
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2016. 11. 04. • II. ÉVF. 40. SZÁM

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hirdessen nálunk!

Minden pénteken!44 településen!
35 ezer példányban!

Kérje kedvező árajánlatunkat:  +36 20 428 18 30, kolor7@barcikaart.hu

9.

Spartan Race Kazincbarcikán

ÚJRA TÜNDÖKÖLTEK A „CSILLAGOK”

8.



2 2016. NOVEMBER 4.

ZÖLDHULLADÉK-FELDOLGOZÁS

KOMPOSZTÁLJON, 
A KERTJE 

MEGHÁLÁLJA!
Ősszel a kerteket muszáj felkészíteni a téli, hideg hónapokra. Ilyenkor október végén, no-
vember elején a télre készülődés jegyében bőven akad tennivaló: lehet cserjét, sövényt, 
fát ültetni; a meglévőeket metszeni; az utolsó fűnyírások egyikét megejteni. Az őszi kerti 
munkák közös eleme, hogy zöld hulladékot képeznek, és ha ez nem lenne elég, a szokásos 
levélhullás is megnehezíti a kertészek vagy éppen a városüzemeltetők dolgát. Így jogosan 
vetődik fel a kérdés: mi legyen a felhalmozódott zöld hulladékkal?

- Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata rendeletben 
szabályozza, hogy 
a zöld hulladékot a 
lakosságnak hasz-
nosítania kell, ami 
elsősorban a kom-
posztálást jelenti. (A 
komposztálás olyan 
biológiai folyamat, 
amely a hulladékok, 
m e l l é k t e r m é k e k 
szerves anyagait humusz-
szerű anyaggá alakítja át - 

a szerk.) Ha valaki nem tud 
komposztálni, elhelyezheti a 

zöld hulladékot a háztartási 
hulladék gyűjtésére alkalmas 

edényzetben; kiteheti a lom-
talanításoknál; vagy igénybe 

veheti azt a lehe-
tőséget, hogy min-
den kazincbarcikai 
lakosnak negyed-
évente lehetősége 
van 250 kg hulla-
dék beszállítására 
a Herbolyai vagy a 
Múcsonyi úti hul-
ladékudvarokba 

- fogalmazott Szitka Péter 
polgármester.

ZV ZÖLD VÖLGY KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT 
KAZINCBARCIKAI HULLADÉKUDVAROK

I. SZÁMÚ HULLADÉKUDVAR
Herbolyai út 1.
Telefon: +36 20 324 6276
Nyitvatartás: kedd 08.00-16.00, csütörtök 08.00-16.00, 
szombat 08.00-16.00

II. SZÁMÚ HULLADÉKUDVAR
Múcsonyi út 2.
Telefon: +36 20 324 6276
Nyitvatartás: szerda 08.00-16.00, péntek 08.00-16.00

További infó: www.zoldvolgy.hu, ugyfelszolg@zoldvolgy.hu

TERVEZIK A HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉST

A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltató társaságoknak, 
így a Kazincbarcikán szolgál-
tató ZV Zöld Völgy Közszol-
gáltató Nonprofit Kft.-nek is 
feladata, hogy a jogszabály-
ban meghatározott hulladé-
kokat elkülönítve gyűjtse. 
Ezek az elkülönítve gyűjten-
dő hulladékok a fém, a papír, 
a műanyag, az üveg és a zöld 
hulladék.
- Idén jelentős előrelépés 
történt a szolgáltatási te-
rületünkön azzal, hogy az 
önkormányzatok kiosztot-
ták azokat a hulladékgyűjtő 
edényzeteket, amelyekben a 
fémet, a papírt és a műanya-
got elkülönítve lehet otthon 
gyűjteni. Fontos megemlíteni, 
hogy az üveghulladékot nem 
szabad a kék és sárga színű 
edényekbe beletenni, ezt a 
hulladékgyűjtő szigeteken, 
valamint az önkormányza-
tok által kijelölt helyen lévő 
gyűjtőedényekben lehet csak 

elhelyezni - mondta dr. Ko-
vács László, a cég szolgál-
tatási igazgatója. - A szintén 
speciális hulladéknak számí-
tó zöldhulladék-gyűjtésére a 
szolgáltatási területünkhöz 
tartozó önkormányzatok az 
elmúlt időszakban, több pá-
lyázati körben komposztáló 
edényeket osztottak ki. Akik-
nek még nincs edényzete, 
vagy nem akarnak komposz-
tálni, cégünk hulladékudva-
raiban leadhatják a zöld hul-
ladékot, amit a társaságunk 
elszállít, ipari méretekben 
komposztál, termékké minő-
síttet, majd értékesít - tette 
hozzá dr. Kovács László. 
Ahogyan azt a szolgáltatási 
igazgató kiemelte: a csalá-
diházas-övezetekben egyre 
nagyobb igény mutatkozik 
a házhoz menő zöldhulla-
dék-gyűjtés megszervezé-
sére. 
- Jelenleg a közszolgáltatás 
díját idén április 1-je óta nem 

a közszolgáltatók szedik be, 
így nem is hozzájuk érkezik, 
hanem egy állami céghez, az 
NHKV Zrt.-hez. Amikor ez az 
interjú készül, egészen pon-
tosan nem lehet tudni, hogy 
mekkora lesz az az összeg, 
amit az elvégzett munkán-
kért kapunk. Amikor ezt 
tudni fogjuk, döntünk arról, 
hogy a házhoz menő zöld-
hulladék-gyűjtés indulhat-e, 
és ha igen, akkor hogyan 
zajlik majd a szolgáltatá-
si területünkön. Szeretném 
hozzátenni, hogy a hulladék-
udvarokban történő átvétel-
lel társaságunk eleget tesz 
jogszabályi kötelezettsége-
inek, ugyanakkor érezzük az 
igényt a házhoz menő rend-
szer bevezetésére, ezért 
tervezzük úgy a jövőt, hogy 
ezen is gondolkodunk, hi-
szen szeretnénk minél szín-
vonalasabb közszolgáltatást 
biztosítani - fogalmazott dr. 
Kovács László. 
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NE FÜSTÖLJÖN, ÉGESSEN!

A családiházas-övezetek-
ben élőknek a komposztá-
láson kívül a zöld hulladék 
eltüntetésénél eszébe juthat 
megoldásként a kerti hulla-
dék elégetése is, ám ennek 
szigorú szabályai vannak 
Kazincbarcikán.
- A hulladékkezelési köz-
szolgáltatásba bevont te-
rületeken a kerti hulladék 
égetése tilos! - figyelmeztet 
dr. Juhász Hajnalka, a Kazinc-
barcikai Polgármesteri Hiva-
tal jogi szakreferense. - Azo-
kon a területeken, amelyek 
nincsenek bevonva a köz-
szolgáltatásba, ott nyári és 
téli időszámítás szerint le-
het égetni a kerti hulladékot. 
Nyári időszámítás szerint - 

vasárnap és ünnepnapok ki-
vételével - 10.00 órától 17.00 
óráig, téli időszámítás szerint 
11.00 órától 15.00 óráig.
Az önkormányzati rendé-
szet ellenőrzi is ezt a tevé-

kenységet. Amennyiben 
valahol jogszerűtlen ker-
tihulladék-égetés valósul 
meg, közigazgatási bírsá-
got szabhatnak ki, amely 
150 ezer forintig terjedhet.

A komposztálás kiváló módszer arra, hogy eltüntes-
sük a felesleges zöld nyesedéket, amit aztán több 
hónappal később, például a tavaszi ültetésnél érté-
kes tápanyagként hasznosíthatunk. Emiatt is fontos, 
hogy odafigyeljünk, mi kerül a zöldhulladék-gyűjtő 
zsákba vagy edényzetbe. Semmiképpen ne tegyünk 
bele fenyő- és tujaféléket, diófaleveleket és -gallya-
kat, ugyanis az előbbiek magas gyanta-, az utóbbiak 
magas olaj- és mérgezőanyag-tartalmuk miatt ne-
hezítik a komposztálás folyamatát!
Ha már tudjuk, hogy mit nem szabad komposztálni, 
mi az, amit szabad? Szinte bármilyen zöld hulladé-
kot! Fűnyesedéket, zöldség- és gyümölcsmaradé-
kot, aprított ágakat, fel nem magzott gyomot, szá-
radt növényi részeket, leveleket, faforgácsot, kis 
mennyiségben fahamut; illetve konyhából származó 
zöldséget és gyümölcsöt, tojáshéjat, kávézaccot, 
teafüvet. 
Szigorúan kerülni kell viszont a fertőzött növényi ré-
szeket, főtt ételmaradékot, húst, sütőolajat, macs-
ka- és kutyaürüléket, illetve forgalmas utak kör-
nyékéről származó - ezért nehézfémekkel terhelt 
- növényi anyagokat.

Ha valaki a komposztálás helyett mégis a kerti hulladék elégetése mellett dönt, az 
égetés megkezdése előtt alaposan tájékozódjon, hogy lehet-e valamilyen átterjedési 
lehetősége a tűznek. 
Ahol az égetésre sor kerül, ott a környéken ne legyen száraz fű, ne fújjon a szél! 
Arra az esetre, ha mégis átterjedne a tűz, legyen kéznél oltásra alkalmas eszköz! 
Csak olyan személy végezze az égetést, aki képes a tüzet kordában tartani, megfé-
kezni, és ha szükséges, eloltani. 
A kerti hulladék elégetése után ellenőrizni kell az eloltást, és csak úgy szabad ott-
hagyni az égetés területét, hogy az izzás teljesen meg van szüntetve.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 33/2004. (X. 29.) számú rendelete az avar és 
kerti hulladékok nyílt téri égetéséről letölthető a város honlapjáról (www.kazincbar-
cika.hu) a közérdekű adatok, helyi rendeletek menüpontból.

További részletekért tekintse meg a KVTV októberi Zoom című műsorát az opont.hu-n.
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Korábbi lapszámunkban megjelent, hogy szeptember 30-a és október 10-e kö-
zött a németországi Heinsheimban megrendezett masters súlyemelő-világbaj-
nokságon Pátrovics Géza, a KVSE színeiben M 60 éves korosztályban, 62 kg-os 
kategóriában megszerezte a 14. világbajnoki aranyérmét. Ennek apropóján be-
szélgettünk a kiváló sportemberrel. 

Mi motiválja a 62 éves Pát-
rovics Gézát, hogy évről 
évre felkészüljön a masters 
súlyemelő Európa- és világ-
bajnokságokra?
A masters sporttal 1991-ben 
kerültem kapcsolatba. Ab-
ban az évben, Ausztriában, 
Salzburgban rendezték meg 
a masters súlyemelő – Euró-
pa bajnokságot, melyen óri-
ási előnnyel első helyezést 
értem el. Ez a siker inspirált 
arra, hogy ne hagyjam abba 
a sportolást, amelyet immár 
42 éve aktívan végzek. Cé-
lom, hogy felhívjam a figyel-
met a sportolás fontosságá-
ra, az egészséges életmódra. 
Eredményeimmel a fiatalok-
nak szeretnék üzenni, hogy 
sportoljanak, hiszen soha 
nem késő elkezdeni. 

Mikor és hogyan került kap-
csolatba a súlyemeléssel?
Nagy hatással volt rám Föl-
di Imre olimpiai aranyérme. 
Sok-sok próbálkozás után 
végül a súlyemelést vá-
lasztottam, mellyel egyet-
len probléma volt, hogy Ka-
zincbarcikán nem működött 
még akkor súlyemelő-szak-
osztály. Miskolcra jártam 2 
évig edzésre, ami embert 
próbáló időszak volt, mert 
az edzés este 8 órakor kez-
dődött és 10 órára fejeződött 
be. Szerencsére 1974-ben 
Papp László irányításával 
megalakult városunkban a 
súlyemelő-szakosztály. 

Készített-e leltárt elért ered-
ményeiről? Ezek közül me-
lyek a legkiemelkedőbbek?
Az úgynevezett „profi világ-
ban” – amikor csak a sporto-
lásra kellett koncentrálnom 
– három Európa-bajnok-
ságon 4. helyezést értem 

el, világbajnokságon pedig 
6. helyen végeztem, négy 
alkalommal nyertem meg a 
magyar-bajnokságot, a Pan-
nónia Kupán is eredménye-
sen szerepeltem. A masters 
időszakomból számtalan Eu-
rópa-és világbajnoki első 
helyezést értem el a kilenc-
venes évektől. Hihetetlenül 
sok érmet szereztem sport-
pályafutásom alatt.

Mindezek elérésében óriá-
si szerepe van tehetségé-
nek, szorgalmának, kitartó 
edzésmunkájának. Kik se-
gítették a felkészülésben?
Nagyon sokat köszönhetek a 
családomnak, akik támogat-
tak abban, hogy a sok-sok 
távolléttel járó edzőtábo-
rok, versenyek, felkészü-
lések során csak a sportra 
figyeljek. Szakmai fejlődé-
semben nagy szerepet ját-
szottak Papp László, Zsuga 
Imre valamint Ducsai Géza 
edzők. Egyébként 1995-től a 
saját magam edzője vagyok. 

Kazincbarcika három alka-
lommal adott otthont e ran-
gos sporteseménynek, ahol 
Ön sportolóként és szerve-
zőként is részt vett. Mit je-
lentett Önnek hazai közön-
ség előtt szerepelni?
Nagyon megható érzés az, 
amikor az ember egy ver-
senyen feláll a dobogó leg-
felső fokára, megkapja az 
érmet, tiszteletére eljátsz-
szák a Himnuszt, de azt nem 
lehet elfelejteni, mikor hazai 
közönség előtt, a zsúfolásig 
megtelt Munkacsarnokban 
mind a három alkalommal 
aranyérmet szereztem. Óri-
ási feszültség volt bennem, 
hiszen nemcsak versenyző-
ként, hanem szervezőként 

is bizonyítanom kellett. Úgy 
gondolom, ez sikerült. 

A legutóbbi németországi 
heinsheimi versenyen nagy-
szerűen szerepelt. Milyen 
emlékekkel és tapasztala-
tokkal érkezett haza?
Harmadik alkalommal volt 
szerencsém a Baden-Würt-
tembergben található Heins-
heimban versenyezni. Re-
kordlétszámú versenyző 
vett részt ezen a jól szer-
vezett világbajnokságon, a 
magyar delegáció is 35 tagú 
volt. Igazi show-műsor volt. 
A színpadon a versenyzők, a 
közönség a nézőtéren asz-
talok mellett ült, evett, ivott, 
szórakozott. Felejthetet-
len napokat töltöttünk el, a 
verseny feszültségét pedig 
a sportbarátokkal való talál-
kozás oldotta fel. 

A Magyar Súlyemelő Szö-
vetség kapitányaként te-
vékenykedett 2009-től 
– 2011-ig. E tisztségében 
milyen eredményeket ért el?
Büszke vagyok és óriási 
megtiszteltetésnek érez-
tem, hogy felkértek erre a 
feladatra. Abban az időszak-
ban felfelé ívelt a sportág, 10 
éves rekordok dőltek meg. 
Átdolgoztuk a szabályza-
tokat, az edzőtábori házi-
rendet, melyek a mai napig 
hatályban vannak. Sajnálom, 
hogy ez a szakág nem kap 
kellő figyelmet és támoga-
tást. 

Mint a KVSE súlyeme-
lő-szakosztály vezetője, 
hogyan ítéli meg az utánpót-
lás helyzetét városunkban?
A mai fiatalokat nehéz rá-
bírni a sportolásra, min-
denféle kifogást találnak, 

hogy ne sportoljanak. Egy-
re kevesebben jelentkez-
nek súlyemelőnek, nehéz 
toborozni az iskolákban 
is. Úgy tapasztalom, hogy 
azok tartanak ki e sportág 
mellett, akik önként jönnek 
és vállalják a kitartó edzés-
munkát. Példaként emlí-
teném Holló Szilárdot, aki 
tízévesen kezdett edzeni, 
mára korosztályában Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes, 
csak testsúlykülönbséggel 
szorult a második helyre. 
Nagy büszkeség számom-
ra, hogy Andrea lányom 13 
éves fia, Benjámin a közel-
múltban, Tiszaújvárosban 
megrendezett súlyemelő-
versenyen előkelő helye-
zést ért el. Nem szakad meg 
a családi hagyomány, hiszen 
a fiam után az unokám viszi 
tovább. Ez nagyon jó érzés-
sel tölt el. 

Kinevelt-e már olyan utó-
dot, akiben most látja a jövő 
masters Európa - és világ-
bajnokát?

Nagy fájdalmam, hogy 
egyik legsikeresebb tanít-
ványom, Ráki Henrietta, aki 
2002-ben az Európa-baj-
n o k s ágo n A n ta lyá b a n 
aranyérmet szerzett, nem 
folytatta pályafutását a 
masters világban. Kazinc-
barcikán az elmúlt idő-
szakban egy tízfős mas-
ters csapat működött, ami 
napjainkra 5 főre csökkent. 
Közülük ki kell emelnem 
Hornyák Józsefet és Póti 
Árpádot, akik jól szerepel-
tek a legutóbbi vébén is. 
Néhány évig én is szeret-
ném folytatni az edzés-
munkát, hiszen 2018-ban 
Budapesten lesz a masters 
súlyemelő-világbajnokság, 
ahol nemcsak versenyző-
ként, hanem szervezőként 
is szeretnék bizonyítani, 
ugyanis beválasztottak a 
szervezőbizottságba. 
Nagy álmom, hogy részt 
vehessek még a Japánban 
és Új-Zélandon megrende-
zésre kerülő világbajnok-
ságon.

A CSALÁDI HAGYOMÁNY FOLYTATÓDIK
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SZENIOR SZABADEGYETEM

Szépkorúak az iskolapadban
M e g ke z d ő d ö t t  a z 
Észak-Magyarországi Sze-
nior Szabadegyetem előa-
dás-sorozata október 27-én, 
Kazincbarcikán. A képzésre 
ez idáig több mint ötvenen 
jelentkeztek.
Az Irinyi János Református 
Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Diákotthon tehet-
séges fiataljainak zenés mű-
sorával kezdődött a program 
a Mezey István Művészeti 
Központban. Az ünnepélyes 
megnyitón Szitka Péter, Ka-
zincbarcika polgármestere 
mondott beszédet, mely-
ben kiemelte: rendkívül örül 
annak, hogy egy ilyen kép-
zést Kolorcity-ben is rendez-
nek. Ezután dr. Dobos Lász-
ló, a Harmadik Kor Egyeteme 
Miskolc Alapítvány Kurató-
rium elnöke köszöntötte a 
résztvevőket.
A képzés első állomásán dr. 
Váradi Erika, a Miskolci Egye-
tem, Állam és Jogtudományi 
Kar egyetemi docense, dé-
kánhelyettese tartott előa-
dást a szépkorúaknak. A 

találkozón az áldozatorien-
tált bűnmegelőzésről és az 
áldozatsegítésről hallhattak 
az érdeklődők. 
Az előadás-sorozat célja 
többek között az életen át 
tartó tanulás biztosítása az 
észak-magyarországi ré-
gióban; a társadalom egyik 
legfontosabb erőforrása, a 
tudás átadása idős embe-
reknek és több generáció-
nak; a szépkorúak szellemi 
potenciáljának növelése; va-
lamint a generációk közötti 
tudásszakadék csökkenté-
se. A képzés öt előadásból 
áll, amelyből ha valaki leg-

alább négyet teljesít, akkor 
egy certifikációt kap a szer-
vezőktől.
A képzésért a Miskolci Egye-
tem Bölcsészettudományi 
Kara, a Nyelv és Kommuni-
káció Kutatócsoport, a Har-
madik Kor Egyeteme Miskolc 
Alapítványw és a Szikra Ala-
pítvány felelős. A szervezők-
höz Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata, a Barcika Art 
Kft., Nagy Tibor, a Szuhavöl-
gyi Bányászlakta Települések 
Szövetsége munkaszerve-
zet vezetője és Pelle Anna, 
az Idővár Nyugdíjas Kulturális 
Klub elnöke is csatlakozott.

SZAKMAI TALÁLKOZÓ

KONFERENCIA A TEHETSÉGEK 
FELFEDEZÉSÉÉRT ÉS MEGTARTÁSÁÉRT
Szakmai konferenciát tar-
tott október 26-án a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Kazincbarcikai Tagintézmé-
nye. A Mezey-házban meg-
rendezett program az előa-
dást követően bemutatókkal 
folytatódott.
Az eseményen a köszöntő-
ket követően előbb Kormos 
Dénes, a Kárpát-medencei 
Tehetségsegítő Tanácsok 
Kollégiumának elnöke tar-
tott előadást a tehetséga-
zonosítás, -fejlesztés, után 
követés és a hálózatosodás 
témakörében.
Kerekes Barbara, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Kazincbarcikai Tagintézmé-
nyének vezetője érdeklődé-

sünkre elmondta, a tehet-
séggondozással kapcsolatos 
szakmai konferenciát idén 
első alkalommal rendezték 
meg a Kazincbarcikai Járás-
ban dolgozó pedagógusok 
számára. 
– A konferencia mottója az 
volt, hogy „Együtt a talen-
tumok megtalálásáért és 
megtartásáért!” Szeretnénk 
építeni a kapcsolatainkat a 
köznevelési intézmények-
kel, iskolákkal, óvodákkal, 
hogy mi, mint egy háttérin-
tézmény segíteni tudjunk e 
nemes feladatban – mond-
ta Kerekes Barbara, aki hoz-
zátette azt is, a konferenci-
át hagyományteremtő céllal 
rendezték meg.
Kormos Dénes előadását 
követően a tehetséggon-

dozás területén kiemelkedő 
gyakorlatokat mutattak be 
olyan kazincbarcikai neve-
lési-oktatási intézmények, 
amelyek tehetségpontként 
funkcionálnak. A rendez-
vényen jelen voltak többek 
között a Kazincbarcika Pol-
lack Mihály Általános Iskola, 
a Tompa Mihály Református 
Általános Iskola, a Kazinczy 
Ferenc Tagiskola, az Ádám 
Jenő Tagiskola, az Irinyi János 
Református Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Diákott-
hon és a B.-A.-Z. Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Ka-
zincbarcikai Tagintézménye 
képviselői.
A szakmai konferencia prog-
ramját az Irinyi Zenei Tehet-
séggondozó Műhelyének di-
ákjainak műsora színesítette.

KIÁLLÍTÁS

DEÁKOS LÉPÉSEK
„Lépésről lépésre" címmel nyílt 
kiállítás október 27-én az 
Ózdi Szakképzési Cent-
rum Deák Ferenc Szak-
képző Iskolája és Művé-
szeti Szakgimnáziuma 
diákjainak munkáiból a 
Kisgalériában.
A kiállítást Szitka Pé-
ter polgármester nyitot-
ta meg, aki köszöntőjében 
méltatta az alkotásokat. Mint 
mondta, Kazincbarcika számára óriási büszkeség, hogy a 
városban van művészeti szakközépiskola, hiszen a település 
életében kiemelt szerep jut a kultúrának és a művészetnek.
Mészáros Gáborné, az Deák Ferenc középiskola vezetője 
érdeklődésünkre elmondta, az iskola igyekszik kihasználni 
minden kiállítási lehetőséget, így a Kisgalériát is örömmel 
rendezték be alkotásaikkal. 
– Erre a tárlatra is minden évfolyamról válogattunk műveket. 
Igyekeztünk a termeket úgy berendezni, hogy ha belépünk 
az ajtón, akkor ott a kilencedikes szakgimnáziumos tanulók 
két hónap alatt kiforrott alkotásai legyenek láthatók, bel-
jebb haladva pedig végigkövethető az öt év alatti fejlődésük, 
munkásságuk is – mondta az intézmény vezetője.
A kiállítás november 24-éig látogatható.

RAJZFILMÜNNEP

LÚDAS MATYIVAL 
ÜNNEPLETEK
Idén negyedik alkalommal 
rendezte meg a KEDD Kft. 
az Országos Rajzfilmün-
nepet. A 2011-ben indult 
kezdeményezés keretén 
belül elsőként huszon-
egy, 2012-ben huszon-
kilenc, 2013-ban pedig 
már harminchét városban 
szerveztek vetítéseket 
és gyermekprogramokat. 
Ebben az évben már több 
mint ötven helyszínen, 
mintegy százhúsz ma-

gyar és külföldi, klasszikus 
és kortárs animációs filmet 
láthattak nemcsak a kicsik, 
hanem a pályaválasztás előtt 
álló fiatalok is. Ehhez a kez-
deményezéshez csatlakozva 
Kazincbarcikán október 29-
én délután az Egressy Béni 
Művelődési Központ szín-
háztermében Dargay Attila 
(1927-2009) klasszikusát, a 
jövőre 40 éves Lúdas Matyit 
tekintették meg a nebulók és 
szüleik.
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DAMASA - TÚRA 
SPORTSZEREKÉRT
A Magyar Szabadidősport Szövetség sok éve szervezi a Word Wal-
king Day, vagyis a Világ Gyalogló Nap programját.  A pályázathoz 
idén csatlakozott a bánhorváti Kazinczy Gábor Általános Iskola is. 
A projekt összefogója és irányítója Földi Tibor, az 
iskola testnevelő tanára volt. 
A pályázat sikeres megvaló-
sításával sportszereket nyer-
hetnek a gyermekeknek. Erről 
később szakértő zsűri dönt Bu-
dapesten, a leadott képi és írá-
sos dokumentáció függvényé-
ben. 
A cél érdekében október 29-
én nagyjából félszáz diák és 
felnőtt vágott neki a Dama-
sa - tanösvény felfedezésé-
nek.  A helyi iskolásokon kívül 
érkeztek túrázók többek között 
a kazincbarcikai Szelézi Szent 
Ferenc Gimnáziumból és a mis-
kolci Lévay József Református 
Gimnáziumból is. A 10 km-es táv 
teljesítése után a túrázókat for-
ró tea és a legendás bánhorváti 
krumplis lángos várta. (Forrás: 
masport.hu)

GYÜMÖLCSÍZEKKEL REMEKELTEK
Az Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Borsodi 
Tájház Kemencés Baráti Köre szervezésében október 29-én a Bor-
sodi Tájházban rendezték a „házi lekvárok versenyét”. Mindenféle 
gyümölcsből készült ízek, dzsemek sokaságát várták a szerve-
zők, melyeket szakértő zsűri, a Trízsi Asszonyok képviseletében 

Majoros Péter Pálné, illetve Garan-
né Kovács Anna véleményezett. 
A Kemencés Baráti Kör tagjainak 
köszönhetően az érdeklődők hely-
ben sült, ropogós friss cipóval kós-
tolhatták a felsorakoztatott lek-
várokat, mi több, nyereményként 
a győztesek is frissen sült kenye-
ret vihettek haza.

A mesék élvezete
Az animáció világnapja alkalmá-
ból a KEDD Animációs Stúdió ne-
gyedik alkalommal rendezte meg 
az Országos Rajzfilmünnepet ok-
tóber 29-én. A programsorozat-
hoz idén 50 helyszín csatlakozott, 
köztük Edelény és Sajószent-
péter. Mindkét színhelyen töre-
kedtek arra, hogy a legkisebbek 
megismerjék a már klasszikus-
nak számító magyar animáci-
ós filmeket is. A vetítésen a kü-
lönböző stílusok, mint például a 
magyar népmesék sorozata re-
mekül megfért a Pom Pom me-
séivel, vagy éppen dr. Bubó tör-
téneteivel.  Emellett a gyerekek 
kreatív programokon is részt 
vehettek: kedvük szerint le-
rajzolhatták, és kiszínezhették 
szeretett mesefiguráikat.

„FELTÉTEL NÉLKÜLI 
SZERETET”

A berentei védőnői szolgálat október 26-án tartotta az Anyatejes Táp-

lálás Világnapja című rendezvényét a berentei művelődési házban. A 

rendezvényre minden helyi kisgyermekes család meghívást kapott. 

Az ünnepség keretében köszöntötték a gyermeküket anyatejjel táp-

láló édesanyákat, majd a berentei Tündérkert Óvoda óvodásainak 

ajándékműsorát nézhették meg az érdeklődők. Hagyományteremtő 

módon idén is sor került egy jelképes születésfa állítására, amelyre a 

anyukák egy, az életet szimbolizáló szívecskét helyeztek. A rendez-

vény keretében egy kiállítást is rendeztek a „Feltétel nélküli szeretet” 

című fotópályázatra érkezett képekből. A nyertes pályázók – többek 

között helyi vállalkozók és lakosok felajánlásaiból összeállított – aján-

dékcsomagot kaptak. A rendezvény fő támogatója Berente Község 

Önkormányzata volt.

SZÍNHÁZ

VIDÁM ÉVAD A SZÍNPADON 
Hamarosan kezdődik a 
2016/2017-es színházi évad 
az Egressy Béni Művelődési 
Központban. Az idei kínálat 
összeállításánál a szerve-
zők az eddig megszokott 
nagy gonddal válogatták 
össze a darabokat.  Az el-
múlt évek tapasztalatait és 
a nézők pozitív visszajelzé-
seit figyelembe véve főként 
a már Kazincbarcikán több-
ször megforduló és népsze-
rű társulatok programjai 
között szemezgettek a mű-

sor összeállítói. A Barcika 
Art „Thália” és „Múzsa” fel-
nőtt bérletes sorozatában 
négy könnyed, garantáltan 
szórakoztató előadás várja 
a színházkedvelőket, plusz 
egy produktumként pedig 
a szerelmesek napján St. 
Martin szórakoztatja majd a 
közönséget. Novemberben 
a Mr. és Mrs. című komédi-
ája érkezik Verebes Linda és 
Pindroch Csaba főszerep-
lésével; januárban a Kassai 
Thália Színház zenés komé-

diája a Mirandolina, te drága 
látható; márciusban Maude 
és Harold zenés komédiája 
jön a Körúti Színháztól; majd 
zárásként Elvis, oltár, Mia-
mi vígjátékszerű pénzhaj-
száját tárja elénk a Bánfalvy 
Stúdió.
Az ovisok és az alsósok 
bérletes előadásai szintén 
több szempont szerint áll-
tak össze. Az intézmények, 
pedagógusok igényeit elő-
térbe helyezve olyan szín-
házakat és darabokat 

kerestek, amelyek már bi-
zonyítottan lenyűgözték az 
ifjú publikumot. November 
9-én és 10-én a salgótar-
jáni Zenthe Ferenc Színház 
előadásában A brémai mu-
zsikusokat; január 25-én 
és 26-án a Nektár Színház 
Rigócsőr királyát; márci-
us 1-jén és 2-án a Miskol-
ci Csodamalom Bábszín-
ház Mosó Masa mosodáját; 
április 5-én és 6-án a Fogi 
Színházától A csengő-bon-
gó királyságot nézhetik 

meg az ovisok. Az alsósok 
egy kivétellel ugyanezt 
tekinthetik majd meg: ők 
február 27-én az Egri Pin-
ceszínház Hoppláda című 
produkciójára tapsolhatnak.
A bérletek megvásárlásá-
nál részletfizetési lehetősé-
get is biztosítanak: az első 
részlet, a bérlet megvásár-
lásakor, a második pedig 
december 9-éig fizetendő 
az Egressy vagy a Mezey 
István Művészeti Központ 
jegypénztáraiban. 
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A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával 
valósul meg. www.svajcihozzajarulas.hu, www.swiss-contribution.hu

TESTÜLETI ÜLÉS

Jelezze a rendészeknek, ha illegális szemétlerakást tapasztal!
A hulladéktárolók melletti illegális szemétlerakás megszün-
tetése és a Spartan Race jövő évi kazincbarcikai versenye volt 
a középpontban az önkormányzat október 27-ei munkaterv 
szerinti képviselő-testületi ülésén.

A grémium összesen tíz na-
pirendet tárgyalt, amelyek 
nagy részét egyhangúlag 
fogadták el a városatyák. A 
közterületek rendjéről és a 
közösségi együttélés sza-
bályairól, illetve ezek meg-
szegésének jogkövetkezmé-
nyeiről szóló önkormányzati 
rendeletek módosításának 
tárgyalásakor több hozzá-
szólás is érkezett. Szitka Pé-
ter polgármester elmondta: 
az intézkedéssel szeretnék 
megszűntetni a hulladéktá-
rolók mellett kialakuló illegális 
szemétlerakókat.
- Az utóbbi időben több kép-
viselő és társasházkezelő is 
jelezte a polgármesteri hiva-
talnak, hogy egyesek a tá-
rolók mellé helyezik el hul-
ladékukat, ráadásul gyakran 
olyan szemetet, amit sem a 
kommunális, sem a szelek-

tív gyűjtőkbe nem tudnának 
elhelyezni. Ilyen esetekben 
hatósági eljárás indítható az 
elkövető ellen, melyben maxi-
málisan kiszabható bírság akár 
százötvenezer forint is lehet 
– fogalmazott a polgármester.
Knopp Richárd önkormányza-
ti képviselő azt mondta, örül 
annak, hogy a rendeleteket 
módosították, mert bár a tá-
rolók létesítése sokat javított 
a városképen, ám a szemét-
lerakók megszüntetését min-
denképpen szükségesnek 
tartja. A képviselő arra buz-
dította a városlakókat, hogy 
minden ilyen esetet jelentse-
nek be a városi rendészetnek.
- Eljutottak hozzám olyan 
jelzések is, hogy sokan tar-
tanak a szabálysértés beje-
lentésétől, attól félve, hogy 
ebből bajuk lesz. Nagyon fon-
tos, hogy a személyes adato-

kat a rendészet bizalmasan 
kezeli. Ahhoz, hogy ezek az 
állapotok megszűnhessenek, 
mindenképpen szükséges az 
értesítés, sőt egy fotó vagy 
egy rövid videó még segít-
heti is a későbbi intézkedést 
– hívta fel a figyelmet Knopp 
Richárd.

Nincs akadálya az aka-
dályfutó-versenynek
A grémium döntésének kö-
szönhetően Kazincbarcika 
is helyszíne lesz 2017-ben 
a Spartan Race nemzetkö-
zi vezető akadályfutó-ver-
senysorozatnak. A Spartan 
Race 2010-ben indult, azzal 
a céllal, hogy olyan, a lehető 
legkomolyabb állóképessé-
get igénybe vevő futamokat 
szervezzenek, amelyek egy 
életre való adrenalinlöketet 
adnak. 
Knopp Richárd elárulta, ő már 
korábban hallott erről a ver-
senysorozatról, mert egy is-
merőse részt vett rajta ko-
rábban.

- A futamok nagy része 
külföldön zajlik, nagyon ke-
vés hazai város ad otthon a 
Spartan Race-nek, ezért is 
fontos, hogy jövőre a kazinc-
barcikaiak is megismerhe-
tik ezt az erőpróbát. Ez egy 
unikum lesz Kazincbarcikán, 
így arra bíztatok minden-
kit, hogy erkölcsileg, vagy 
ha módja van rá, anyagilag is 
támogassa a rendezvényt! 
Biztos vagyok benne, hogy 
nagy élmény lesz verseny-
zőként és érdeklődőként is 
részt venni a barcikai futa-
mon – mondta az önkor-
mányzati képviselő.
Szitka Péter polgármes-
ter örömét fejezte ki, hogy 
a település lobbija hatásos 
volt, hiszen ez a verseny iga-

zi kuriózum mindenhol, ahol 
megrendezik.
- Hazánkban összesen há-
rom helyszínen szurkolhat-
nak jövőre a Spartan Race 
futamának: Veszprém és 
Eplény mellett Kazincbarci-
kán. Nemzeti Sportvárosként 
nagyon fontos, hogy minden 
új kezdeményezést felkarol-
junk, hogy megismertessük 
a hazai sportolni vágyókkal 
az új lehetőségeket. Egy ilyen 
futam sok látogatót is hozhat 
városunkba. Tokajban például 
október 22-én négyezernél 
is több versenyző állt rajthoz 
az ottani futamon, és akkor 
még nem számoltuk a csa-
ládtagjaikat, rokonokat, ér-
deklődőket – hangsúlyozta 
Szitka Péter.

SVÁJCI PÁLYÁZAT

Hatékony segítség a mozgásszervi panaszokra
„Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” címmel Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata három szomszédos helyhatósággal karöltve összehangolt fejlesztési 
projekteket valósít meg a Svájci Hozzájárulási Program 1,4 milliárd forintos támogatásával. 
Ennek részeként 2013 szeptemberében nyílt meg a „Vállalkozások munkahelyteremtést 
szolgáló támogatása a Kazincbarcikai kistérségben” pályázati alap. Ennek teljes vissza nem 
térítendő támogatási összege mintegy 238 millió Ft, melyre immáron négy körben lehetett 
pályázni. Ez alkalommal a korábban már megismert IKO Bt. újabb fejlesztését mutatjuk be. 

Az IKO Bt. 2015 novem-
berében a Svájci Alap tá-
mogatásával indította el 
gyógy tornász egészségügyi 
tevékenységét Kazincbarci-
kán. A Mátyás király út 83. 
szám alatt magánrendelőt 
nyitott azzal a kiemelt cél-
lal, hogy speciális gyógytor-
na-kezelést tudjon nyújtani 
a Kazincbarcikán és vonzás-
körzetében élő mozgásszer-
vi problémával küzdő bete-
geknek. 
A vállalkozás a Svájci Projekt 
keretében már korábban is 
szerzett be orvostechni-
kai eszközöket a gyógytor-

na-kezelésekhez és azok 
kiegészítéséhez. Az újabb 
projektkörben elnyert tá-
mogatással a további bőví-
tést valósítottak meg egy 
Bemer-terápiás berende-
zés üzembe állításával. A 
projekt eredményeként egy 
képzett gyógytornász to-
vábbi stabil foglalkoztatott-
sága biztosítható, akinek 
továbbképzésére a vállalko-
zás nagy hangsúlyt fektet. 
Ennek érdekében a projekt 
keretében a sport-rehabili-
táció területén alkalmazható 
speciális eljárások elsajátítá-
sára, illetve a Craniosacralis 

terapeutaképzés elvégzé-
sére is pályáztak. Az IKO Bt. 
fejlesztésének célja, hogy a 
mágnesterápiás berende-
zést, illetve a megszerzett 
új szaktudást a sportolók 
(röplabda- és labdarúgó-já-
tékosok) rehabilitációja, azaz 
a versenysport okozta sé-
rülések megelőzésének és 
kezelésének szolgálatába 
állítsa.
A Bemer-terápiás beren-
dezés segítségével lehető-
vé vált egy olyan fizioterápi-
ás kezelésmód alkalmazása, 
mely teljesítménynövelő, 
egészségmegőrző és gyó-

gyulást elősegítő hatása 
miatt a komplementer és 
preventív orvoslás terén az 
egyik leghatékonyabb te-
rápiának tekinthető. A Be-
mer- fizikai érterápia javítja 
a mikrokeringést, támogat-
ja a legkisebb véredények 
vérkeringését. Ezáltal a test 
sejtjeinek teljesítőképes-
sége javul, ami hozzájárul a 
fájdalom csillapításához és 
a szervezet öngyógyító ké-
pességének növeléséhez. A 
terapeutaképzésen szerzett 
szaktudással egy újszerű ke-
zelési módszert kíván az IKO 
Bt. meghonosítani, melynek 
célja az agyi-gerincvelői fo-
lyadék áramlásának norma-
lizálása, az idegi funkciók har-
monizálása, a koponyán belüli 
keringés javítása. 

A Bemer-terápia a sportolók 
állóképességére és teljesít-
ményfiziológiai paramétere-
inek javulására szignifikáns 
hatással van, ugyanakkor ez 
a technika a hagyományos 
betegkör esetén is jól egé-
szíti ki a konzervatív terápiás 
kezeléseket.
A Piko-Med Mozgáscentrum 
szolgáltatásait egyre inten-
zívebben veszik igénybe a 
sportolók, akiknek a mérkő-
zések előtti gyors és haté-
kony rehabilitáció kiemelkedő 
fontosságú.
A kezelés igénybevételéhez 
ráadásul nem kell a páciens-
nek távolabbi rendelőinté-
zetbe utaznia.
A rendelő által nyújtott ke-
zelések köre megtalálható a 
www.pikomed.hu oldalon.

A grémium a munkaterv szerinti ülésen meghallgatta még 
többek között az ÉRV ZRt. ülés nélküli közgyűlési döntés-
hozatalához szükséges részvényesi elektronikus határozati 
szavazásról szóló tájékoztatót; elfogadta az ÉMÁSZ Hálózati 
Kft.-vel történő megállapodások megkötéséhez szükséges 
javaslatot, de telekhatár-rendezésekről és a polgármesteri 
hivatal alapító okiratának módosításáról is döntöttek.

http://www.pikomed.hu
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DÍJÁTADÓ

ÚJRA TÜNDÖKÖLTEK A „CSILLAGOK”

Október 26-án a 2015/2016-os tanév diákolimpiai bajno-
kait és felkészítőiket, valamint a diáksportban kiemelkedő 
eredményt elért tanulókat díjazta Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata a „Kazincbarcika Diáksport Csillagai” gálán 
a Don Bosco Sportközpontban.

A diákolimpia és a diáksport 
célja már harminc éve a te-
hetséggondozás, a sport-
ágak népszerűsítése, az 
egészséges életmódra való 
nevelés.

Az eseményen elsőként 
Szitka Péter, Kazincbarci-
ka polgármestere mondott 
köszöntőt, amelyben ki-
emelte: ezen a gálán azok 
a fiatalok kapnak díjat, akik 
Nemzeti Sportvárosunk jó 
hírnevét öregbítik és to-
vábbviszik. Mellettük kö-
szönetet érdemelnek azok 

a szakemberek is, akik a 
jövő nemzedékét felkészí-
tik a versenyekre, illetve a 
szülők is, akik segítséget 
nyújtanak gyermekeiknek, 
hogy ilyen nagy sikereket 
érjenek el.

Az általános iskolák megyei 
pontversenyét ismét a Ka-
zincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola nyerte 10000 
ponttal.

Az elismeréseket Szitka Pé-
ter polgármester és Klimon 

István alpolgár-
mester nyújtot-
ták át nemcsak 
a bajnokoknak, 
hanem a ver-
senyeken II. és 
III. helyezéseket 
elért diákoknak 
és felkészítőik-
nek. A díjátadót 
követően a Face 
Team Akrobati-
kus Sport Színház 
győri akadémiája 
szórakoztatta a 
közönséget.

A diákolimpia számok-
ban: (forrás: mdsz.hu)
·  15 sportág
·  270 000 résztvevő
·  13 000 gyerek az 

országos döntőkben
·  15 városban 

36 országos döntő
·  több mint 80 000 érem
·  2500 részt vevő iskola
·  8000 közreműködő 

testnevelő tanár

BAJNOKOK
Tenisz: Bede Fanni és Bede Luca, felkészítő Darai Imre
Gyorskorcsolya: Besenyei Boglárka, felkészítő Kertész 
Zoltán
Súlyemelés: Holló Szilárd, felkészítő Pátrovics Géza
Fekvenyomás: Bagonyi Lajos és Sztari Xavér, felkészí-
tők Baglyosné Ferencz Ildikó és Gregusné Fórizs Anikó
Ritmikus gimnasztika: Pollack Mihály Általános Iskola 
I. korcsoportos csapata – Knittel Inez, Konkoly Vivien, 
Lőrincz Kinga Larina, Urbán Enikő, Viszoczky Flóra és a 
Pollack Mihály Általános Iskola II. korcsoportos csapata 
– Biriki Vanda, Hágen Tekla, Szakács Réka, Vasvári Alina, 
felkészítő Müllerné Mészáros Judit; Irinyi János Reformá-
tus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon VI. 
korcsoportos csapata – Antal Dorottya, Kökény Petra, 
Mihalik Dóra, Pásztor Erika, felkészítő Lovas Tünde
Mezei futás: a Pollack Mihály Általános Iskola III. korcso-
portos fiúcsapata – Lakatos Krisztián, Géczy Ákos és 
Toma Gergely Ádám, Keresztes Márk Adrián és Keresztes 
Alex Zsolt, felkészítő Barna Imre
60 méteres síkfutás: Czeglédi Patrik, felkészítő Vécsei 
László
4x100 méteres váltófutás: a Pollack Mihály Általános Is-
kola III. korcsoportos csapata – Buhály Bence, Czeglédi 
Patrik, Géczy Ákos és Urbánszki Antal, felkészítők Barna 
Imre és Máté Zsolt
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IDEJE FELKÉSZÜLNI!

A világ legjobb akadályversenye Kazincbarcikán
A Spartan Race az amerikai egyesült államokbeli Vermont filmvászonra illő 
hegyei között született. Azért hozták létre, hogy az akadályversenyzés iz-
galmát megtapasztalják a versenyzők és a nézők is. Elterjedtségét mi sem 
bizonyítja jobban, hogy 2014-ben 130 eseményével hat kontinens 15 orszá-
gában volt jelen a Spartan Race.

HATALMAS BULI
A Spartan Race egy nagy kaland, 
amelyet mindenki meg tud csinálni, 
és mindenkinek ki kellene próbálnia! 
A pályákat - 5 km+ (Sprint), 13 km+ 
(Super) és 20 km+ (Beast) távokkal 
-, sárral, vízzel és jellegzetes akadá-
lyokkal azért hozták létre, hogy bárki 
felfedezhesse a benne rejlő spártait. 

Edzettségi szinttől függetlenül él-
vezhető a verseny, és a megelége-
dettség érzése lesz úrrá mindazokon, 
akik célba érnek.

MINDEN KOROSZTÁLYNAK 
AJÁNLOTT
A Spartan Race a gyerekeknek és 
fiataloknak is lehetőséget biztosít, 

hogy kipróbálják magukat. A szerve-
zők hitvallása, hogy a testmozgásba 
és kalandba az egész családot be kell 
vonni. Óriási élmény, ahogy a gyer-
mekek futnak, ugranak és másznak, 
ahogy minden tőlük telhetőt meg-
tesznek a Junior versenyükön.

A SPARTAN RACE NEM-
CSAK A VILÁG LEGJOBB 
AKADÁLYVERSENYE, 
HANEM MEG IS VÁLTOZTAT-
HATJA ÉLETMÓDUNKAT
Nem biztos abban, hogy készen áll a 
Spartan Race-re? Ne aggódjon, min-

den segítség adott a felkészüléshez: 
irányított napi tréningprogram; ét-
kezési tanácsok, amelyek segítik a 
megfelelő táplálkozás elsajátításában 
és ingyenes edzések mindenhol, ahol 
Spartan Race versenyt rendeznek.
 
Június 17-én, a közép-európai állo-
mások második magyar helyszíne 
lesz Kazincbarcika. A több ezer em-
bert megmozgató versenyről bővebb 
információ a www.spartanrace.hu ol-
dalon érhető el.
 

Forrás: www.spartanrace.hu

Kommunikációs központ: 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 32.–34.
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

SZÍNES HÍREK KAZINCBARCIKÁRÓL ÉS KÖRNYÉKÉRŐL

2017. június 17. Spartan Race Super 13 km+
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VRCK

HÁROM NYERT SZETTEL GYŐZTEK
Mindhárom pontot begyűjtötte a Vegyész Röpladba Club Kazincbarcika (VRCK) a MAFC-BME 
elleni bajnoki összecsapáson, miután október 30-án 3-0-ra nyerni tudott hazai pályán a férfi 
röplabdabajnokság alapszakaszának 7. fordulójában. (www.vrck.hu)

VRCK – MAFC-BME 3-0 (18, 19, 18)

Vegyész: Toronyai, Januzo-
vics, Banai, Árva, Borovicsa-
nin, Juhász. Csere: Dudás (li-
beró), Kecskeméti. 
Vezetőedző: Toma Sándor.

MAFC: Vocskó, Kunert, Eke, 
Lesznyik, Jánossy, Szabó. 
Csere: Tari (liberó), Posztós. 
Vezetőedző: Novák László.

Toma Sándor: – A második 
szettben volt egy nagyobb 
hullámvölgyünk, feladót is 
cseréltünk. Sokat foglalkoz-
tak a játékosok egymással a 
hálónál, nem a játékra össz-
pontosítottak, de amint fejben 
ismét a meccsre koncentrál-
tak, hozni tudtuk a kötele-
zőt. A MAFC-nak jó játékosai 

vannak, egy ilyen csapat ellen 
mindig nehezebb győzni.
Novák László: – Felszabadult 
játékot vártam a csapatomtól, 
nem helyeztem nyomást rá-
juk, mert mindenképp pontot 
kell szereznünk. A Kazincbar-
cika közel sem játszott olyan 
jól, mint vártam, esélyt kap-
tunk, de nem éltünk vele.

LEGYŐZTÉK A MAGYAR  
JUNIOR-VÁLOGATOTTAT

Újabb három ponttal gazdagodott a VRCK, miután október 29-én Izsákon legyőzte a magyar 
junior-válogatottat a férfi röplabda NB I 6. fordulójában 3-0-ra (-13, -17, -17).

FÉRFI RÖPLABDA NB I, 6. FORDULÓ
JUNIOR-VÁLOGATOTT – VRCK 0-3 (-13, -17, -17)

Vegyész: Kecskeméti, Janu-
zovics, Banai, Árva, Borovi-
csanin, Juhász. Csere: Dudás 
(liberó), Kovács (liberó), Budai, 
Surányi, Elek, Kozsla, Gulyás. 
Vezetőedző: Toma Sándor.

Majdnem ugyanazt a kezdő 
hatost küldte pályára a te-

hetséges fiatalokkal szem-
ben Toma Sándor, mint tette 
azt kedden a HÉP-Kecske-
méti RC ellen megnyert baj-
nokin, mindössze egy elté-
réssel – ezúttal Kecskeméti 
Péter adott fel Toronyai Mik-
lós helyett. A borsodiak ha-
tározottan, jól röplabdáztak, 

így a vezetőedző nyugod-
tan variálhatta csapata ösz-
szetételét, és végül minden 
vendég röplabdázó pályára 
lépett, ez pedig nem ment 
az eredmény rovására. Sőt, 
a VRCK egyetlen alkalommal 
sem engedte 18 főlé a válo-
gatottat.

KBSC

HA NEHEZEN IS, DE SIKERÜLT
Az NB III Keleti csoport 13. fordulóján, október 29-én az ESMTK gárdáját fogadta a KBSC a 
Pete András Stadionban. Bár az ellenfél hetven percig vezetett, végül a hazaiaknak sike-
rült megfordítani az eredményt.

KBSC: Fülöp - Molnár, Fe-
kete, Belényesi, Szemere 
- Burics, Kovács - Turcsik, 
Faggyas, Bene - Farkas
Cserék: Molnár helyett 
Süttő, Turcsik helyett 
Sigér, Farkas helyett 
Katona
Gólszerzők: Farkas, 
Kovács, Bene

Koleszár György: – 
Az első félidőben sok 
nagy helyzetet kihagy-
tunk. A másodikban már 
értékesítettük lehetősége-

inket és megérdemelt győ-
zelmet arattunk

A találkozó elején vezetést 
szerzett az ESMTK, amely 
- mint utóbb kiderült - az 
egyetlen lehetőségük volt a 

mérkőzésen. Ezt követően 
a kék-sárgák maguk-

hoz ragadták az irá-
nyítást, ám két száz-
százalékos ziccert 
és egy tizenegyest is 
hibáztak. A második 
játékrészben foly-

tatódott a kék-sár-
ga fölény, amely a 70. 

percben érett góllá, Far-
kas találatával. Ezt köve-

tően Kovács és Bene is egy 
szépen kidolgozott támadás 
végén volt eredményes, így 
hazai pályán újabb, teljesen 
megérdemelt győzelmet 
arattak.

Hétvégén, november 5-én 
a tabella 6. helyén álló Put-
nok ellen játszik a csapat. 
Buzdítsuk együtt a gárdát, 
hogy megőrízze első helyét!  

(www.kbsc.hu)

KÉZILABDA

EGY GÓL KÜLÖNBSÉG
A Kazincbarcikai Kézilapda Sport Egyesület férfi csapata egy 
góllal veszített a fehérgyarnatiak ellen az NB II északkeleti 
csoportjának október 30-ai fordulóján.

Kazincbarcikai KSE - Fehérgyarmati VSE 23-24 

VERETLENEK MARADTAK
Felsőzsolcán léptek pályára a barcikai kézilabdás lányok 
októberben a Diósgyőri KSE ellen. Előzetesen egy könnyű 
mérkőzésre lehetett számítani. A rutinos hazaiak minden 
pici hibát kihasználva kézilabdáztak, így nem sikerült meg-
nyugtató előnyt kicsikarni az első félidő végére. A második 
félidőt két góllal kezdték a lányok, erre három góllal válaszolt 
a Diósgyőr és ez így ment a mérkőzés végéig. Amikor lett 
volna lehetőség növelni az előnyüket, akkor rendre rossz 
megoldásokat választottak, eladott labda és technikai hibák 
sora jellemezte a játékukat. Az ellenfél ugyanilyen hibákat 
követett el, így végig vezetve nyerték meg a kazincbarci-
kaiak a mérkőzést és ezzel továbbra is veretlenül állnak a 
bajnokságban. (www.kazincbarcikaikse.hu)

Diósgyőri KSE – Kazincbarcikai KSE 18-23 (7-9)
KKSE: Gál – Balogh 1, Ponyi Sz. 5, Strázsi 2, Ponyi P. 3, Faze-
kas 1, Kis-Primász 1, csere: Horváth (kapus), Kovács 1, Szabó 
8, Klement 1, Prokai, Balla, Zádori, Deák
Edző: Szilágyi Szabolcs
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November 5. (szombat) 10.00 és 12.00
KSK

 › KBSC-TISZAÚJVÁROS  
U-15 és U-14-es bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés

November 5. (szombat) 16.00
Tornacsarnok

 › JÖVŐ KUPA 
Tehetségkutató thai-boksz verseny  
a Küzdő SE szervezésében

November 8. (kedd) 14.00
Munkacsarnok

 › ASZTALITENISZ  
körzeti diákolimpiai döntő

SAJÓSZENTPÉTER
November 9. (szerda) 18.00
Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont
(Sajószentpéter, Sport út 32/1.)

 › Bérletes színházi sorozat 1. előadás 
VASZARY–FÉNYES–SZENES: 
AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK

zenés bohózat két részben
A Budapesti Bulvárszínház előadása
Jegyek: 2000 Ft és 1800 Ft

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ

November 7. (hétfő) 15.00 óra
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

November 7., 9. (hétfő, szerda) 15.30 óra
 › RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

November 8. (kedd) 15.00 óra
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS 
-KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

November 8. (kedd) 15.00 óra
 › KAZINCBARCIKAI 
GOBELINÖLTÖGETŐK KÖRE

Vezeti: Kissné Király Piroska

November 8. (kedd) 15.00 óra
 › CSIPKEMŰHELY GALÉRIA

Vezeti: Neszádeliné Kállai Mária

November 9. (szerda) 16.00 óra
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Pappné Magyar Annamária
November 11. (péntek) 16.00 óra

 › MODELLEZŐMŰHELY
Vezeti: Kalanovics Zoltán

November 11-ig
 › VISELETI DARABOK GÖMÖRBŐL

Kiállítás Neszádeliné Kállai Mária csipke- 
és viseletkészítő népi iparművész, a 
népművészet mestere munkáiból

November 18-áig 
 › NÉPI KÉZMŰVES BÉRLET

óvodai csoportoknak

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

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető:
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA 
ÉS KIÁLLÍTÁS

 › KABARCI-K TÁRLATA

November 18-ig
 › KIÁLLÍTÁS AZ IZSÓ MIKLÓS 
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR  
ÉVES MUNKÁIBÓL

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

November 10. (csütörtök) 17.00
Községháza

 › KÖZMEGHALLGATÁS

SAJÓIVÁNKA

IMPRESSZUM
KOLOR 7 – kulturális és közéleti hetilap, 
megjelenik péntekenként
ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.

Kiadó: Barcika Art Kft. 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 

Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya

Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi 
Mónika, Untenerné Márton Ágnes,  
Szűcs Krisztina.
Tördelés, design: 
Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetés: Sándor Irma | T.: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, 
Pollack Mihály u. 32-34.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 
Felelős vezető: 
Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó 
felelősséget nem vállal!  A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való 
felhasználása a kiadó írásos engedélyével 
lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk 
meg, és nem küldünk vissza.

November 9-10. (szerda-csütörtök)  
10.30 és 14.00 

 › BRÉMAI MUZSIKUSOK
Ovis és alsós színházbérlet

November 11. (péntek) 16.00 
 › SZOCIÁLIS MUNKA  
NAPJA

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

KODÁLY ZOLTÁN 
ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA
Kazincbarcika, Lini István tér 3.

November 7. (hétfő) 10.00
 › „KALANDOZÁS A MESÉK 
BIRODALMÁBAN”

mesés foglalkozás óvodásoknak

November 7. (hétfő) 16.00
 › ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ R. 
KELÉNYI ANGELIKÁVAL

November 8. (kedd) 10.30
 › „MESEVÁR”

mesefoglalkozás óvodásoknak

November 9. (szerda) 10.00
 › CSODÁLATOS MESEVILÁG

mesés foglalkozás óvodásoknak

November 9. (szerda) 14.00 
 › „KÖNYVTÁRAM”

könyvtárhasználati foglalkozás  
általános iskolásoknak

November 10. (csütörtök) 10.00
 › „MESE, MESE, MÁTKA… ”

mesefoglalkozás óvodásoknak

November 12. (szombat) 19.00
 › KODÁLY VIGALOM – 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Vendég: Számadó zenekar

KAZINCBARCIKAI 
KISGALÉRIA
Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.

IDŐSEK KLUBJA 
Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

November 24-ig
 › „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE”

kiállítás az Ózdi SC  
Deák Ferenc Szakképző  
Iskolája és Művészeti  
Szakgimnáziuma  
diákjainak alkotásaiból

November 9. (szerda) 9.30   
 › MOZIDÉLELŐTT

Örök várakozás című film

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

kazincbarcikai

Egy turnus  8 alkalmas, névre szóló 
úszásoktatás-bérlettel vehető 
igénybe, melynek ára 7200 Ft.

ÚSZÁSOKTATÁS
INDUL FELNŐTTEKNEK 

november 7-én (hétfőn)  
KEZDŐ SZINTEN 

Cselei Béláné gyógyúszás-oktatóval  
(06-20/564-4131).

A foglalkozásokat hétfőn és szerdán 19 órától tartják.

Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:  
hétfő, szerda, péntek 18.00 óráig; kedd-csütörtök 20.00 óráig

SZITKA BÉLA 
EMLÉKTORNA

Start: 2017. január 
Versenykiírás  

hamarosan

PROGRAMAJÁNLÓ

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK  
ÉS VITAMINOK A-Z-IG

Novemberben 

FEHÉRJE 
AKCIÓK

a készlet  
erejéig.

www.gsport.shop.hu       Kazincbarcika, Egressy Béni út 45.



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

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

ALU- ÉS HORGANYZOTT CSATORNÁK
Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítésoszlop, 
palák, gipszkarton, profilok, 
csavarok. Creaton, Terrán, 

Tondach cserepek.

FABRIKETT KAPHATÓ!
SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

Tisztelt Olvasó!
Kérjük, hogy cikkeinkkel, rovatainkkal 

vagy a terjesztéssel kapcsolatos észrevételeit 
ossza meg velünk! 

Levélcím: 
3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 32.–34. 

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

a Kolor7 szerkesztősége

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

Nyitvatartás: 

hétfő–péntek  
6.00–17.00, 

szombat  
6.00–12.00

Ingyenes
jogi 

tanácsadás

Helye:

MSZP városi iroda
Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.

2016. november 
8-án (kedden) 
16.00–17.00

HoldfénY
TEMETKEZÉS

A Kazincbarcikai 
önkormányzat
temetkezési 
szolgáltatója

IRODA: a kazincbarcikai köztemető 
              bejáratánál
Ügyfélfogadás: h.-p. 8.00-16.00
Telefon: 06-20/238-2210
24 órás ügyelet: 06-20/239-1715 

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

Homok-, 
sóder-,

betonszállítás

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

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

CSOKIMIKULÁSOK NAGY VÁLASZTÉKBAN
VADÁSZ SZALONCUKOR 1 kg 3000 Ft

KONYAKMEGGYES SZALONCUKOR 1 kg 1500 Ft

TEJKARAMELLÁS SZALONCUKOR 1 kg 900 Ft

GUMI SZALONCUKOR 1 kg 1000 Ft

STÜHMER SZALONCUKOR 1 kg 5500 Ft


