 
pszichiátriai rehabilitációs osz-
tállyal és 10 ágyas hospice rész-
leggel bővült. A fejlesztéseket 
az Európai Unió és a magyar 
állam támogatta.
A pszcihiátriai rehabilitációt a 
kórház 9. emeletén alakították 
ki, ahol háromágyas szobák-
ban gyógyulhatnak a betegek, 
a hospice-részleg egyágyas 
szobákkal az 5. emeleten ta-

lálható. A kardiológiai járóbe-
teg szakrendelőben azokat a 
betegeket fogadja a kórház, 
akik már átestek egy szívin-
farktuson, vagy egyéb kerin-
gési megbetegedésük miatt 
fekvőbetegként már kezelték 
őket. A betegek gyógyulását 
segíti a megújult tornaterem 
és a fizioterápiás rész is.
Az európai uniós pályázati elő-
írásoknak megfelelően a teljes 

körű akadálymentesítés is ré-
sze a projektnek.
Demeter Zoltán országgyű-
lési képviselő az eseményen 
többek között hangsúlyozta: 
örömteli fejlemény, hogy az 
elmúlt két évben mintegy egy-
milliárd forintból több fejlesztés 
és beruházás is megvalósult 
az intézményben.

Tóth Gábor, a kórház ügyve-
zető igazgatója a közeljövőben 
megvalósuló fejlesztésekről is 
beszámolt. Szerkesztőségünk-
nek elmondta, hogy november 
1-jén 10 ággyal növekszik a 
sebészeti osztály kapacitása, 
s hozzátette: „Reméljük, hogy 
nemcsak 10 ággyal, hanem 
orvossal is bővülünk, több se-
bésszel vagyok tárgyalásban, 
illetve területi ellátási kötele-
zettségünk szülészet és bel-
gyógyászat terén tízezerrel 
nőtt, illetve kilátásban van még 

szülészet-nőgyógyászati 
ágyak tekintetében is plusz 
öt ágy fejlesztése.”
 Tóth Gábor kiemelte: 
terveznek többek között 

diabéteszes lábápolást, 
gyermekkardiológiát, en-

dokrinológiát és angiológiát 
is – lehetőség szerint pályázati 
forrásokból.
A zárórendezvény végén a 
vendégek megtekintették az 
újonnan kialakított osztályokat.

Felcsendültek a régi bányászdalok
Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Dalos-
találkozóját. Rudabánya nyolcadik alkalommal látta vendégül a településeket, amire Szobota 
Lajos, a város polgármestere külön büszke volt. A műsort többek között Múcsony, Berente, 
Sajószentpéter, Szögliget, Borsodszirák és Edelény bányászkórusai tették színesebbé.
Az idei találkozó különlegessége, hogy az ország több kórusát is meginvitálták a programra, 
melynek a salgótarjáni Bányász-Kohász Dalkör nagy örömmel eleget is tett. A délután folya-
mán minden résztvevő bemutatkozott pár szóban, a dalkörök büszkén mondták el magukról, 
hogy milyen kitüntetéseket, díjakat kaptak. A találkozó végén Rabi Ferenc, Bencze Péter és 

Szobota Lajos ajándékkal lepte 
meg az együtteseket. Az est fo-
lyamán barátságokat kötöttek, 
vagy elevenítettek föl egymással 
a jelenlévők. Mi sem bizonyította 
ezt jobban, mint a vacsora előtti 
közös éneklés, ahol gitárral, he-
gedűvel és zongorával kísérték a 
szebbnél szebb bányászdalokat.
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Szinte látni, ahogy egész-
ségőrként bejárja a várost 
és a hozzá tartozó terülteket. 
„Akkoriban, ha levelet kap-
tam, így volt megcímezve: H 
épület, 3. lépcsőház, I./5. Az 
épületeket ABC-sorrendben 
nevezték el, és csupán két 
teljes utca létezett: a Béke út 
(ma Egressy út) és az Építők 
útja. Az épülő gyárak, üzemek 
környezetében munkásszál-
lók, üzemi konyhák és más 
vendéglátóipari egységek 
működtek. Egészségőrként 
a feladataim közé tartozott, 
hogy ezeket az egységeket 
ellenőrizzem az akkori tiszti 
főorvossal, dr. Tolnay Lajos-
sal. Berente is a körzetünkhöz 
tartozott, ezért sokat kellett 
egy-egy körút során gyalo-
golnunk. Mivel a 26-os még 
makadámút volt, időnként 
előfordult, hogy nyakig sá-
rosan érkeztünk vissza.” Így 
emlékszik a kezdetekre Laci 
bácsi, de közben kiolvasható 
a szeméből, hogy mennyire 
imádta ezt a munkát, és nem 
szegte kedvét a viszontag-
ságos időjárás sem. 

„Itt találtam meg a sorsom, a kenyerem”

Munkája mellett közéleti 
teendőket is ellátott: alapító 
tagja volt az egészségügyi 
szakszervezetnek; dolgozott 
a tanácsi, később az önkor-
mányzati szakbizottságok-
ban, így szinte az egész 
várossal kapcsolatba 
került. Mindenbe, 
amibe belefo-
gott,  teljes 
e r ő b e d o -
b á s s a l 
c s i n á l t a , 
a h o gya n 
két nagy 
s z e nve -
délyét is: 
a hagyo-
mányőrzést 
és a termé-
s z e t j á r á s t . 
Az albumokból 
sorra került elő a 
fénykép, és már  sorolja 
is: „A hagyományőrzést a 
Volt Hadifoglyok Bajtársi 
Szövetségének tagjaként 
végeztem. Velük évente 
többször vettem részt 
megemlékezéseken hazai 
és európai hősi emlékmű-

veknél. Zarándokútjaink 
s o rá n  j á r t u n k  tö b b e k 
között Lengyelországban, 
Németországban, Olasz-
országban. Kárpátalját is 

Annak idején még a széné-
getők munkáját is láttam. 
Ma már nehezemre esik a 
mozgás, de az utazásaim 
során szerzett élmények 
mindig örömmel töltenek el.” 
Október 23-a előtt termé-

szetesen az 1956-os 
e s e m é nye k rő l  i s 

felfr issültek az 
élményei. 

– Az 1956-os 
é v  a z é r t 
emlékezetes, 
mert mikor 
már érezték 
a város ve-
zetői, hogy 

valami készül, 
akkor minden 

vállalat, többek 
között a tanács 

is éjjeli és telefonos 
ügyeletet tartott a 

Rákóczi téri lépcsőházban. 
Emlékszem, Ózdról éjfél körül 
megérkezett egy busz tele 
emberekkel, akik értették a 
forradalmat. Mikor a Szabad-
ság téren megállt a busz, mi 
a lépcsőház ajtajában álltunk. 
Náluk fegyver volt, nekünk 

Kilencvenéves lett a 
mi Szőke Laci bá-

csink, aki látta felépülni 
Kazincbarcikát, és 
akinek annyi élménye 
kötődik ide, hogy bár 
Békésről származik, 
ezt a várost tekinti sa-
játjának. Fiókja mélyén 
őrzi élete megannyi 
jelentős eseményének 
fotóit, dokumentumait 
és videóit, ezeket 
rendszeresen átnézi, 
rendezgeti, miközben 
mesél és mesél. Kifogy-
hatatlan a történetek-
ből, aki pedig hallgatja, 
átélheti vele együtt a 
múltbéli pillanatokat.

a puszta kezünk. Szépen 
berobogtak, és elvagdosták 
a város vezetékes telefonjait, 
kábelvonalait. Nem mertünk 
szembe szállni velük, de 
tudattuk a város vezetőivel, 
hogy mi történt, és szépen 
hazamentünk. Városunkban 
is volt egy-két puskalövő, 
de őket a belügyiek „meg-
felelő helyre” juttatták. A 
gyárakban, a Hőerőben, a 
BKV-ban inkább zűrösebb 
volt a helyzet, mint a város-
ban – emlékezett vissza a 
kazincbarcikai eseményekre 
Szőke László.
A rendkívüli munkabírású 
és tevékeny Laci bácsi 
végtelenül szerény, any-
nyit azonban elárult, hogy 
elismerései közül a Sem-
melweis Aranykoszorúra, a 
Semmelweis Aranygyűrűre, 
valamint az 1985-ben ka-
pott Kazincbarcika Városért 
Díjra a legbüszkébb. A szeme 
fénye pedig nem más, mint 
egyetlen unokája, Szandra, 
akit ismeretlenül is a szívébe 
zár mindenki, aki hall róla a 
nagypapától.

Szőke Lászlót kilencvenedik születésnapján Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester, Pétervári György 
képviselő, István Zsolt, a KSZSZK igazgatója és Karikás Lajosné, a KSZSZK gazdasági igazgatója mellett az otthon dolgozói 
és fia is köszöntötték az I. sz. Idősek Otthonában október 16-án.  A  jeles nap alkalmából az alpolgármester átnyújtotta 
a születésnaposnak a miniszterelnök oklevelét is. Az ünnepelt elmondta, szerinte a hosszú élet titka nem más, mint a 
szerető család, a munka szeretete, valamint az aktív társadalmi élet.

PORTRÉ

többször bebarangoltuk. 
Természetjáróként szám-
talanszor végigtúráztam a 
Bükk hegységet, különösen 
sok időt töltöttem Tardona 
környékén és Lillafüreden. 
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JÁTSZÓHÁZ SEREGSZEMLE

Tököt faragtak, díszeket gyártottak
Rengeteg gyermek és felnőtt 
érkezett a Gyermekek Há-
za-Kézművesházba (GYHK) 

október 18-án 
délelőtt a tö-
kös ját-
s z ó -

házba. 

Az alkotni vágyók a közelgő 
őszi ünnepek jegyében - az 
GYHK összes műhelyében 
- többek között ajtódísze-
ket, asztali és fali díszeket, 

valamint gyertyatar-
tót készítettek, illetve 
a tökfaragást is kipró-

bálhatták. Akik lemaradtak 
a vasárnapi játszóházról, ne 
aggódjanak, hiszen az utóbbi 
évek hagyományait követve, 
az adventi időszakban több 
tematikus játszóházzal vár-
ják majd a szervezők a kicsi-
ket és nagyokat!

SZÉP EREDMÉNYEK, DÍJNYERTES FOTOGRÁFIÁK

A hét végén nyílt meg Mis-
kolcon, a Herman Ottó Mú-
zeumban a 45. Észak-Ma-
gyarországi fotóművészeti 
szemle 2015. című kiállítás, 
amelyen szép eredménye-

ket értek el szűkebb ha-
zánk, közöttük is a Felföldi 
Fotográfusok Szövetségé-
nek, a Kamera Fotókörnek, 
illetve a Más-Kép Diákfotó 
Alkotócsoportnak a tagjai. 

Örvendetes a fiatalok elő-
retörése, hiszen közöttük 
Dolap Szathmáry-Király 
Elmaz a Legjobb ifjúsági al-
kotó különdíját kapta meg. 
Koós László és Urbán Helga 
első, Antal András a máso-
dik helyezett lett, dr. Agócs 
József különdíjat és har-
madik helyezést hozott el. 
Urbán Helga a Legeredmé-
nyesebb alkotó elismerést 
is megkapta. Egyébként há-
rom – színes szabadon vá-
lasztott, monokróm szaba-
don választott és természet 
– kategóriában lehetett pá-
lyázni. Az eredményességet 
fémjelzi, hogy a több mint 

ezer képből a helyi fotósa-
ink társaságaihoz tartozók 
35 képét válogatták be a 
kiállítás alig több mint száz 
fotót bemutató anyagába. 
A kiválasztott műveket a 

közönség november 22-éig 
tekintheti meg. Képeinken: 
Dolap Szathmáry-Király 
Elmaz Pásztorfiú és An-
tal András A vágtató lovak 
című alkotása.

Roma tehetségek 
versenyeztek

Majd’ negyven produkció 
során közel 100 roma fia-
tal mérte össze tudását a 
tehetséges cigány fiatalok 
kulturális seregszemléjén 
október 16-án, az Egressy 
Béni Művelődési Központ 

színháztermében. A Nem-
zeti Művelődési Intézet 
(NMI) megyei irodája prog-
ramjának célja az volt, hogy 
a halmozottan hátrányos 
helyzetű, tehetséges fiata-
loknak is lehetőséget bizto-
sítsanak bemutatni tudásu-
kat. A seregszemlére ezúttal 
14 és 30 év közöttieket vár-
tak, akik ének-zene, vers és 
próza, illetve tánc kategóri-
ákban léphettek fel. A zsű-
ri minden kategóriában az 
első, a második és a harma-
dik helyezetteket jutalmaz-
ta, valamint különdíjakat is 
kiosztott az arra érdeme-
seknek. A legjobb produk-
ciók előadói emellett a NMI 
adatbázisába is bekerültek.

FOTÓMŰVÉSZET
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CSEMPE KÉSZLETRŐL ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

06-48/312-823, 
info@lilatuzep.hu
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Mapei-termékek, térkövek  
Creaton, Tondach, Terrán cserepek forgalmazása.  

Lambéria 1440 Ft-tól
 Pala, trapézlemez, bitumenes és műanyag hullámlemez

CSEMPÉK ÉS JÁRÓLAPOK KÉSZLETRŐL
Kerítésoszlop, drótfonat is kapható

Gipszkartonvásár: 1150 Ft 1 raklaptól
Mindez akár szállítással, daruzással!

Autó- és épületablak-fóliázás, -sötétítés
3D KARBONFÓLIÁZÁS

 LÁMPAPOLÍROZÁS
LAKKOZÁS UV-VÉDELEMMEL

Kazincbarcika
Tel.: 06-70/948-8795

www.folia.barcika.hu
facebook/design plusz bt.

A Várban lévő Öregtorony olyan állandó kiállítások helyszíne lesz, amelyek multimédiás eszközök segítségével mutatják be a várban 
zaj lott egykori életet, a vár lakóinak mindennapjait, tevékenységét, a várostromok menetét, eszközeit, valamint a tűzfegyverek fej lődé sét, és 
azt, hogy a vár birtokosai ez utóbbira milyen új védművek építésével reagáltak. A várbeli fogadóépületben információs köz pont, jegy
pénz tár, ajándékbolt és büfé kerül kialakításra, a vár mellett színpad és hagyományőrző lovagi tornapálya is helyet kap. A falubeli fogadó
épület állandó kiállítása keretében megtekinthető „II. Rákóczi Ferenc fejedelem gyermekkora a regéci várban” című tárlat, amely a feje
delem felcseperedésének bemutatásán keresztül ismerteti a középkori gyereknevelési szokáso kat, családi kapcsolatokat, és a nemesség 
minden napi életét. Az élményszerű bemutatást és a játékos tanulást többérintős kép ernyők, interaktív terminálok és monitorok segítik. 
A vár történeti építési periódusait, fordulatos történe tét, neves tulajdonosait 3 dimenziós film mutatja be a filmvetítőteremben. A váras 
tema tikájú múzeumpedagógiai műhely és a történelmi játszótér egész évben várja a családokat és az osztályokat. A modern vendégfoga
dás feltételeit turisztikai információs pont, helyi termékeket felvonultató ajándékbolt és büfé biztosítja. Regéci Vár és Látogatóközpont

„A Regéci VáR, AhoL ii. Rákóczi FeRenc FejedeLem
A gyeRmekkoRát töLtötte”

www.regecivar.hu

ÉRDEKLŐDNI: 70/771-6591

DANKÓ ABLAK
redőnyök, rovarhálók, acélajtók
Német minőségi műanyag ajtók, 
ablakok kedvező áron, akár 45% 

kedvezménnyel, teljesen készre szerelve, 
igény esetén kőművesmunkával!

Acélajtó egyedi szegőléccel csak nálunk!
Redőnyök, rovarhálók 1 hét határidővel.

10 év szakmai tapasztalat, 
igényes, minőségi munka, ingyenes helyszíni felmérés!

KAZINCOPTIKA Kazincbarcika,
EGRESSY ÚT 31.
T.: 06-48/412-717

VISSZAVÁRJUK!
Minden nálunk elköltött 10 ezer forintból 1 ezer forintot újra levásárolhat nálunk.

 KORUNK HŐSE:
VARILUX
multifokális lencse

1+1
 AKCIÓ!

A látásvizsgálatot és a kontaktlencse illesztést Poráczki Blanka és Szaniszló Margit
diplomás optometrista-kontaktológusok végzik a hét minden munkanapján.

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

Homok-, 
sóder-,

betonszállítás BÁLÁSRUHA 
-AKCIÓ (kg)  

mindkét üzletünkben 26–31-ig 
vagy a készlet erejéig!

Bálabontás hétfőn és csütörtökön. 

Barcika Garden Bt.
FAISKOLAI LERAKAT

Kazincbarcika, Attila út (Tesco-val szemben)

Növényvédelmi tanácsadás!   Kertépítést vállalunk!

 

Nyitva: H.–P. 7.30–17.30, Sz.: 7:30–14:00, V.: zárva
Telefon: 20/938-8980, 48/704-073  

• Gyümölcsfaoltványok, 
bogyósok

• Krizantémok, árvácskák
• Sírcsokrok, tobozkoszorúk
• Örökzöldek

• Díszfák, díszcserjék
• Évelők
• Műtrágyák, tápoldatok
• Növényvédőszerek
• Virágföldek 

FORGÓVILL 
VILLANYSZERELÉS

Telefon: 06-30/285-0710 
E-mail: forgovill@gmail.com

Épületvillamosság, karbantartás, 
hibaelhárítás, riasztó telepítése.

Otthon végezhető 
ajándék-, dísztárgyak 

csomagolása, stb: 
06-90/603-906

(http://audiopress-hungary.webnode.hu 635Ft/min 
06-1/222 8397, 06-20/496-3980)



7KOLOR 7  •  I. / 8.

A sportoló a véletlennek, 
vagyis egy barátjának 
köszönheti, hogy „lenézett” 
egy akkor még a miskolci ren-
dészeti szakközépiskolában 
tartott edzésre, ami annyira 
megtetszett neki, hogy ott 
is ragadt. Később Kazincbar-
cikán is folytatta az 
edzéseket, 
és egyre 
jobban 
rákapott a 
versenyzés 
ízére is. 
– A világ-
bajnokságon 
elért eredményemre büszke 
vagyok, de tavaly többek 
között voltam egy Euró-
pa-bajnokságon Lengyelor-
szágba, Krakkó városában, 
amit megnyertem, és egy 
világbajnokságon, Malajziá-
ban, ahol ezüstérmes lettem 
– büszkélkedett sikereivel 
Norbert, aki mielőtt letévedt 

A KAZINCBARCIKAI VILÁGBAJNOK

az edzőterembe, soha nem 
próbálta a küzdősportot, 
előtte ugyanis atletizált. 
A világbajnok azt is elárulta, 
miként hangolódik egy-egy 
küzdelemre:

– A versenyeknél van egy 
megadott felkészülési sé-
mám. A szabályrendszerek 
szerint tudok készülni a 
megmérettetésekre, a 
kisebb-nagyobb változások 
függvényében kesztyűzök 
vagy sparlingollok a partne-
rekkel. Ha ismerem az ellen-
felem vagy találok róla egy 

videót, akkor attól függően 
döntünk a ráhangolódásról, 
de minden a ringben dől el. 
Ha kijövök az első menetről, 
akkor onnan már tudok jó 
instrukciókat kapni.

– A világbajnoki 
felkészü- 

lés egy 
hosszabb 
folyamat 

volt, mert 
egy héttel 
előtte egy 

másik címmérkő-
zésen vettem részt 

Budapesten, így már edzés-
ben voltam, csak tartanom 
kellett a kondíciót, és az 
edzésszámokat. Az ellen-
felem bár alacsonyabb volt 
nálam, de súlyban nehezebb, 
pont belefért még a keretbe. 
Gondoltuk is, hogy verekedni 
fog, és majd ütőtávon belül 
jön, de a végén a rutinommal 
sikerült megoldanom a dol-

got – nyilatkozta a meccsről 
Spéth Norbert. Ezt Szepesi 
Attila, a bajnok edzője is 
megerősítette:
 – Norbi gyorsasága, rob-
banékonysága, leleményes-
sége most nagyon sokat 
ért. Kifejezetten elégedett 
voltam a mérkőzéssel, mind 
az öt menetben ugyanezt 
tapasztaltam, bár az első két 
menet nehezebben indult, de 
végül egyre jobban érzékel-
hető volt a fölény.
– Ennél a sportnál lényeges 
többet kell áldozni az em-
bernek az életéből, Norbi ezt 
meg is tette.  A legnagyobb 
adottság, ami ehhez a sport-
ághoz szükséges: az elszánt-
ság. Nem csak alakformáló, 
de jellemformáló hatása is 
van – tudtuk meg az edzőtől, 
akivel Spéth Nor-
bert bevallása 
szerint nem 

Belgiumban a „Spártaiak éjszakája” gálán profi K-1 szabályrendszer-
ben Spéth Norbert derekára került 66,7 kg-os súlycsoportban a World 

Kickboxing Network (WKN) világbajnoki öve. A rendkívül eredményes 
sportoló már bezsebelt egy EB-aranyat és egy világbajnoki ezüstérmet, 
így nem véletlen, hogy Rehák György, a Magyar Muaythai Országos 
Sportági Szakszövetség elnöke rá gondolt, amikor ellenfelet kerestek 
a belga Pirellonak. A húszéves bajnok elmondta szerkesztőségünknek, 
középiskolás korában kezdett el küzdősporttal foglalkozni, nagyon rövid 
idő alatt sikerült sportkarrierje csúcsára küzdenie magát. 

átlagkapcsolatban van, csa-
ládias és baráti a viszonyuk. 
A sporttal összefüggésben is 
hasonló a gondolkodásmód-
juk: „A siker titkát a munká-
ban látjuk. A küzdősportot 
ésszel kell csinálni, nem csak 
csinálgatni. Az edzéseken 
pedig hajtani kell.”

PORTRÉ
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Kazincbarcikán eladó a Tavasz úton 3.emeleti, 1,5 szo-
bás lakás. CSOK, hitel megoldható! Irányár: 3,2 MFt

Eladó Sajógalgócon 2,5 szobás parasztház, akár állandó 
lakhatásra is alkalmas. Irányár: 2,8 MFt

Kurityánban 4 szobás, 110 m2-es családi ház eladó , 
csak a falak állnak, és tető alatt áll. Irányár: 1,8 MFt. 
CSOK!

Kazincbarcikán, a Vécsetal dűlőben 1,5 szobás+ tetőte-
res hétvégi ház telekkel eladó akár állandó lakhatásra 
is. Irányár: 3,5 MFt teljes berendezéssel. 

Sajószentpéteren, elit negyedben 3 szobás, modern 
családi ház eladó. Irányár: 17 MFt. CSOK! 

Tardonán 125 m2-es, szintes, 3 szobás családi ház 
eladó, akár vállalkozásra is alkalmas. Irányár :  
9,9 MFt. CSOK! 

Kazincbarcikán, Mátyás király úton 1,5 szobás, 4.eme-
leti lakás eladó. Irányár: 3,2 MFt. CSOK igényelhető. 

Kazincbarcikán, a Jószerencsét úton ikerház fele, 3 
szobás, felújított állapotban eladó. Irányár: 12,5 MFt. 
CSOK igényelhető. 

Kazincbarcikán, az Augusztus 20. téren 2 szobás, 
4.emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 4,85 MFt 
CSOK (szoc.pol.) igényelhető. Érdeklődni: Kazinc-
barcika, Egressy út 24. 2/10. Dr. Gyöngyi István 
Ügyvédi és Ingatlanközvetítő Irodában szemé-
lyesen vagy telefonon: 30/2896-165 vagy a  
www.gyongyi-ingatlan.hu-n.

Kazincbarcikán eladó az Egressy úton, 10 emeletes épü-
letben egy 1,5 szobás, nagyerkélyes, magasföldszinti 
lakás. A fürdőszoba zuhanyzós, mosdó, vécékagyló 
és a vezetékek cserélve. A szobák laminált padlósak, 
a többi helyiség és az erkély is járólapos, az erkélyen 
rács van. Orvosi rendelő, gyógyszertár,  boltok, óvoda, 
bölcsőde, kórház, buszmegálló közel. Alacsony rezsi - 
3000 Ft közköltség, melyben a lakásbiztosítás is benne 
van. A lakás üres, azonnal költözhető! Irányár: 4,2 MFt. 2 
db fotel: 4000 Ft. Szőnyeg: 150 x 240 cm-es 6000 Ft. 
Érdeklődni: 06-70/622-4743. A lakás ára alkuképes!

Panelprogramos épületben garázs eladó. Érd.: 06-
70/415-1830

Felújított, üzleti minősítésű 19 m2-es garázs eladó. Érd.: 
06-70/581-7784

Mikszáth Kálmán út 19. szám alatt garázs eladó. Érd.: 
06-70/771-6591.

Eladó a Ságvári téren 3. emeleti,  2 különbejáratú szobával 
rendelkező, 48 m2-es alapterületű, téglaépítésű lakás. 
CSOK, illetve egyéb támogatások igénybevehetőek. 
200 m-en belül orvosi rendelő, patika, posta, boltok. 
Irányár: 4 millió Ft. Érdeklődni: 20/5191045. (Este 6 
után.)

Városközponti, Mátyás király úti panorámás, erkélyes, 
redőnyös, IV. emeleti, 48 m2-es, jó elosztású, másfél 
szobás lakás, a buszvégállomáshoz és a piachoz közel 
családi okok miatt eladó. A vételár tartalmazza a lakás 
bútorzatát is, a közmű rendszer részlegesen felújított. 
Érd.: 06-20/421-3232

Keresek: cefrét, 14 c-s gumit, régi pénzt, mikrobusz 
tárolására alkalmas garázst. Érd.: 06-70/37-67-435

Német nyelvből és történelemből korrepetálást, fölké-
szítést vállalok nagy gyakorlattal. Házhoz megyek. 
Ár: 1500 Ft/óra. Érd.: 70/556-3031, bacsikluszien@
gmail.com.

Elmúlt a nyár, jön a tél, jó meleg takaró sokat ér! Eladó 
2 db gyapjútakaró, 1 db párna 270 ezer Ft helyett 100 
ezer Ft-ért. Érd.: 06-20/565-7326, 06-48/313-036

Villanyszerelés ingyenes helyszíni felméréssel! Lakások 
teljeskörű felújítása, hibaelhárítás, villanyóra-áthe-
lyezés, mérőhelykialakítás, teljesítménybővítés rövid 
határidővel. Közületeknek is! Tel.: 06-30/832-8839

Eladó Sajószentpéteren, szép, csendes, erdős környe-
zetben lévő, nagyon jó állapotú, családi jellegű sorház 
szélső lakása saját helyrajzi számon, osztott, teljesen 
szeparált telken, elkülönített közműcsatlakozásokkal.
Durisolból épült 1989-ben. Hőszigetelt, fa nyílászárók, 
gázcirkó fűtés,átalány: 19600 Ft/hó. Bramac cserép. A 
telken kerti tó, borospince, autóbeálló. Alsó szint: garázs 
(18 m2), valamint irodának, üzletnek alkalmas szoba, 
mosókonyha, wc, 20 m2 raktár. Középső: nappali+ét-
kező 38 m2, konyha 6 m2, spájz, zuhanyzó, wc, terasz 
(36 m2, egy része télikert). Felső: teljes belmagassá-
gú, 1 nagy és 2 kisebb hálószoba, gardrób, fürdőszoba 
káddal, két mosdóval, wc. Irányár: 17,2 M Ft. Tel.: 06-
20/972-4327

A P RÓH I R DE T É S
Sajókápolnán közművesített, csendes környezetben lévő 

építési telek eladó. Terület: 1542 m2, irányár 1 150 000 
Ft. Tel.: 06-20/338-7493.

Sajókazán családi ház eladó. Minden megoldás érdekel. 
Érd.: 06-20/5832933

Kazincbarcikán, a Margaréta utcában 1200 m2-es, ren-
dezett hétvégi kert ( szőlő, gyümölcsös ) villannyal 
ellátott faházzal, ásott kőpincével, bekerítve ELADÓ! 
Érd.: 06-20/6699-549

Referrenciákkal rendelkező, leinformálható, középkorú 
nő idősgondozást, takaritást vállal, gondozói tanfo-
lyammal. Hivjon bizalommal. Tel.: 06-20/295-8620

Nagyon szép, gondozott, parkosított zártkert eladó a Tar-
donai úton, a Billatárói buszmegállónál. A telek 1840 
nm, 2/3-a bekerített, sok nagy álló-és fekvő tujá-
val, fenyővel, termő és új telepítésű gyümölcsfákkal, 
termő diófákkal, málna-és szederbokrokkal. A hátsó 
rész mezőgazdasági művelésre bármikor alkalmassá 
tehető. Az első részen van egy kis téglaház,benne 
hideg-melegvíz,villany, wc, pici terasz. A ház mellett 
osb-ből épített szerszámos, 8 fő kinti étkezésére al-
kalmas, fedett pavilon, 6 ülőkés szalonnasütő, fúrt kút. 
Érd.:06-20/ 480-9272 

Autómotor folyóirat bekötve 30 év, 1975-2005-ig eladó. 
Ár megegyezés szerint. Érd.: 06-30/951-8894, 06-
30/632-6325

Kazincbarcikán eladó vagy kiadó a Tavasz utcába egy 
másfél szobás lakás. Érd.: 06-20/957-2006

Eladó egy régi szekrény, egy toalettükör, régi könyvek, 
képek és egy fateknő. Érd.: 06-30/338-3247

Jó állapotban lévő 30 db, 1000x1200 mm-es hullámpala, 
valamint 50 m3-es Simson Schwalbe eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-20/462-6074

Vennék: Transporter felnit akár gumival, diót, naprafor-
gómagot, kukoricát. Érd.: 06-70/3767435

Páncéltőkés zongora felhangolva eladó. Érd.: 06-
48/521-132, 06-30/1975-931

Diavetítőgép filmekkel gyűjtőnek 3000 Ft-ért eladó. 
Érd.:48/521-132, 06-30/1975-931

Encs, Radnóti út 49. szám alatt szintes, 4 szobás családi 
ház eladó. Irányár: 15 000 000 Ft. Érd.: 06-70/665-
1569, 06-46/456-295

Kurityánban, a főút mellett, Kossuth u. 128. sz. alatt 4 szo-
bás családi ház eladó mellékhelyiségekkel, garázsok-
kal. Irányár. 9 millió 200 ezer Ft. Érd.: 06-20/773-7831

Tiszavasváriban eladó 250 m2 területen lévő víkendház, 
amely a Pillangó út 18. sz. alatt található. Hozzátartozik 
egy nagy terasz, egy nagy nappali, egy szoba, egy kis 
főzőfülke, elkülönített zuhanyzó és vécé. A strandhoz 
közel van. Ár.: 1,2 M Ft. Tel.: 06-48/426-795

Edelényben eladó 75 m2-es családi ház, tíz éve épült, 
hőszigetelt, gázkonvektoros, garázzsal +3 mellék-
helyiséggel, az egyikben zöldségespince, gondozott 
porta, a kertben 13 jól termő szilvafa. Két családnak is 
alkalmas, esetleg részleges bútorzattal. Irányár: 7,9 M 
Ft. Tel.: 06-70/292-9719

Eladó egy mázsa golden delicsesz alma 100 Ft/kg áron.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-30/480-
7998

Garázs kiadó vagy eladó az alsóvárosi garázssoron. Tel: 
30-976-9863

Elcserélném 5-ös óvodánál lévő 3 szobás (61 m2), kórház 
sarkánál lévő, szoba-konyhás (44 m2), egyedi fűtésű 
lakásaimat barcikai 3 szobás kis kertesre. Érd.: 06-
70/635-1962

Putnokon 2 szobás családi ház gyönyörű kerttel eladó, 
vagy barcikai panelra cserélhető értékegyeztetéssel, 
kisebbre. Érd.: 06-30-641-2073

Sajószentpéteren, a Móra lakótelepen 2 szobás, jó  
ál lapotban lévő lakás sürgősen eladó. Érd.:  
06-70/241-2838

Kedvező ár! Nézze meg! Zártkerti ingatlan eladó Ka-
zincbarcikán: 2000 m2-es, fákkal, egy sor tujával, fúrt 
kúttal, egy 4x4-es, nyitott nyári lakkal. A telken meg-
művelt konyhakert is található. A telek körbekerített! 
A buszjárat óránként közlekedik Tardona és Barcika 
között, a kaputól 50 m-re. Érd.: 06-30/936-3384

Kazincbarcikai, 2 szobás, 2. emeleti, belvárosi, tégla-
építésű, középső, meleg lakás betegség miatt eladó. 
Közelében boltok, iskola, gyógyszertár, játszótér, 
buszmegálló 2-3 percre, pince van hozzá. Irányár: 5,2 
miilió Ft. Érd.: 06-70/415-7954

MEGISMERNI AZ 
ISMERETLENT

SCHÁG ÉVA előadása
– 4. rész –

Mezey István  
Művészeti Központ

2015. október 26. 18.00
Szervezők:  

Képi Demokrácia - Barcikai Históriás - Barcika Art

Közreműködik 
a La Cosa  
Nostra  
csoport

Mindennap, 
minden 

percben

A MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ BEMUTATJA

2015. október 28. (szerda) 
18.00 óra

a filmzenék,  
a jazz és a musicalek világából

FELLÉPŐK:

CAPRICCIO DUÓ
PLACHI RITA (hegedű)

VARGA KRISZTINA (zongora)

Jegyár: 900 Ft , és vendégünk  
egy csésze espressokávéra!

Jegyek korlátozott számban a  
Mezey István Művészeti  
Központban kaphatók. 

További információ kérhető a  
48/310-116-os telefonszámon.

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Nyitva tartás: h.-cs.: 10.00- 18.00, p.-szo.: 10.00- 20.00, v.: 10.00- 18.00

EGY CSÉSZE K ÁVÉ…

örökzöld slágerekkel
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„Speciális emberek 
speciális helyzetekben”
Mini fotókiállítás nyílt az Újkazinci 
Programszigeten október 13-án. 
A kiállítást, mely a „Speciális 
emberek speciális helyzetek-
ben” címet viselte Negrutz 
Ágoston, elnöki főtanácsadó 
nyitotta meg, aki beszédé-
ben méltatta az alkotókat, és 
kiemelte: „minden embernek 
ki kell nyitnia szívét a 
sérült emberek felé, s ez a 
tárlat jó példa arra, hogyan is 
csináljuk”.
A kiállító művészek többek között Szűcs Mara, Miklós 
Lívia, Gál Gábor és Kaló Attila volt, de nagyközönség elé 
tárta pár képét más, a városban tevékenykedő fotográfus 
is. Az eseményen közreműködödtek a Kurityáni Általános 
Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon növendékei. 
A tárlat háziasszonya Tóth Józsefné volt.

REFORMÁTUS ISKOLÁK NAPJA
Fanfárral és áhítattal vette kezdetét az idei 
Református Iskolák Napja Kazincbarcikán, 
melyet október 14-én rendeztek meg az 
Irinyi János Református Szakközépiskola 
és Diákotthonban. A program célja, hogy a 
helyi és a környékbeli református iskolák 
bemutassák tevékenységüket, fő profilju-
kat. Az eseményen Pásztor Dániel lelkészi 
főjegyző és püspökhelyettes köszöntötte a 
résztvevőket, majd a dédestapolcsányi Cso-
masz Tóth Kálmán Református Alapfokú 
Művészeti Iskola, a kazincbarcikai Tompa 
Mihály Református Általános Iskola, vala-
mint az Irinyi János Református Szakkö-
zépiskola és Diákotthon mutatkozott be. 
A rendezvényen megjelent többek között 
Klimon István alpolgármester is.
Ahogy Pál-Kutas Dénesné, az Irinyi János 
Református Szakközépiskola és Diákotthon 

igazgatója elmondta: „Miskolcon minden 
év októberében van a református iskolák 
napja, ahol az ottani iskolák teret kapnak, 
hogy bemutatkozzanak. Mikor az Irinyi is 
belépett a református iskolák családjába, 
akkor jött az ötlet, hogy a helybéli iskolák, 
így a Tompa és a Csomasz szintén csatla-
kozzon a hagyományhoz, és itt helyben is 
hozzunk létre egy református iskolák nap-
ját, megmutatva magunkat a városnak, il-
letve azoknak, akik irántunk érdeklőnek.”

ISKOLAI HÍREK

KIÁLLÍTÁS

Tehetségpontok 
találkoztak

Szakmai napot tartottak a Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskolában október 16-án. A találkozóra meghí-
vást kapott a szintén tehetségpontként működő buda-
pesti Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola is. Az onnan érkező negyvenhat fős tan-
testület egy matematika és egy művészeti bemutatóórán, 
és műhelyfoglalkozáson vett részt. A nap végén szakmai 
tapasztalatokat cseréltek a pedagógusok. 
Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes, a Pollack igazgatója el-
mondta, hogy mivel a Comenius Program keretében az ál-
talános iskolák diákjaival már bejárták Európát, sőt a tenge-
rentúlra is eljutottak, ezért sok külföldi intézménnyel tudtak 
már tapasztalatot cserélni, ezért szerettek volna egy hazai 
általános iskolával konzultálni.

– Egy személyes kapcsolat vezetett el oda, hogy a buda-
pesti Medgyessy Ferenc általános iskolával felvegyük a 
kapcsolatot, melynek az apropóját az adta, hogy Kazinc-
barcikán a Pollack iskola is az első német tagozatos iskola 
volt, és szeretnénk továbbvinni a német nyelv népszerű-
sítését. A tantestület szívesen fogadta a meghívásunkat 
– indokolta az intézményvezető, miért a budapesti iskolára 
esett a választásuk.

2015. október 23-án, pénteken 09.00 órakor 
a BorsodChem Zrt. főbejárata melletti emléktáblánál

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS 
a Borsodi Vegyi Kombinátot építő hadifoglyok és elítéltek 

tiszteletére
Ünnepi megemlékezést tart: Bökönyi Sándor,  

a HONSZ Dr. Padányi Márius Területi Elnökségének elnökhelyettese

Közreműködik:
• a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara

• Bacsó Laura ének 

2015. október 23-án, pénteken 10.00 órakor az 1956-os 
emlékműnél

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS 
KOSZORÚZÁS 

az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
Ünnepi beszédet mond: Szitka Péter, Kazincbarcika város polgármestere 

Közreműködik: a Miskolci Musical- és Dalszínház
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MIÉRT ÉPPEN ALACSKA?

AKI TÚLKUNKORÍTJA

Keze alatt favirágok nyílnak

Beköszöntöttek a hűvösebb őszi napok, a nö-
vények lassan hervadásnak indulnak, ám van 
egy hely Sajószentpéteren, ahol minden év-
szakban színesen pompáznak a virágok, itt él 
és alkot ugyanis Vadnay Lajosné favirágkészítő. 
Már egészen kicsi gyerekként az erdők és fák 
szerelmesévé vált, amikor a természetet jár-
ta a nyughatatlan újító, ezermester édesapjá-
val, aki 1934-ben egy kis görög faluban, Szte-
fanov Lambroszként látta meg a napvilágot. 
A polgárháború borzalmai elől tizennégy évesen 
Jugoszlávián át Magyarországra menekítették. 
Otthon maradt szüleit akkor láthatta ultoljára. 
Lánya tőle leste el és tanulta meg az egyik kivé-
teles képességét, a favirágok készítését. Szám-
talan, végül a kazán számára gyártott virággal 
keményen megfizette a tanulópénzt, hogy tö-
kéletesítetve tudását továbbvihesse apai örök-
ségét. Ahogyan ő is mondta: „utamat kijelölte az 
élmény, amit akkor kaptam, amikor élete utol-

só évét édesapámmal együtt töltöttem kedvelt 
virágai között”.
Honi és külföldi turistáknak fából készült virágait 
árulva, szeretett édesapja (a „görög Laci bácsi”) 
után ma már ő lett a lillafüredi sétány egyik üde 
színfoltja. Az általa készített (iparművészeti al-
kotásként zsűrizett) negyvenötféle virágban az 
a különleges, hogy egyetlen darab puhafából 
(nagyon éles faragókéssel) egymás után vékony 
szalagokat lehasítva készülnek a szirmok. Ezt 
hívják „pásztorlegyező” technikának, amelyben 
nincs semmiféle ragasztás, tűzés vagy más kötés. 
Ez a különlegesség jelenti egyben az ilyen faragá-
si technika nehézségét is. A kész darabok a végén 
színezve válnak az élő virág tökéletes másává. 
Sok színezési móddal kísérletezett, de maradt 

a vízfesték-
nél, ugyanis 
néhány év el-
teltével aján-
lott felfrissíteni 
a színeket, s ezt a 
festéket mindenki könnyen beszerezheti. Az ily 
módon megszületett virágok is élnek, kis törő-
déssel sokkal tovább az igaziaknál. Közöttük leg-
érdekesebb a dália, amelynek a szirmait készí-
tése közben kissé „túlkunkorítja”, hogy beférjen 
egy pohárba, ne törjön el szállításkor. Az élő zöld 
vesszőre tűzött virágfejet vízzel körbepermetez-
ve, a szirmok megduzzadnak, ezáltal a szemünk 
láttára nyílik ki a virág, s kel új életre a fa, ami a 
megajándékozottnak különleges élményt jelent. 
Erről az Iparművészeti Lektorátus értékelésében 
is azt írták: „a termék egyedülálló a világon”. 
A kész virágokból készített már fali kompozíció-
kat, csokrokat, templomok oltáraira díszeket, de 
menyasszony hajában is pompáztak már apró 
favirágok.
Néhány helyen már megcsodálhatták alkotá-
sait, járt a Néprajzi Múzeumban, iparművészeti 
kiállításokon, legszebb álma teljesülne, ha egy-
szer itthon is bemutathatná a legszebb darabjait, 
prófétává válva ezzel saját hazájában.

OFF-ROAD ŐRÜLET SZÜRETI FELVONULÁSSAL 

A történet október első pén-
tek estéjén kezdődött, ami-
kor a társrendező Berente 
határában elrajtolt az immár 
harmadik, a versenynap-
tárban is szereplő látványos 
Off-road „őrület”. Ez a terep-

járósok extrém ralija, amikor a 
specális védelemmel ellátott 
autójukkal ellenőrző ponto-
kon keresztül – főleg erdei 
terepen kell teljesíteni a sza-
lagokkal kijelölt pályát. Olyan 
kaptatókon, vízmosásokban, 

amelyeket földi halandó még 
gyalogosan is képtelen len-
ne bejárni. Az éjszakai futam 
után, szombaton reggel az 
alacskai erdő szélén kijelölt 
két nehézségi szintű pályán 
adtak számot képességeikről 
autók és versenyzők.
Délután a hagyományápolá-
sé volt a főszerep: az évszá-
zados alacskai szőlőművelés 
előtt tisztelegtek az egykori 
szüreti felvonulás mai adap-
tációjával.
A vendégeket a falu hatá-
rában az ötletes szalmabá-
la-emberpár, belül pedig a 
helyi lakosok fogadták nagy 
szeretettel. A szüreti jó han-
gulat megalapozásáról a 
Perecesi Bányász Fúvósze-
nekar gondoskodott, a fel-
vonulást felvezető teherau-
tó hatalmas platójáról szólt a 
vidám menetzenéjük. Őket 
a Turmix tánccsoport csi-
nos lányai követték végig-
táncolva a falut, az óvodások 

és iskolások pedig kedves 
szüreti műsorral, dalokkal 
örvendeztették meg a fel-
nőtteket.
Eközben már kezdett ropo-
gósra sülni az a kétmázsás 
ökör is, amelyet a Bácskai té-
ren felállított sátorban kóstol-
hattak meg a gyaloglásban 
megfáradt, kiéhezett részt-
vevők. 
A nap zárása mi más lehe-
tett volna, mint az utcabál, 
és bár a szőlőkoszorú hiány-
zott, a hangulat mégis a régi 

mulatságokat idézte. Amint 
azt Ujlaki Béla polgármester 
vallja: egy egyutas zsákfalu 
nem tud átutazókat mara-
dásra csábítani, így az életben 
maradáshoz is csak egyetlen 
úton járhatnak: a régi hagyo-
mányok ápolása mellett úja-
kat kell teremteniük. Mindig 
egyedit kitalálni, valami na-
gyot alkotni, aminek híre eljut 
a település határain túlra is. 
Alacska élni akar, és össze-
fogásból példát mutat. Lehet 
követni.

A siker receptje: végy egy csipetnyi (a fejüket állandóan 
új dolgokon törő) kreatív csapatot (képviselő-testület, 
élén a polgármesterrel), adj hozzá néhány szabad, áldo-
zatkész önkéntest, gyúrd össze őket egy kis pályázati 
és saját anyagiakkal, a kisütött ötletüket éjt nappallá 
téve, kemény munkával formáld készre, majd melegen 
tálald minél több embernek. Ezt a receptet követi a 
mintegy kilencszáz lakosú bükkaljai község, Alacska is.

Nap mint nap elmegyünk olyan emberek 
mellett, akikről nem is gondolnánk, hogy 
milyen tehetséggel, képességgel vannak 
megáldva, s talán maguk sem tudják igazán, 
hogy milyen nagy áldás hordozói, csak te-
szik a dolgukat, csinálják, amihez értenek.
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Készíts fotót a barátaidról, és küldd el a Kolor7-
nek! Mutasd meg a csapatodat! Csak annyi a 
dolgod, hogy továbbítod a képet a kolorhet@
gmail.com e-mail címre október30-ig.

Ne felejtsd el odaírni, ki a feladója, hiszen te 
lehetsz a nyertes: a legjobb kép készítője 
sorsolás után egy Musicboxot kap ajándékba. 
A legjobb felvételeket viszontláthatod a Kolor7-
ben, a Kell 1 csapat! oldalon.

Kell        csapat!

IRINYI 45- EGY OSZTÁLYTALÁLKOZÓ MARGÓJÁRA
Nemrég zajlottak le az idei 
érettségi vizsgák, a diákok már 
szétszéledtek a világban, az 
izgalmak már elcsitultak, de az 
emlék bizonyára sokáig elkíséri 
őket. Azok az öregdiákok, akik 
1970 nyarán voltak az Irinyi Já-
nos Vegyipari Technikum IV.B 
osztályának maturandusai, a 
mai napig nem felejtették el 
az első igazán komoly meg-
mérettetést. Később huszon-
kettőjüknek még sok komoly 
vizsgán kellett átesniük, hogy 
kutatóvegyész, tanár, mérnök, 
jogász, orvos válhasson belő-
lük. Az emlékek ugyan már hal-
ványodnak, a fényképek meg-
sárgultak, a memória időnként 
cserbenhagy, de „azért vannak 
a jó barátok”, hogy közösen 
emlékezve a végén csak ösz-
szeálljon az a régi kép.
Október 3-án az Irinyi János 
Református Szakközépiskola 
és Kollégium aulájában néhány 
„kortalan” fiatal hölgy, és úr 

gyülekezett, hogy visszaem-
lékezzen a 45 évvel ezelőtt 
történtekre, megoszthassák 
egymással életük vidám vagy 
éppen szomorú eseményeit, 
és elmondják, találkozásuk óta 
mi történt velük. Bagyinsz-
ki Ferenc tanár úr, az egykor 
szigorúan következetes osz-
tályfőnök egészségi állapo-
ta miatt sajnos nem tudott 
közöttük lenni, de déltől az I. 
számú előadóteremben helyet 
foglaló öreg diákjainak ottho-
nából internetes videotelefon 
segítségével levezette az osz-
tályfőnöki órát. Tanáraik közül 

Kakuk Józsefné, ifj. Lini István, 
Raisz Iván, Tuza János és Vajda 
Gyula tisztelte meg az érettsé-
gi találkozót, ők köszönetkép-
pen apró ajándékokat vehettek 
át egykori diákjaiktól.
Az összejövetel a Strand ét-
teremben folytatódott: egy 
közös ebéd elköltése után 
jöhetett a végeláthatatlan 
nosztalgiázás. A végén úgy 
búcsúztak egymástól, hogy 
remélik, mindannyian meg-
érik még az ötvenediket is, s 
akkor újra találkozhatnak né-
hány boldog órára. Már most 
alig várják…

ELSŐÁLDOZÁS A SZENT CSALÁD 
PLÉBÁNIATEMPLOMBAN

A Szent Család Plébánia-
templomban, 2015.okó-
ber4-én, vasárnap reggel 6 
fiú és leány várta izgatottan 
elsőáldozását. Sok érintett 
család, a közelebbi és tá-
volabbi rokonok aggódva 
figyelték az első sorban he-
lyet foglaló, albába öltözött 
gyermekek lépéseit. 
Az elsőáldozásra az Egy-
ház szerint azok a gyer-
mekek bocsáthatók, akik 
koruknak megfelelő érett-
séggel képesek az euka-
risztiát megkülönböztetni 
a közönséges kenyértől és 
bortól, mert rendelkeznek 
az ehhez szükséges hittani 
ismeretekkel. Ez általában 
9-10 évesen és két év hit-
tanoktatás után következik 
be. Vitális Gábor plébános 
atya most látta elérkezett-

nek az időt. A kép bizonyítja, 
helyesen. 
Reméljük, hogy pár év múlva 
az egyházi közösségek aktív 
tagjaiként tekinthetünk rájuk.

Béresné Madai Krisztina 
tanár

Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium

OLVASÓINK KÜLDTÉK 

Küldje be, mesélje el!
Örömteli esemény történt a családjában, környezetében, amiről másoknak 
is szívesen beszámolna? Úgy érzi, olyasmi esett meg önnel, amit mindenki-
nek elmondana? A Kolor7 Küldje be, mesélje el! rovatában megteheti!
Rövid, lehetőleg fotóval ellátott írását juttassa el szerkesztőségünkbe 
(3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály utca 32–34.) személyesen, postai úton, 
vagy küldje el a szerkesztoseg@barcikaart.hu e-mail címre. A szöveget és a 
fényképet szerkesztett, rövidített változatban, térítésmentesen leközöljük. 
A teljes írások az opont.blog.hu/ oldalon megtalálhatók.
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Gyors ügyintézéssel az alábbi kirendeltségeken várják munkatársaink:

 Bánhorváti, Szabadság u. 183. 06-48/500-219
 Borsodnádasd, Köztársaság u. 21. 06-48/442-029
 Csernely, Kissor u. 6/C 06-48/440-043
 Felsőnyárád, Dózsa Gy. u. 1. 06-48/502-206
 Hangony, Rákóczi u. 71. 06-48/448-003
 Kazincbarcika, Egressy u. 52. 06-48/512-857
 Miskolc, Árpád u. 38-40. 06-46/532-212
 Miskolc, Vasgyári u. 3. 06-46/530-347
 Ózd, Brassói u. 1. 06-48/471-347
 Putnok, Mohos sétány 06-48/430-073
 Sajókaza, Kossuth u. 4. 06-48/505-016
 Szuhakálló, Kossuth u. 4. 06-48/567-014

WWW.TAKAREKPONT.HU 

TAKARÉK  
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

Minden Takarékban, országosan 
több, mint 1500 fiókban! 

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

9,99%
akciós kamat

az év 
végéig*

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, 
EGYSZERŰEN, INGATLANFEDEZET 
NÉLKÜL, THM: 11,17-12,30%.

Reprezentatív példa: 1 millió forint köl-
csönösszeg havi törlesztőrészlete 32 130 
forint, 36 hónapos futamidőre, éves fix 
9,99%-os kamat mellett, a teljes fizetendő 
összeg 1 173 883  forint, a hitel díja 173 883 
forint, THM 11,81%.
*Az akciós ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 Ft hitelösz-
szeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 ezer forintos havi nettó 
igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése ese-
tén. Nem akciós THM: 14,69-18,18%. 
A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövet-
kezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes 
feltételei megtalálhatók az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üz-
letszabályzatában,az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdet-
ményében, amelyeket a Szövetkezei Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva 
álló helyiségeiben, és honlapján érhet el.

TP LF Szemelyi kolcson.indd   1 17/08/15   16:13
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Az előadások 19.00 órakor kezdődnek.

A bérletek ára: teljes árú 9000 Ft, diák és nyugdíjas 8500 Ft. Jegyár: 2400 Ft/előadás
Részletfizetési lehetőség. Az első részlet a bérlet megvásárlásakor, a második részlet 2015. december 11-ig fizetendő.

Új bérletek vásárlása: 2015. október 12. és december 1. között.
Helye: Egressy Béni Művelődési Központ jegypénztára. 

Érdeklődni lehet: 48/510-220. További információ: www.barcikaart.hu

2015/2016 SZÍNHÁZI ÉVAD 
KAZINCBARCIKA, Egressy Béni Művelődési Központ

VÁSÁROLJA MEG MOST  
„THÁLIA” VAGY „MÚZSA” BÉRLETÉT!

2015. november 30. és december 1. 

NŐI FURCSA PÁR
vígjáték – Ivancsics Ilona  

és Színtársai
Hűvösvölgyi Ildikó,  

Ivancsics Ilona,  
Farkasházi Réka,  

Incze József

2016. január 

BOEING, BOEING:  
LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN

vígjáték – Egri Pinceszínház
Sághy Tamás, Tatár Gabriella, Dimanopulu Afrodité

2016. február 16. és február 17. 

MALEK ANDREA ÉS ID. MALEK MIKLÓS  
ZENÉS ESTJE: 

„KELL NÉHA EGY KIS CSAVARGÁS”
2016. március 30. és március 31.

NEBÁNTSVIRÁG 
operett – Kassai Thália Színház

Pólos Árpád, 
Nádasdi Péter, 
Dégner Lilla, 

Kövesdi Szabó 
Mária 

2016. május

MA ESTÉRE 
SZABAD A KECÓ…

bulvár burleszk –  
Bánfalvy Stúdió

Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, 
Gesztesi Károly, Bánfalvy Ági
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MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Október 26. (hétfő) 18.00 óra
 › MEGISMERNI AZ ISMERETLENT

Schág Éva előadása, 4. rész

Október 28. (szerda) 18.00 óra
 › EGY CSÉSZE KÁVÉ… 

ÖRÖKZÖLD  
SLÁGEREKKEL
a CAPRICCIO DUÓ  
előadása  
a filmzenék,  
a jazz és a  
musicalek  
világából

Jegyár: 900 Ft

November 13-áig
 › „GRAFIKÁIM”  
Hegedűs János kiállítása

GYERMEKEK HÁZA-
KÉZMŰVESHÁZ

Október 27-30.
 › ŐSZI NAPKÖZIS TÁBOR

November 13-áig
 › MEZEY ISTVÁN NYOMÁN

Kiállítás Novák Géza fafaragó és  
Novák Gézáné gobelinkészítő munkáiból. 

A szakkörökre, műhelyekre a jelentkezés 
folyamatos! Részvételi díj: 5 000 Ft/félév

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

IDŐSEK KLUBJA 
Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

KISGALÉRIA 
Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.

Október 30. (péntek) 9.00 óra
KSK

 › KBSC-TISZAÚJVÁROS  
U-15-ÖS LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

 ›
Október 30. (péntek) 10.00 óra
KSK

 › KBSC-EGER  
U-19-ES LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Október 30. (péntek) 11.00 óra
KSK

 › KBSC-TISZAÚJVÁROS  
U-14-ES LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

 ›
Október 30. (péntek) 12.00 óra
KSK

 › KBSC-EGER  
U-17-ES LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Október 28. (szerda) 9.30 óra
 › IN AETERNUM GOSPEL KÓRUS 
ELŐADÁSA

November 20-áig
 › „DEKOR” 

Bíró  
László 
kiállítása

2015.
október 27-30.

GYERE, ÉS TÖLTSD VELÜNK 
„SZELLEMESEN”  

AZ ŐSZI SZÜNIDŐT! VÁRUNK!
Jelentkezési határidő: 2015. október 22.

Részvételi díj: 4000Ft/fő/ turnus

Érdeklődni: 06-48/310-116,  
vagy személyesen a  
Gyermekek Háza- 
Kézművesházban

- Őszi dekorációk készítése
- Termésgyűjtés és együttalkotás
- Halloween-i buli arcfestéssel
- Mozizás és csapatjátékok

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Cím: 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
E-mail: gyh.kezmuveshaz@citromail.hu
Facebook: Barcika Art Kft

www.tolcsvaikastely .hu

A Világörökségi védettséget élvező Tokaj-hegyaljai Kultúrtáj részét képező Tolcsva Községben álló Szirmay–Waldbott-kastély Európai Uniós támogatásból 
újul meg. A rehabilitált kastély kettős funk ciót tölt be, termei részben kiállítótérként szolgálnak, egyes részei emellett kulturális rendezvénytérként is hasz-
nosíthatók. A kastély kiállításának középpontjában az egykori nemesi rezidencia fordulatos történetének, valamint lakóinak e falak között zajló életének, hét-
köznapjainak és ünnepeinek a bemutatása áll. A kiállításon látottak interpretálását interaktív érintőképernyős panelek, lézeres játék és több in stalláció is 
segíti. Az ol vas mányos formában megírt, könnyen értelmezhető szövegek és a gazdagon illusztrált kiállítási arculat a felnőttek számára sokrétű ismeretszer-
zési lehetőséget, a gyermekek szá  mára játékos tanulási formát biztosít. A műemléki védettségű kas tély ban megtekinthető többek kö  zött a közel eredeti for-
májá ban fennmaradt nagyszalon és a könyv tár gaz dagon díszített, faburkolatos, neoreneszánsz stílusú helyisége is. A kastélylátogatóközpont az állandó és 
időszakos kiállításokon kívül számos kiegészítő szolgáltatással, valamint a helyi hagyományokra, gasztronómiai kínálatra épülő színes rendezvénysorozattal 
várja majd vendégeit egész évben. Élményt maximalizáló, foglalkoz tató és ismeretterjesztő prog  ramok széles választéka áll majd a lá togatók rendelkezésére. 
Nyitás 2015 végén várható. Tolcsvai Szirmay –Waldbott-kastély Örökségturisztikai és Kulturális Rendezvényközpont

„Örökségturisztikai és kulturális rendezvényközpont a tolcsvai Szirmay–Waldbott-kastélyban”

A HEGYALJAI ÉLET SOKSZÍNŰSÉGE A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN

A Mezey István Művészeti Központ, a Kazincbarcika-Berente Fedett Uszoda,  
a Kazincbarcikai Sportközpont és a tornacsarnok  

OKTÓBER 23-ÁN ZÁRVA TART. NYITÁS OKTÓBER 24-ÉN.

Tisztelt Városlakók! 
A Kazincbarcikai Sportközpont felső füves pályájának felújítása miatt 

a pálya körüli futókör is munkaterületnek minősül, 
így az sportolás céljára nem használható.

A rekonstrukció ideje alatt a futni vágyók a  
színpad előtti 300-as futópályát használhatják. 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
  Barcika Art Kft.



15KOLOR 7  •  I. / 8.

GYEREKGYŐZELMEK

DÖNTETLENT JÁTSZOTTAK

ATLÉTIKA

KBSC (LABDARÚGÁS)

A múlt hét végén atlétikában a Budapest Bajnokságon a 
kazincbarcikai gyerekek szép eredményeket értek el.

1. helyezettek
Komlósi Panni, 60m, 9,11 s
Komlósi Panni, távolugrás, 420 cm
Komlósi Bence, magasugrás, 130 cm
Komlósi Bence,  
300 m, 52,02 s

3. helyezettek
Toma Ádám, 
magasugrás, 130 cm
Tóth Anna, 
magasugrás 135 cm

8. helyezettek
Tóth Anna, 60m gát, 
10,44 s 
Toma Ádám, 
távolugrás, 428cm

Az NB III Keleti csoport hétvégi fordulójában hazai pályán, a jó kezdés ellenére döntetlent 
játszott a KBSC a Rákosnémeti KSK ellen. Ezzel az eredménnyel a kazincbarcikaiak a ta-
bella 4. helyén állnak 27 ponttal.

Kazincbarcika-Rákosmenti KSK 2-2 (2-0)

Kazincbarcika: Szabó Á. - Szemere, Komlósi, Privigyei (Odrobéna, 74.), Nagy P. - Dobos (Illés 
R., 68.), Lakatos, Irhás - Nagy R., Farkas J., Faggyas (Ondó, 79.)
Edző: Huszák Géza
Rákosmente: Markek - Simita, Katona, Balaskó, Szala - Vass M., Kis R. (Törőcsik, 92.) - Turcsik 
(Szabó R., 81.), Vattai, Molnár T. - Király B.
Edző: Véber György

Gólszerzők: Faggyas (4.), Lakatos (8.) ill. Simita 
(64.), Király B. (73.)
Sárga lap: Lakatos (32. - lerántotta Királyt), 
Privigyei (60. - lerántotta Királyt), Dobos (65. - 
lerántásért), Odrobéna (82. - buktatta Királyt), 
Illés R. (85. - reklamálásért), Komlósi (91. - le-
rántotta Molnárt) ill. Szala (7. - buktatásért)
Piros lap: Illés R. (85. - sárga lapját követően 
megtapsolta a játékvezetőt) ill. 
Szala (78. - második sárga lap 
Nagy Róbert buktatásáért)

Percről-percre:
4. perc: Egy le-
pattanó labda 
Faggyas elé ke-
rült, aki 5 méter-
ről a kapuba lőtt. 
1-0
8. perc: Egy jobb 
oldali szögletet 
követően a kapu 
előtt Lakatos 3 mé-
terről bólintott a hálóba. 
2-0
64. perc: Egy szögletet követően 
Simita emelkedett a legmagasabbra és 4 
méterről a kapuba fejelt. 2-1
73. perc: Egy vendég támadás végén a kapu 
elé ívelt labdát Király fejelte 4 méterről a 
kapuba jobb alsó sarkába. 2-2
78. perc: A jobb szélen Szala buktatta a 
kilépő Nagyot, amiért megkapta második 
sárgáját, így a játékvezető kiállította.
85. perc: Illés reklamált (jogosan) büntetőt, 
amiért sárga lapot kapott, majd megtap-
solta a bírót, így az ki is állította őt.

Véber György: – Az első gólnál ráléptünk a lab-
dára, semmi köze nem volt a támadáshoz a ha-
zai csapatnak, csak annyi, hogy kihasználták, a 
második meg egy pontrúgás volt. Rá tíz percre 
a mi csatárunk volt a kapussal szemben, ő ki-
hagyta. Ha az bemegy, más lett volna a játék 
képe, mert folyamatosan birtokoltuk a labdát 
és támadtunk, de hatástalanok voltak a pró-

bálkozásaink. Aztán a sors furcsa 
fintora, hogy pontrúgásból sze-

reztük a góljainkat, ami nem 
a fő profilunk, de ezért 

szép ez a játék. Egy 
nagyon izgalmas, 
lüktető mérkőzés 
volt, amit meg-
nyerhettünk volna, 
ha nem ilyen bután 
kezdünk.

Huszák Géza: – Én 
nem éreztem 2-0-

nál sem, hogy megnyer-
tük a mérkőzést, mert tud-

tam, hogy ez egy jó csapat. 
Két-három meccsen rosszabbul 

szerepeltek a bajnokság kezdetén, de aztán 
jött a Véber Gyuri, és elég jól összerakta ezt a 
csapatot. Ha semleges néző látta a mérkőzést, 
biztos jól szórakozott. Az ellenfélnek is volt 2-3 
óriási gólhelyzete, a Szabó Ádámnak kellett jó 
néhányszor parádésan mentenie, viszont az 
is igaz, hogy 2-0-nál ott volt a meccslabda, 
de a Jani rossz döntést hozott. Kettő-kettő-
nél megint volt egy sorsdöntő pillanat, amikor 
kiállítottak egy játékost az ellenféltől, de nem 
sokáig volt emberelőnyünk, nem is értem Illés 
Ricsit, hogy ilyen fegyelmezetlenséget hogy 
lehet csinálni! Azt az előnyt, ami volt, rögtön 
elvesztettük, de a 90. perc környékén Ondó 
Janinak meccslabdája volt, elhibázta. Nagyon 
jó meccs volt, mind a két csapat kiválóan fut-
ballozott, de azt gondolom, hogy nem játszot-
tuk azt, amit tudunk. A félidőben is elmondtam, 
hogy senki ne essen abba a tévedésbe, hogy 
ezt a meccset már megnyertük. Sajnos iga-
zam lett, bár ne mondanék ilyet többet!

SAKK

Nem jól léptek
Az NB II Barcza csoport 3. fordulójában a kazincbarcikaiak 
veszítettek a Debreceni Sakkiskola-Kwizda Egyesület el-
leni mérkőzésen. A csapat a tabella 9. helyén áll 14 ponttal.

Kbarcika VSC - D. Sakkiskola-Kwizda: 3.5 - 8.5 

Győzött: Rákos
Remizett: Dovzsik, Borsos, Maliar, Károlyfalvi, Kiss
Veszített: Handó, Szilvási, Markó, ifj. Burinda, Elek, Fazekas

VRCK (RÖPLABDA)

VERETLENÜL AZ ÉLEN
Hétvégén az NB I férfi röplabdabajnokság 5. fordulójában 
a VRCK 3-0-ra  legyőzte a Debreceni EAC csapatát. A 
kazincbarcikai csapat veretlenül áll a tabella élén.

Vegyész RC-Kazincbarcika – Debreceni EAC 3:0 (9, 10,13)

Vegyész RC: Szabó D., Toronyai M., Bokor E., JUHÁSZ P., 
Csányi T., SURÁNYI I. Csere: Bene R. (liberó), Dudás T., 
Kozsla, Török R., Budai B. Edző: Toma Sándor.
Debreceni EAC: Bakóczy, Remete, Hegedűs, Horváth, 
Vanczák, Szikszai. Csere: Kiss D. (liberó). Edző: Fodor Antal

Toma Sándor: – Kellő komolysággal vették a srácok a 
mérkőzést, az elsőtől az utolsó pillanatig. Ennek köszön-
hető ez a magabiztos győzelem, ami elvárható volt ezen 
az estén.
Fodor Antal: – Három játékosunk sérüléssel bajlódik, ha 
ők rendelkezésünkre álltak volna, akkor szorosabb csatát 
vívunk a hazaiakkal. A Vegyész RC minden szempontból 
jobb csapat, gratulálok a győzelmükhöz.

STATISZTIKA
Lövések  7 - 17
Kapura lövések  4 - 9 
Szögletek  7 - 8
Lesek  5 - 6
Szabálytalanságok  20 - 18
Sárga lapok  6 - 1
Piros lapok  1 - 1

Fotó: www.kbsc.hu



GYAKORLAT 
VÉSZHELYZETRE
Külső védelmiterv-gyakorlatot tartott csütörtökön az Orszá-

gos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Kiren-
deltsége Kazincbarcika és Berente önkormányzatával közösen. 
A gyakorlat során egy balesetet imitáltak a BorsodChemben. 
A fiktív veszélyhelyzet szerint a BorsodChem területén egy 
cseppfolyós klórt szállító vasúti tartálykocsi lefejtőtömlője sérült 
meg. Az eset során azt próbálták el a szakemberek, hogy mi a 
teendője a BorsodChem szakembereinek, a helyi védelmi bizott-
ság tagjainak és az érintetteknek, ha bekövetkezne egy valós 
katasztrófa. A védelmi gyakorlat egyik leglátványosabb része ez-
úttal is az elzárkóztatási gyakorlat volt a Surányi középiskolában, 
ahonnan egy sérültet is elszállítottak a tűzoltók és a mentők.


