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KÉRDŐÍV

Rudabánya és az ásványvi-
zéről világhírű székelyföldi 
(Hargita megyei) Borszék 
2012-től testvérvárosi kap-
csolatban állnak egymással. 
Azóta a két kisváros kö-
zött kölcsönös a kapcso-
lat, többször látogatták 
meg egymás településeit, 
hivatalos és magáncélból 
egyaránt. Legutóbb októ-
ber végén szerveztek 4 na-
pos csoportos kirándulást 
Rudabányáról Borszékre, 
amelyen 24 fő vett részt.
Az első és a negyedik nap a 
hosszú oda-vissza utazás-
sal telt el, hiszen a két tele-
pülés között több mint 600 
km a távolság. Október 20-
án Csengersimánál lépték 
át a határt, Szatmárnémeti, 
Nagybánya, Dés, Bethlen, 

Szászrégen és Maroshé-
víz érintésével kora este 
érkeztek meg Felső-Bor-
székre. Itt a Korona panzió-
ban foglalták el szállásukat. 
Másnap kirándulást tettek 
a moldvai görögkeleti ko-
lostorokhoz Farkas Aladár 
borszéki tanár, önkormány-
zati képviselő kalauzolásá-
val. A több mint 30 kolostor 
közül csak kettő megtekin-
tésére volt idő: Agapia és 
Varatec keleti hangulatot 
árasztó hatalmas épülete-
gyüttese és látnivalói em-
lékezetes élményt nyúj-
tottak. A harmadik napon 
Borszék helyi nevezetes-
ségeivel ismerkedtek meg 
a rudabányaiak. Mik József 
polgármester vezetésével 
végigjárták az épülő fürdő-

komplexumot, mely 2018-
ban kezdi meg működését. 
Ezután a borvízkutakat, 
vagyis az ásványvízforrá-
sokat, a „lábferedőt”, a mo-
fettát, az elhagyott mész-
kőbányákat, a Tündérkert 
nevű kirándulóhelyet és 
az üdülőtelep egyre inkább 
megújuló villáit, üdülőit jár-
ták sorra, ugyancsak Far-
kas Aladár szakszerű irá-
nyításával. A negyedik nap 
reggelén lehetőség nyílt a 
borszéki ásványvizet gyár-
tó és palackozó Romaqua 
cég egyik üzemcsarno-
kának megtekintésére. A 
természetnek ezt a párat-
lan ajándékát évszázadok 
óta ismerik és fogyasztják, 
1806 óta folyik a palacko-
zása és a kereskedelme. 
Naponta több mint 1 millió 
palack ásványvizet állíta-
nak elő, a vállalat munkás-
létszáma meghaladja a 800 
főt. A gyárlátogatás után 
szomorú szívvel vettek bú-
csút a rudabányaiak bor-
széki barátaiktól, abban a 
reményben, hogy hamaro-
san újra találkoznak.

RUDABÁNYAIAK BORSZÉKEN
TÉ RSÉG

LE M EZBE M UTATÓ

VADVILÁG KONCZ ZSUZSÁTÓL
Konc z Zsuzsa telthá-
zas-lemezbemutató kon-
certjén vehettek rész 
azok, akik november 9-én 
az Egressy Béni Művelő-
dési Központba ellátogat-
tak. A kétórás koncertet 
a GAG Management Pro-
dukciós és Reklámiro-
da a Don Bosco Sport-
központba szervezte, de 
technikai problémák miatt 
az Egressy Béni Művelő-
dési Központ adott ott-
hont az eseménynek.

A Vadvilág nevet viselő al-
bumon 12 új dal hallható, és 
ez egyben Koncz Zsuzsa 
negyvenedik albuma is. A 
lemezen Tolcsvay László, 
Müller Péter Sziámi, Geren-
dás Péter és Závodi Gábor 
is közreműködik. A Vadvilág 
album, ahogy a művésznő 
fogalmaz, a Tündérország 
címet viselő lemez foly-
tatása.
Az új albumban kiemelke-
dő szerepet tölt be a zenei 
hangzás és szövegvilág ki-

alakításában Bródy János, 
aki stílusával meghatározza 
a Vadvilág hangulatát, míg 
Maróthy Zoltán karakteres 
gitárjátékával gondoskodik 
a feledhetetlen hangzás-
világról.
Az új album a közönség so-
raiban nagy sikert aratott, de 
az sem csalódott, aki a régi 
dalok szerelmese, hiszen az 
énekesnő pályafutásának 
első dalaiból összeállított 
csokorral is szórakoztatta 
a nagyközönséget.

SZENT MÁRTON 
EMLÉKEZETE
Az egykori Savariában, 
vagyis Szombathelyen 
született Szent Márton, 
aki Magyarországon kí-
vül Franciaország és Bur-
genland védőszentje is. 
Személyét a hagyomány 
leginkább a libákkal azo-
nosítja. Így terjedt el a 
köztudatban, hogy Már-
ton-napon libából készült 
ételeket fogyasztunk. Ér-
dekes és fordulatos éle-
tét elevenítették fel Sa-
jószentpéteren, a Lévay 
József Városi Könyvtár-
ban, a Hunyadi Mátyás 
Tagiskola alsós gyer-
mekeinek. A szerteágazó 
foglalkozáson a tanulók 
elsősorban megismer-
ték a pogányság és a ke-
reszténység fogalmát, a 
pogány hiedelemvilág 
és a keresztény liturgi-
ák közötti különbséget. 
Ezt követően a könyvtár 

munkatársai átfogó képet 
festettek a pogány ifjú-
ból Tours püspökévé lett 
Mártonról. Aprólékosan 
taglalták életének fontos 
korszakait: a meghatározó 
gyermekéveket, a katona-
ként eltöltött időszakot, a 
hozzá fűződő legendákat, 
halálának körülményeit. 
Sorra vették a személyé-
hez kapcsolódó emlékeket, 
térképen megkeresték a 
nevét viselő települése-
ket, hiszen hazánkban 
19 település őrzi a nevét, 
Franciaországban 258, míg 
Olaszországban 91 telepü-
lést neveztek el Mártonról. 
Utánajártak a tiszteletére 
szentelt templomoknak, 
megvitatták a névnapjá-
hoz kötődő hagyományok-
nak. Végül kézműveskedés 
keretében a kicsik karton-
papírból készült libával ele-
venítették fel a szokásokat. 

MÁRTON-NAPI LIBASÁGOK VADNÁN
Márton napja alkalmá-
ból játszóházzal várták a 
gyermekeket és szüleiket 
Vadnán, november 10-én. A 
rendezvényen a régi hagyo-

mányokat elevenítették fel 
a családokkal. Közösen sü-
tötték a libaformájú sütiket, 
libás mondókákat tanultak, 
s a lurkók befőttes üvegből 

készítettek Márton-na-
pi lámpásokat, melyekkel 
körbejárták a falut. A kelle-
mesen eltöltött estét libaláb 
táncversennyel zárták. 

KAZINCBARCIKA

Kazincbarcika Város Önkormányzata települési értéktár létrehozásáról döntött, amelynek célja a városunk-
ban lévő értékek feltárása és rendszerezett formában történő összegyűjtése. Amennyiben Ön is segítene 
városunk helyi értékeinek összegyűjtésében, rendszerezésében, bemutatásában, kérjük, töltse ki kérdőívünket! 
Közös értékeink feltárása, megőrzése így az Ön segítségével, közreműködésével történhet.

Az értéktárakba nyolc nagy területről kerülhetnek be értékek, amelyek a következők:
1.) agrár- és élelmiszergazdaság
2.) egészség és életmód
3.) épített környezet
4.) ipari és műszaki megoldások
5.) kulturális örökség
6.) sport
7.) természeti környezet
8.) turizmus és vendéglátás. 

Íme, néhány példa: a matyó népművészet – egy hagyományos közösség hímzéskultúrája (Mezőkövesd), 
bajai halászlé (Baja), Hévízi-tó és a tradicionális hévízi gyógyászat (Hévíz), mohácsi busójárás (Mohács), 
aszúsodást okozó Botrytis cinerea nevű gomba (Tokaj), Mancs mentőkutya és tevékenysége (Miskolc). 
(További infó: www.hungarikum.hu, www.baz.hu/ertektar). 

1. Fontosnak tartja-e helyi értékek megismerését, gyűjtését? Igen/nem

2. Milyen értékeket javasolna helyi, megyei vagy a kiemelt nemzeti értéktárba Kazincbarcikáról?

3. Vállalna-e önkéntes munkát a helyi értékek felkutatásában, dokumentálásában, gyűjtésében? Igen/nem 

4. Ha vállalna önkéntes munkát, milyen formában tenné?

5. Ha vállalna, kérjük adja meg nevét és elérhetőségét: 

Kitöltő neme: férfi/nő Életkora:         év
Mióta lakik a településen (évszám): Ha nem Kazincbarcikán, akkor hol él? 

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet és ezzel segítette a Kazincbarcikai Települési Értéktár létrehozását.

Kérjük, javaslatát a „Kazincbarcikai Települési Értéktár” megjelöléssel 2017. november 28-ig juttassa el a 
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalba (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.).

Kazincbarcikai Települési
Értéktár - Kérdőív
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KATASZTRÓFAVÉDELEM

KLÓRÖMLÉS: SIKERES VOLT A GYAKORLAT
Külső védelmi tervgyakorlatot tartott a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség he-
lyi szervezete Kazincbarcika Város Önkormányzatával kö-
zösen november 9-én.

Kétezer-négy óta minden 
évben külső védelmi terv-
gyakorlatot rendez a ka-
tasztrófavédelem helyi ki-
rendeltsége Kazincbarcika 
és a környező települések 

önkormányzataival karöltve. 
A gyakorlat megnyitóján 
elsőként Szitka Péter, Ka-
zincbarcika polgármestere 
köszöntötte a Helyi Védelmi 
Bizottság tagjait, majd be-

szédében elmondta: nagy 
öröm számára, hogy min-
den esztendőben része-
se lehet egy ilyen szakmai 
programnak. Ezt követően 
Szent-Királyi László tűzol-
tó ezredes, a Kazincbarcikai 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetője hangsú-
lyozta: idén újdonság, hogy 
Kazincbarcikán kívül más 

települést nem vontak be 
a gyakorlatba.
A délelőtti programon Ste-
fán Ádám, a BorsodChem 
Zrt. tűz- és katasztrófa-
védelmi vezetője mutatta 
be a gyáróriást, és a jelen-
legi gyakorlat veszély-
helyzetét is ismer-
tette, miszerint a 
cég területén egy 
cseppfolyós klórt 
szállító vasúti 
t a r t á l y ko c s i 
lefejtő tömlője 
megsérült, így 
c s e p p fo l yó s 
klór áramlott 
a szabadba, a 
gázfelhő pe-
dig veszé-
lyeztette a 
környéket. 
Az eset so-
rán azt pró-
bálták ki, hogy 
mi a teendője a He-
lyi Védelmi Bizottság 
tagjainak és az érin-

tetteknek egy valós ka-
tasztrófa során.
A próba leglátványosabb 
része az elzárkóztatási gya-
korlat volt az Ózdi Szakkép-
zési Centrum Surányi Endre 
Szakközépiskola és Kollé-

giumban, innen a tűzoltók 
mentettek ki egy – a 
feltételezések szerint 
– sérült tanulót, akit 

a mentők láttak 
el.

A Kazinc-
b a r c i k a i 
Katasztró-
fa vé d e l m i 

K i re n d e l t -
ség vezető-
je tájékoz-

tatása szerint 
sikeres volt a kül-

ső védelmi terv-
gyakorlat, amihez 

ebben az évben 
nagyban hozzájárult 
az új kommunikáci-
ós csatornák hasz-

nálata is.

POLITIKA

RÉSZORSZÁGGYŰLÉS KAZINCBARCIKÁN
Részországgyűlést tartott a Magyar Szocialista Párt frakciója november 9-én Kazincbarcikán a Me-
zey István Művészeti Központban. A rendezvényen Szitka Péter, Kazincbarcika város polgármestere 
köszöntötte a résztvevő országgyűlési képviselőket és a meghívott szakértőket.

Beszédében kiemelte, hogy a 15 fős képvise-
lő-testületben 11-en baloldali képviselőként dol-
goznak a városért, valamint a harmadik ciklusát 
tölti a jelenlegi városvezetés.
A részországgyűlés hivatalos megnyitóján dr. 
Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt frakci-
óvezetője vázolta a jelenlegi aktuálpolitikai hely-
zetet, aki kitért a nyugdíjasok megélhetésére, 
a munka világára és a bérek felzárkóztatására, 
valamint az egészségügy helyzetére. Beszé-

dében hangsúlyozta, sokan nem tudják fizetni 
számláikat, illetve váratlan kiadásaikat. Egyre 
több az olyan nyugdíjas, akiknek nincs pénze 
fűtésre és gondot okoz a megélhetés. A frakció-
vezető szerint folyamatosan nőnek a költségek, 
ezért lenne fontos az adórendszer átalakítása. 
Előadása végén dr. Tóth Bertalan kijelentette, 
hogy a problémák megoldása érdekében kor-
mányváltásra van szükség.
A részországgyűlés délelőtti programjában Ban-
góné Borbély Ildikó, az MSZP elnökségi tagja a 
gyermekszegénységről, a gyermekek minden-
napi ellátásáról beszélt. Gúr Nándor, az MSZP al-
elnöke a biztos megélhetés feltételeiről, valamint 
a megváltozott munkatörvénykönyv hatásairól 
tartott beszámolót. Az országgyűlési képviselő 
elmondta, 600 ezer ember hagyta el Magyar-
országot, és az elmúlt néhány évben máshol 
kényszerül élni.
A részországgyűlés délutáni programjai a Ka-
zincbarcika vonzáskörzetéhez tartozó telepü-
léseken folytatódtak. A képviselők és szakértők 
polgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel 
találkoztak, akikkel a települések napi gondjairól, 
azok megoldásáról egyeztettek.

A részországgyűlés Kazincbarcikán lakossági 
fórummal zárult, ahol a Magyar Szocialista Párt 
ismertette a 10 pontból álló kormányváltó prog-
ramját. Ebben fő hangsúlyt a megélhetés költsé-
geinek csökkentése, a bérek felzárkóztatása és 
a felnőttképzés kapta.

ORSZÁGOS H A J LÉ KTA LA N KÖZFOG LA LKOZTATÁSI M I NTA PROG R A M 

SIKERESEN DOLGOZNAK EGYÜTT
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSzSzK) Nappali Melegedő intézmény-
egységében 2016. március 1-jével valósult meg először pályázat útján a Országos 
Hajléktalan Közfoglalkoztatás Mintaprogram. Ezt a pályázatot a Belügyminisztérium 
által országosan kiírt nagy közfoglalkoztatási programból különítették el az ország 
területén. Tavaly és idén Borsodban, a konvergencia régióban Kazincbarcikán és Mis-
kolcon működik jelen pillanatban. Rendkívüli lehetőségként jelent meg azon emberek 
számára, akik a városban meglévő közfoglalkoztatásban nem tudnának hosszú távon 
dolgozni, nem alkalmasak nagyobb közösségben lévő munkára és nincs relevanciájuk 
az elsődleges munkaerőpiacon.

Számukra ez a közeg a ki-
sebb közösség miatt lehet 
jó a munkavállalásra. Ka-
zincbarcikán tavaly hatan 
dolgoztak, jelen pillanatban 
is 6 fő vesz részt a mun-
kában.
– Ez a közfoglalkoztatási 
pályázat remek lehetőség a 
kevésbé integrálható ügy-
feleink körében. Jó, hogy a 
munka, mint eszköz helyet 
kap a programba bekerülő 
otthontalan emberek éle-
tében.
Ez lehet a társadalom-
ba való visszailleszkedés 
egyik, ha nem a legfonto-
sabb alsó lépcsője – fog-
lalta össze a mintaprogram 
előnyét Kolláth Zoltánné, 
az intézményegység ve-
zetője.
A projekt tagjait a KSzSzK 
hajléktalanellátó intézmé-
nyeiben életvitelszerűen 
élő ellátottjaiból, másrészt 
a külterületen élő, nem la-
kás céljára szolgáló épít-
ményben lakó hajléktalan 
ügyfeleikből választották, 
illetve nekik ajánlották fel 
a lehetőséget.
– A programban alkalma-
zott emberek életkora be-
határolt, hiszen többségük 

55 év feletti. Egészségi ál-
lapotuk rosszabb, mint ha-
sonló korú embertársaiké, 
mivel a hajléktalan lét be-
határolja egészségügyi 
státuszukat. Ennek elle-
nére második ciklusban 
dolgoznak a hajléktalan 
közfoglalkoztatás kerete-
in belül a KSzSzK Nappali 
Melegedő intézményegy-
ségében – tájékoztatott az 
intézményegység-vezető 
az idén folytatódó prog-
ramról és a résztvevők ál-
lapotáról.
– Általánosságban el-
mondható, hogy elsődleges 
szempont a programban 
résztvevők önbecsülése, 
önértékelése erősítése. 
Folyamatos odafigyelést 
és koordinálását igényel a 
munkájuk – folytatta Kol-
láth Zoltánné.
Az elmúlt két évben a mun-
katerület a kazincbarcikai 
foglalkoztatottak számá-
ra egy, a Nappali Melegedő 
udvarán lévő nagyobb kert 
beültetése volt.
A program további mun-
kálatai: az intézményegy-
ség – a hálóhelyiségek, a 
vizesblokkok, a közlekedő 
helyiségek, az előterek – 

szokásos évi tisztítófesté-
se, és az ehhez kapcsolódó 
feladatok elvégzése.
A pályázat mind a tavalyi, 
mind az idei pályázati cik-
lusban biztosítja a munka-
ruházatot, védőitalt, és a 
szükséges munkaeszkö-
zöket.
Az országos hajléktalan 
közfoglalkoztatási prog-
ram egy tanulási folyama-
ton megy keresztül. Mind az 
eszközök kiaknázása, mind 
a munkára kiválasztott em-
berek munkájának a napi 
koordinálása, mentorálá-

sa, terelgetése különböző 
szinteken megy végbe.
– Be kell látni azt is, hogy 
minden ügyfelet önmagá-
hoz képest kell figyelemmel 
kísérni és foglalkoztatni. 
Ami a legfontosabb, hogy 

ez a pályázat emberbaráti 
és vissza nem térő lehe-
tőség lehet az intézmény-
egységen belül végzett 
közfoglalkoztatási munka 
terén – emelte ki Kolláth 
Zoltánné. 

HAMAROSAN ÚJ HELYEN FOLYTATÓDHAT A SZOLGÁLTATÁS

Kazincbarcika Város 
Önkormányzata dönté-
se alapján idén saját for-
rásból elkezdődik a Fő 
tér teljes körű rekonst-
rukciója. A több ütem-
ben megvalósuló fel-
újítás során a pályák és 
játszóeszközök helyére 
a mai kor elvárásainak is 
megfelelő, sok esetben 
hazánkban még egye-
dülálló játékok, installá-
ciók, fitneszeszközök, 
valamint mozgáskoordi-
nációt javító és készség-
fejlesztő játszóeszközök 
kerülnek majd.
Megmarad a terület pi-
henőpark funkciója, 
megújulnak többek kö-
zött a sétányok és a 
közvilágítás, új utcabú-
torokat helyeznek ki és 
folytatódik a tavasz vé-
gén megvalósuló jár-
dafelújítás is. Mivel az 
érintett területen he-
lyezkednek el a KSzSzK 
hajléktalan-ellátó intéz-

ményegységei: az Éjjeli 
Menedékhely és a Nappali 
Melegedő, ezért a jelen-
legi helyszínen – a beru-
házás elindulását követő-
en – nem működtethető 
tovább a szolgáltatás, így 
ehhez új helyszínre lesz 
szükség.
– Az új ellátási helyszínnek 
meg kell felelnie a jogsza-
bályi kötelezettségeknek: 
könnyen megközelíthető 
legyen, megfelelően vé-
dett közeget nyújtson a 
hajléktalan embereknek, 
továbbá biztosíthatóak 
legyenek azok a tárgyi és 
szakmai feltételek, me-
lyek az ellátás működteté-
séhez elengedhetetlenek 
– mondta el István Zsolt, a 
KSzSzK igazgatója.
A fenti kritériumoknak a 
több felmerülő lehetőség 
közül a volt jégpálya terü-
lete és épületkomplexuma 
felelhetne meg leginkább. 
A tervezett helyszín át-
alakítását, felújítását kö-

vetően létrehozhatók az 
ellátáshoz szükséges la-
kóhelyiségek, közösségi 
terek és az egyéb kiszol-
gálóhelyiségek. A jelen-
legi pályatest elbontását 
követően egy nagyobb 
földterület állhat rendel-
kezésre a program foly-
tatásához.
– A terület rendezését 
követően – melyben a 
foglalkoztatási minta-
program, illetve önkén-
tesség keretében a haj-
léktalan személyek is 
szerves részt vállalhat-
nak – megfelelő élettér 
is kínálható a szolgálta-
tást igénybe vevők ré-
szére, így folytatódhat 
a jelenlegi helyszínen is 
sikeresen működtetett 
kertészkedés, illetve az 
egyéb foglalkoztató te-
vékenységek – tette 
hozzá az igazgató.
A helyszín kapcsán vég-
leges döntés még nem 
született.
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SZÁZSZORSZÉ P TAGÓVODA

KÓRHÁZ A 
GYERMEKEK NYELVÉN
Ebben az évben is meg-
rendezi az „Egészség-
projekt” című program-
sorozatát a Százszorszép 
Tagóvoda novemberben. 
Az eseménysorozat ré-
szeként egy napra, no-
vember 6-án „Mackó 
Kórházzá” alakult az in-
tézmény, ahol az ovisok 
szakemberek és egy óri-
ási plüssmaci segítségé-
vel ismerkedtek az em-
beri testtel.
A kicsik ápolónak öltöz-
tek, kipróbáltak egy-egy 

eszközt, amit haza is vihet-
tek. Emellett pedig egy igazi 
mentőautóba is beülhettek. 
A miskolci Mackó Kórház 
munkatársainak célja, hogy 
a gyerekek ne féljenek, ha 
orvosi ellátásban része-
sülnek. A gyakorlatban az 
egészségügyben dolgo-
zó szakemberek remek 
illusztrációkkal, felszere-
léssel, berendezett élethű 
helyszínnel az ovisok szá-
mára érthető módon és 
nyelven hozták közelebb 
az egészségügy világát.

SZE N IOR SZA BA DEGY ETE M

AZ INDIAI GYÓGYÁSZATRÓL A 
SZÉPKORÚAKNAK
A Kolorakadémia Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem harmadik félévé-
nek második előadását tartották meg az Egressy Béni Művelődési Központban no-
vember 9-én.

A szabadegyetem előadó-
ja ezúttal dr. Szalkai Iván 
menedzser, a Dél-Borso-
di Egészségügyi és Szo-
ciális Klaszter bőrgyó-
gyász-kozmetológusa, a 
Miskolci Egyetem Egész-
ségügyi Kar Ayurveda 
tanára volt, aki az indiai 
gyógyászat és az idősö-
dő ember kapcsolatáról 
beszélt az érdeklődőknek. 
Dr. Szalkai Iván elmondta: 
ahhoz, hogy egy szépkorú 
ember jól tudja élni az éle-

tét, ahhoz egy másik utat 
kell járnia.
Az előadás-sorozat célja 
az életen át tartó tanulás 
biztosítása az észak-ma-
gyarországi régióban, a 
társadalom egyik legfon-
tosabb erőforrásának, a 
tudásnak az átadása. A szí-
nes előadás-sorozat szer-
vezői a Miskolci Egyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, 
Nyelv és Kommunikáció 
Kutatócsoport, a Harma-
dik Kor Egyeteme Miskolc 

Alapítvány, a Szikra Alapít-
vány és a Barcika Art Kft. 
A program fő támogatója 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata.
A Szenior Szabadegye-
tem következő állomá-
sa november 23-án lesz 
a Mezey István Művésze-
ti Központban, ahol Szil-
vásyné dr. Mazurek Mag-
dolna gyógypedagógus, 
pszichológus „Az életfa, 
avagy a családból fakadó 
erő” címmel tart előadást.

G I M I GA LÉ R IA

KÜLÖNLEGES 
LÁTÁSMÓD
„Látásmód” címmel nyílt kiállítás Székely-Czifra Anett 
és Kelemen László festményeiből november 8-án a 
Gimi Galériában. A megnyitó a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium diákjainak zenei produkciójával kezdődött, 
majd a tárlatot Klimon István alpolgármester nyitotta 
meg.

Beszédében többek 
között Székely-Czifra 
Anett pályájáról, művé-
szetéről beszélt, majd 
Kelemen László munkás-
ságáról szólt pár mon-
datban. Mint kiemelte, 
mindkét művész más 
technikával és szemmel 
látja a világot, a hétköz-
napi dolgokat.
Anett grafikai tervezés 
és vizuális koncepciók ki-
alakítása mellett szöveg-
íróként is tevékenykedik, 

hiszen mindig szívesen írt 
és a szavak ereje, az álta-
luk kiváltott hatások évek 
óta foglalkoztatják, éppen 
ezért használ sok esetben 
„kép és szöveg” tartal-
makat a vásznain. László 
a természet szépségében 
vélte felfedezni kreativitá-
sát: vászonra, olajjal készíti 
alkotásait, főleg tájképe-
ket, csendéleteket. 
A kiállítás november 30-
áig tekinthető meg a a Gimi 
Galériában.

ÚJ K AZI NC I BA R ÁTI KÖR

AZ EGYKORI VÁROSVEZETŐRE 
EMLÉKEZTEK
Takács Istvánra, Kazincbarcika egykori tanácselnökére, a város díszpolgárára, a Bar-
cikai Históriás című várostörténeti kiadvány főszerkesztőjére emlékeztek november 
7-én az Újkazinci Programszigeten.

Az Újkazinci Baráti Kör 
által szervezett rendez-
vényen előbb Szitka Pé-
ter, Kazincbarcika pol-
gármes tere mondot t 
köszöntőt. A városvezető 
hangsúlyozta, Takács Ist-
ván tanácselnökként több 
mint húsz éven keresztül 
- 1968. szeptember 1. és 
1989. április 1. között – ve-
zette a várost, a ma ismert 
Kazincbarcika számos jel-
legzetes utcája, tere, la-

kóövezete létesült ekkor, 
melyeket a mai városve-
zetés is igyekszik megóv-
ni, szépíteni.
– Mikor a baráti kör kép-
viselői tájékoztattak az 
emlékestről, magam ra-
gaszkodtam ahhoz, hogy 
jelen legyek rajta, ugyanis 
azt gondolom, hogy a múl-
tunkra és a Takács István-
hoz hasonló emberekről, 
akik olyan nyomot hagy-
tak úgy a városban, mint 
bennünk, kötelességünk 
emlékeznünk – hangsú-
lyozta Szitka Péter.
Takács Zsolt, a hajdani ta-
nácselnök fia, a barcikai-

historias.hu főszerkesztő-
je úgy fogalmazott, azt a 
több mint húsz évet, amíg 
édesapja vezette a várost, 
Kazincbarcika fénykorá-
nak is szokták nevezni.
– Az utóbbi időben egy-
re többet tudok hazajár-
ni, és örömmel veszem 
észre, hogy a kilencvenes 
évek rosszabb periódusa 
után, most ismét egyre iz-
galmasabb Kazincbarcika, 
egy második fénykora ez 
most a városnak – jelen-
tette ki Takács Zsolt.
Az emlékesten versek-
kel, képekkel, beszédek-
kel és kötetlen beszélge-
téssel emlékeztek Takács 
Istvánra, de szó volt az 
általa szerkesztetett vá-
rostörténeti kiadványáról, 
a Barcikai Históriásról is, 
mely az utóbbi években fia 
irányításával az interneten 
kelt új életre. Az esemény 
kötetlen beszélgetéssel 
zárult.

HELYBEN 
VAGYUNK

300 / 50       
Mbit/s

GARANTÁLT 
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GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:
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60 / 5         
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40 / 4        
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30 / 3        
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GARANTÁLT 
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1000 / 250 
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250 / 20    
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150 / 15    
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500 / 25    
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2 899 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS csomagodat

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

Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

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

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TV CSOMAGOK AKÁR 200 CSATORNÁVAL

VEZETÉKES TELEFON INGYEN SZÁMHORDOZÁSSAL 200 FT-TÓL

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT 
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 

21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla-
gos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi 
pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negye-
dikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizs-
gázott sikeresen, telje-
sítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-
lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti

át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-
noka Magyarországon Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít be-
szélni – tanári segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza 
a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt 
a lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra elő-
véve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtu-
dásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk 

egy nyelvtanfolyamra. További infor-
máció az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan 
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy 
idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

KAZINCBARCIKÁN
 a Mezey István Művészeti Központban 

(Rákóczi tér 9.)  
2017. november 22-én (szerda) és 

november 29-én (szerda) 17-19 óráig.

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
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KOLORHÉT – kulturális és közéleti 
hetilap, megjelenik péntekenként
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Kiadó: Barcika Art Kft. 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
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Köves Béla ügyvezető igazgató
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BORSODC H E M ZRT.

„AZ ÉV FELELŐS FOGLALKOZTATÓJA 2017” 
Kétezer-tizenhét novem-
ber 2-án rangos szakmai 
elismerésben részesült a 
BorsodChem Zrt. A Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
felügyelete alatt működő 
Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
által meghirdetett pályá-
zaton a nagyválla-
lati foglalkoztatók 
(500 fő feletti cé-
gek) között „Az Év 
Felelős Foglalkoz-
tatója 2017” címet a 
gyáróriás nyerte el, 
olyan neves válla-
latokat megelőzve, 
mint a National Inst-
ruments Hungary Kft. (2. 
hely), a Budapest Bank Zrt. 
(3. hely), Nestlé, TDK, IBM, 
IT Services, Elmű-Émász, 
MÁV, Grundfos, Sanofi, 
E-on, Rossman, LIDL, stb.
A felelős foglalkoztatás 
egyértelműen versenyké-
pességet növelő tényező, 
a vállalatok számára regi-
onális és európai szinten 
is olyan versenyelőnyt je-
lent, amely érdemben hoz-
zájárul a cégek folyamatos 
fejlődéséhez.

Ahhoz, hogy egy vállalat 
elnyerje a címet, több te-
rületen is bizonyítania kell, 
hogy nemcsak felelősen 
gondolkodik, hanem min-
dennapi tevékenységé-
ben is tetten érhető ennek 
szellemisége. A felelős 
foglalkoztatás fontos, hi-

szen egy munkáltató em-
beri sorsokat alakíthat, 
változtathat meg és tehet 
jobbá. Ezért a felelős fog-
lalkoztatás manapság már 
jóval túlmutat azon, hogy 
a munkavállalókat a mun-
kába fektetett áldozat el-
lenértékeként megfizeti 
a cég, ma már az is elen-
gedhetetlen, hogy a dol-
gozó elégedettséget és 
örömöt érezzen a munka-
végzés során. Ehhez azon-
ban szükségesek olyan té-

nyezők, mint a munkahelyi 
környezet, a munka-ma-
gánélet egyensúlya, a kö-
zösség és csapatépítés, 
a képzés és képesség-
fejlesztés, az egészség-
megőrzés, a tehetség-
gondozás, a társadalmi 
szerepvállalás és munkál-

tatói márkaépítés.
A díj átadásakor ki-
emelték, hogy a 
BorsodChem Zrt. 
a munkaerőpiacon 
a mostanság zaj-
ló „forradalomra” 
reagálva komplex 
HR-stratégiát dol-
gozott ki és működ-

tet. A cég örömére szolgál, 
hogy a szakmai bíráló tes-
tület a társaság tevékeny-
ségét valamennyi felelős-
ségi pontban élenjárónak 
minősítette.
A 4 kategória győztes (kis-
, közép- és nagyvállalatok, 
valamint közszféra) nyerte 
el az „Az Év Felelős Foglal-
koztatója 2017” díjat, ame-
lyet Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter adott 
át. 
(forrás: BorsodChem Zrt.)

NYÍLT NAP
Tisztelt Lakosság!

A BorsodChem Zrt. ismét Nyílt Napot szervez, mely-
re tisztelettel meghívunk minden érdeklődő – első-
sorban – kazincbarcikai és berentei lakost. A prog-
ram célja, hogy a résztvevők bepillantást nyerjenek a 
lakókörnyezetükben működő vegyipari létesítmény 
működésébe, környezetvédelmi, biztonságtechnikai 
és egészségvédelmi programjába.
A nyílt nap időpontja: 
2017. november 24. (péntek) 16:00 óra
Helyszíne: Hotel BorsodChem, Konferencia terem 
(3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2.)
A Nyílt Napon részletes tájékoztatást kaphatnak:
• a BorsodChem Zrt. működéséről, jövőbeni terve-

iről,
• a Társaság környezet- és munkavédelmi, valamint 

biztonságtechnikai tevékenységéről,
• a Társaság társadalmi felelősségvállalásáról, to-

vábbá feltehetik kérdéseiket közvetlenül a veze-
tőségnek.

 
A rendezvényen maximum 50 főt tudunk fogad-
ni, így a részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet 
az alábbi elérhetőségeken tehetnek meg 2017. no-
vember 20-ig:
• +36-48/522-053
• kommunikacio@borsodchem.eu

Jelentkezésüket minden esetben visszaigazoljuk!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

BorsodChem Zrt.

A VILAG VEGEIG IS EUUTHATSZ VELE 

$ 
SUZUKI 

SZABO SUZUKI 
n11arkakereskedes 

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

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

– Nagyon szeretem a ke-
mencében sült húsokat, 
ezek mellett nagyon szí-
vesen fogyasztok még ha-
lat. Érdekes milyen keve-
sen szeretik, pedig, ha jól 
van elkészítve, akkor egy 
mennyei eledel. Szinte min-
den halfajtát megeszek, de 
leginkább a harcsa a ked-
vencem. A hal iránti rajon-

gásom még a Balatonon 
eltöltött éveimhez köthe-
tő. Nagybátyámmal sokat 
jártunk horgászni, ez in-
kább az ő kedvenc tevé-
kenysége volt, én inkább 
úszni szerettem, de már 
akkor is rajongtam a jól el-
készített halételért. Sajnos 
nálunk a családban csak 
én kedvelem igazán, ezért, 

ha lehetőségem adódik rá, 
éttermekben is szívesen 
fogyasztom. Ezt lehet kü-
lönböző köretekkel készíte-
ni, de véleményem szerint 
csuszatésztával és juhtú-
róval az igazi, leginkább ez 
utóbbi emeli ki a harcsa ízét. 
Van, aki habarással készíti el 
ezt az ételt és van, aki nem, 
ez ízlés kérdése. 

Egy recept, egy sztori
Szathmáry-Király Ádám, a Kamera Fotókör vezetője

GASZTRONÓMIA

HOZZÁVALÓK:
• 2 fej vöröshagyma,
• 1 teáskanál pirospaprika,• 1 kg harcsafilé,
• 1 paprika,
• 1 paradicsom,
• csipet só,
• 150 g tejföl,
• 1 teáskanál zsír vagy olaj

HIRDETÉS

Elkészítése: Az az apróra 
vágott hagymát üveges-
re pirítjuk majd megszór-
juk paprikával, és felöntjük 
3 dl vízzel. A paradicsomot 
és paprikát vágjuk apró-
ra és tegyük a hagymához, 
majd ezt egy óráig főzzük. 
Fontos figyelni rá, ne legyen 
híg! Ha ez kész, beletesz-
szük a felkockázott halfilét, 

sózzuk és megfőzzük! A tej-
fölt elkeverjük, hozzáadjuk a 
paprikáshoz és felforraljuk. 
Ha hígra sikerült akkor egy 
kis lisztet fél dl vízzel kever-

jünk, el és folyamatos keve-
rés mellett tegyük a halhoz! 
A csuszatésztát megfőzzük 
és a hallal, illetve juhtúróval 
tálaljuk. 

HARCSAPAPRIKÁS JUHTÚRÓS CSUSZÁVAL
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VRCK

Tovább őrzik veretlenségüket
A férfi röplabda NB I-ben az elmúlt héten kétszer is pályára 
lépett a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika. Daniel Ora-
vec tanítványai előbb a Kecskemét, majd a Pécs együt-
tesét múlták fölül 4, illetve 3 játszmás küzdelemben.

November 8-án a talál-
kozó előtt 3. helyen álló 
kecskemét iek el len i 
küzdelem igazi ranga-
dónak ígérkezett. Már az 
első pillanatokban érző-
dött, hogy most nem lesz 
sétagalopp a kék-sár-
gáknak a mérkőzés. Az 
első felvonásban 3 pont-
tal meglépett az alföldi 
alakulat, ekkor kért időt 
a hazaiak trénere. Dani-
el Oravec tanácsai hasz-
nosnak bizonyultak, hi-
szen fordított a Barcika. 
A hajrában izgalmasan 
alakult a szett, de a vég-
játékban a jobban kon-
centráló hazaiak nyer-
tek (25-22). 
A második szakaszban 
állva hagyta ellenfelét a 
Kecskemét, Dávid, Ko-
vács Zoltán és Pesti sor-
ra szerezték pontjaikat. 
A hazai szakvezető má-
sodszor is időt kért, de 
ez sem segített. Ebben a 
játszmában csupán fel-
villanásai voltak a ven-
déglátóknak. A KRC vé-
gül simán hozta a szettet 
25-16-ra.
A ha r mad i k felvo-
nás elején jól kezdett a 
VRCK: elhúztak, 12-7-re. 

Főleg Szabó és Mészá-
ros sziporkázott. Szasa 
Nedeljkovics hiába kért 
másodszor is időt ebben 
a játszmában, a csapat 
nem tudott már újíta-
ni. Ellentmondást nem 
tűrően játszott a hazai 
csapat, 25-17-re hozta a 
játsz mát. 
A negyedik szett elején 
a Kecskemét vezetett 
4-0-ra, majd 8-7-re már 
a kék-sárgák vezettek. 
Fordulatosan alakult a 
játszma, hiszen a  haj-
rában 20-19-es Vegyész 
előny után fordított az al-
földi együttes, és 20-21-
nél felcsillant számukra 
a „meccsben maradás” 
lehetősége. Először 24-
23-nál volt mérkőzés-
labdája a hazaiaknak, de 
ezt hárította a Kecske-
mét. Mindez olyannyira 
feltüzelte a vendégeket, 
hogy 30-29-nél, már ne-
kik volt labdájuk a 2-2-
höz. A barcikai ászok, 
Mészáros, Szabó és per-
sze a többiek is megráz-
ták magukat és 32-30-
ra a kazincbarcikaiak 
megnyerték a szettet és 
így 3-1-es győzelemnek 
örülhettek. 

November 11-én a lista-
vezető Barcika pécsiek 
elleni találkozója nem 
ígért hosszú mérkőzést. 
Így is történt, mert a 
nosztalgikus hangulatú 
találkozón simán hozta 
az első felvonást a VRCK 
25-13-ra. 
A második játszmában 
Milev jó nyitásaival el-
húztak 8-2-re a vendég-
látók. A macedón válo-
gatott remekül szervált, 
csak nagy nehezen tud-
ták őt „kiforgatni” a nyi-
tóhelyről a vendégek. A 
szettet 25-11-re hozta a 
Kazincbarcika.
A harmadik szakasz-
ban sem sok izgulni va-
lója volt Daniel Oravec-
nek. A hazai csapat jól és 
eredményesen röplab-
dázott, még a cserék is 
megvillantották remek 
képességeiket. Végül a 
3. szettet is simán nyer-
te a VRCK 25-10-re. A 
Kazincbarcika tovább-
ra is vezet a bajnokság-
ban, legközelebb no-
vember 19-én Sümegen 
játszanak bajnoki mér-
kőzést a kék-sárgák. 
Majd a MEV ZA kupában 
november 24-én és 26-
án hazai pályán, a Don 
Bosco Sportcsarnokban 
előbb a szlovén Kranj, 
majd az osztrák Waldvi-
ertel lesz az ellenfél.

KBSC

NEM SIKERÜLT A BRAVÚR
A labdarúgó Merkantil 
Bank Liga NB II 17. forduló-
ját a hazai csapat várhatta 
kedvezőbb helyzetből, de 
ez csak a tabellán elfoglalt 
helyezés miatt volt igaz. A 
héten Takács Péter mellé 
feliratkozott a sérültek lis-
tájára Engel Alex, Heil Val-
ter, Mikló Roland és Varga 
Márkó is, így Vitelki Zoltán 
mindössze 16 fős kerettel 
készülhetett a Siófok ellen, 
amelyben legalább már ott 
volt a sérülése után lába-
dozó Constantinescu is. Az 

első félidőben nagy fölény-
ben játszottak a kék-sár-
gák, a labdát is jelentősen 
többet birtokolták, azon-
ban az adódó lehetősé-
gek ellenére a gólszerzés 
nem sikerült, bár Belényesi, 
Sigér és Micsinai közel járt 
hozzá. A Siófok főleg kont-
rákkal és beívelésekkel 
próbált veszélyeztetni, de 
Somodi és a védelem rend-
re a helyén volt, így az első 
játékrész gól nélkül zárult.
A második félidőt egy 
kényszerű cserével kezd-

te a Barcika, az első félidő-
ben megsérült Sigért Bu-
rics váltotta. A 49. percben 
a találkozó első szögletét 
követően Elek Bence feje-
sével előnybe került a Sió-
fok, amit 10 percen belül 
meg is dupláztak, miután 
egy szabadrúgást követő-
en Hídvégi lőtt 6 méterről a 
kapuba. A két bekapott gól 
után mindent egy lapra fel-
téve támadott a KBSC, de 
Balajcza többször is bra-
vúrral mentette meg ka-
puját a góltól, így a Siófok 

elvitte a 3 pontot Tiszaúj-
városból.

Vitelki Zoltán: – Nagy po-
fon volt ez a mérkőzés, 
gyakorlatilag saját magun-
kat vertük meg. Két olyan 
gólt kaptunk, amelyre kü-
lön készültünk, és az em-
berek is le voltak osztva az 
adott szituációkra. A gólo-
kon kívül nem is emlékszem 
siófoki helyzetekre, igaz 
sokáig mi is nagyon pasz-
szívak voltunk. A hajrában 
több helyzetünk is akadt, de 

ezek kimaradtak. Sokat kell 
tanulnunk ebből a vereség-
ből, hogy hasonló hibákat 
legközelebb ne kövessük el.

Varga Attila: – Nagyon nagy 
csata folyt taktikailag és fi-
zikálisan is a mérkőzésen 
két szervezett csapat kö-
zött. Nagyon jól játszot-
tunk, boldog vagyok, hogy 
egymás után két meccset 
is meg tudtunk nyerni. A 
mai győzelmet Elek Bence 
ma született gyermekének 
ajánlom.

KKSE

A FÉRFI CSAPAT AZ ÉLEN
A női és a férfi kézilabda NB II-ben egyaránt pályára 
lépett a KKSE. A nők vendégként ezúttal is vereséget 
szenvedtek, a férfi együttes azonban hazai pályán szo-
ros meccsen 2 góllal nyerni tudott.

A hölgyek Hajdúböször-
ményben 40-25-re kap-
tak ki a hazaiaktól, így a 
8. helyen állnak és leg-
közelebb a DVSC U21-es 
csapatát látják vendégül 
november 18-án, szom-
baton 14 órától a Don 
Bosco Sportcsarnokban. 
A férfi alakulat a Nádud-
var elleni hazai találkozót 
jól kezdte, bár mindösz-
sze 3 gól volt a különb-
ség az első félidő után 

(15-12). Szoros volt az ál-
lás a második játékrész-
ben is. Koscsóék azonban 
megtartották előnyüket és 
a végén ha nehezen is, de 
29-27-re hozták a mérkő-
zést. A KKSE férfi együttese 
így 15 ponttal vezeti az NB II 
Északkeleti csoportját. Ők 
legközelebb november 25-
én, szombaton 16 órától a 
Kazinczy Ferenc Sportcsar-
nokban fogadják Tiszavas-
vári együttesét.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE

VEZETTEK, DE 
DÖNTETLEN LETT
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 10. fordulójában az 
Újpest vendégeként lépett pályára a Kazincbarcikai Ör-
dögök SE. A budakalászi fellépés végén a barcikaiaknak 
meg kellett elégedniük a döntetlennel.

Lippai góljával a 10. perc-
ben előnybe került az Ör-
dögök SE, sőt a 2. félidő 
elején Balogh megdupláz-
ta a barcikai vezetést. 
Két perccel később az 
újpestiek Szabó góljával 
szépítettek, de 3 percre 
rá ismét Lippai volt ered-
ményes, visszaállítva ez-
zel a vendégek kétgólos 
vezetését. A hajrá utolsó 

5 percében két gólt is szer-
zett az újpesti Namuquita, 
így 3-3-as döntetlennel ért 
véget a találkozó. A Kazinc-
barcika így 22 pontos, és a 3. 
helyre csúszott vissza. Kő-
rösi Gábor együttese leg-
közelebb november 20-án, 
hétfőn este fél héttől a Du-
nakeszi csapatát látja ven-
dégül a Don Bosco Sport-
csarnokban.

KAZINCBARCIKÁN

December 1. (péntek) 17.00 
Gyermekek Háza

Ünnepi asztalidísz-készítő 
foglalkozás felnőttek részére 
Részvételi díj: 2 000 Ft/fő. Jelentkezés: november 27-ig.

December 1. (péntek) 17.00 
Mezey Művész Kávézó

Karácsonyi Mézes
A Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
óvodásainak és óvónőinek kiállítása
Közreműködik: La Cosa Nostra 
Díjtalan! A kiállítás megtekinthető: 2018. január 5-ig.

December 2. (szombat) 10.00 
Rajt/cél: Rákóczi tér

Mikulás-kocogás 
Nevezés: mikuláscsomaggal, 
melyeket rászoruló gyerekeknek juttatunk el

December 3. (vasárnap) 16.00 
Egressy Béni Művelődési Központ 

A Kis kedvencek titkos élete
animációs mesefilmvetítés Díjtalan!

December 3. (vasárnap) 17.30 
Fő tér

Adventi koszorú gyertyagyújtás I.
December 4. (hétfő) 10.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

„A fenyőfa álma”
karácsonyi mesés foglalkozás óvodásoknak
December 4. (hétfő) 14.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

Adventi történetek: 
kreativitás az irodalomban
foglalkozás alsó tagozatosoknak

December 5-6. (kedd-szerda) 9.00-20.00

Mikulás-vonat
csak Délután: Különleges, Mikulás-napi 
táncóra Bencs Zoltánnal
Délelőtt csak csoportoknak 250 Ft/fő, 
délután 16.00-tól 500 Ft/fő

December 5. (kedd) 10.00–18.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

„Télapó itt van!” könyvtárkóstolgató

December 6. (szerda) 10.30
Egressy Béni Városi Könyvtár

„Hókastélyban jéglakás, 
Ott lakik a Mikulás” 
meseposztós foglalkozás óvodásoknak
December 6. (szerda) 16.00
Mezey István Művészeti Központ

Városi Mikulás-ünnepség
Mikulás-vonat, Csillámtetoválás, Mesekuckó 
(diafilmvetítés), Mikulásváró-játszóház 
17.30: a Miskolci Csodamalom Bábszínház 
műsora
A Mikulás-vonat kivételével minden program díjtalan!

December 7. (csütörtök) 10.30
Egressy Béni Városi Könyvtár

„Három bajusz gazdát keres”
író-olvasó találkozó Vig Balázzsal 
alsó tagozatosoknak
December 7. (csütörtök) 14.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

„Todó kitálal az iskoláról”
író-olvasó találkozó Vig Balázzsal 
felső tagozatosoknak
December 7. (csütörtök) 16.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

„Kuckó Klub”
könyvklub gyerekeknek
December 7. (csütörtök) 17.00 
Mezey István Művészeti Központ 

Esszenciák – térségi művészek 
ünnepi alkotásai kiállításmegnyitó
Díjtalan!
A kiállítás megtekinthető: 2018. január 5-éig

December 7. (csütörtök) 18.00 
Mezey István Művészeti Központ

Öt Órai Tea Gitárzenekar – táncest
Díjtalan!

December 8. (péntek) 13.00
Egressy Béni Városi Könyvtár

A Karácsony színei
vetélkedő általános iskolásoknak
December 8. (péntek) 17.00 
Mezey Művész Kávézó

Adventi dallamok: 
A SeptoForte Együttes 
vidám adventi hangversenye
Díjtalan!

December 10. (vasárnap) 10.00 
Gyermekek Háza

Adventi játszóház
Részvételi díj: 400 Ft/fő

December 10. (vasárnap)  17.00 
Fő tér

Kolor Advent
Nika, Gyertyagyújtás II., Csipa és a Kisamerika 
Díjtalan!

December 15. (péntek) 19.00 
Egressy Béni Művelődési Központ 

Varnus Xavér: 
Cine-Music 3 orgonára

Jegyár: 3 000 Ft

December 16. (szombat) 18.00

KolorTV – Karácsonyi adás
December 16. (szombat) 19.00
Egressy Béni Művelődési Központ 

Lepkegyűjtő Produkció: 
A dolgok, amikért érdemes élni 
Játssza: Pokorny Lia

Jegyár: 2 500 Ft

December 17. (vasárnap) 10.00 
Gyermekek Háza

Adventi játszóház
Részvételi díj: 400 Ft/fő

December 17. (vasárnap) 17.00 
Egressy Béni Művelődési Központ 

Aladdin – a Noir Színház mesejátéka 
Jegyár: 1 500 Ft

December 17. (vasárnap) 18.15
Fő tér

Gyertyagyújtás III.
December 18. (hétfő) 17.00 
Gyermekek Háza

Mézeskalács-díszítő foglalkozás 
felnőttek részére
Részvételi díj: 1 300 Ft/fő
Jelentkezés: 2017. december 14.

December 20. (szerda) 
görögkatolikus templom

Élő betlehem
Megtekinthető: 2017. december 27-ig.

December 24. (vasárnap) 19.00

Egyházak karácsonya 
– fáklyás felvonulás
Betlehemes játék, fényfestés, tűzijáték
Gyertyagyújtás IV.
Január 12. (péntek) 19.00
Január 13. (szombat) 19.00
Egressy Béni Művelődési Központ 

Újévi koncert
a Melódia Kamarazenekarral
Sztárvendég: Oszvald Marika Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színésznő, operetténekes
Jegyár: 1500 Ft /fő

Jegyek kaphatók az Egressy Béni Művelődési Központ és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában
További információk: www.barcikaart.hu, www.kolorcity.hu  |  Facebook: www.facebook.com/barcikaart | www.facebook.com/Kolorcity

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

Kazincbarcika város új közterületi mobil 
applikációjának tesztelésére partnereket 
keresünk. Kérjük, hogy legyen segítségünkre, 
és érdeklődése esetén jelezze részvételi 
szándékát a feher.laszlo@barcikaholding.hu 
e-mail-címen. A tesztelési időszak 
2017. november 20-án kezdődik.

KolorAPP 
 – TESZTELŐKET KERESÜNK!

Android és iPhone 
felhasználókra is  

számítunk!

Hirdessen Ön is úgy, hogy az mindenkihez elérjen!
Tegye elérhetővé hirdetését Kazincbarcika és vonzáskörzete 

legnépszerűbb felületein: a Kolorline hírpotálon, a Kolorhét hetilap-
ban vagy éppen a KolorTV-ben, de akár egyszerre mindháromban is! 

Most itt a lehetőség, hogy a legtöbb emberhez eljuthasson hirdetése!

Keressen minket bizalommal, a siker garantált!
Hirdetésszervezőnk elérhetősége: Borsosné Bósa Erzsébet
+36-20/428-1830  •  kolor7@barcikaart.hu

HIrdessen ön is nálunk!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Stühmer szaloncukor 6 íz:
Vadász szaloncukor 6 íz 1 kg:
Vadász konyakmeggy 1 kg:
Mieszko praliné 4 íz 1 kg:
Szaloncukor konyakmeggy:
Szaloncukor tejkaramella:
Szaloncukor lédig 1 kg:

3000 Ft
2800 Ft
2200 Ft

6000 Ft/kg
3000 Ft/kg
2800 Ft/kg
2200 Ft/kg
1650 Ft/kg
950 Ft/kg
850 Ft/kg

Mikulások nagy választékban!

Kilós sütemények, linzerek nagy választékban!

kazincbarcikai

Egy turnus  8 alkalmas, névre szóló 
úszásoktatás-bérlettel vehető igénybe, 

melynek ára 8000 Ft.

ÚSZÁSOKTATÁS
INDUL FELNŐTTEKNEK 

KEZDŐ ÉS HALADÓ SZINTEN  
CSELEI BÉLÁNÉ (06-20/564-4131) OKTATÓVAL.

A foglalkozások kezdő szinten november 20-án, hétfőn 19 órától, 
haladó szinten november 21-én, kedden kezdődnek.

Bérletvásárlás, pénztár-nyitvatartás:  
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig; kedd-csütörtök 19.00 óráig


