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MÉDIAKÖZPONT

Megszokott, hogy év vé-
géhez közeledve az ön-
kormányzatok beszámo-
lót tartanak településeik 
helyzetéről, a mögöttük 
tudott esztendő munkájá-
ról, a jövőbeni tervekről és 
célkitűzésekről, a települé-
sek életéről, várva a lakos-
ság javaslatait, segítségét. 
Vadnán november 16-án 
tartottak közmeghallga-
tást. A falu polgármestere, 
Bencze Péter a 2017-ben 
elnyert pályázatok taglalá-
sával kezdte beszámolóját.  
Az aláírt támogatási szer-

ződés alapján megkezdőd-
tek az óvoda épületének, 
illetve a községházának 
a beruházási előkészüle-
tei. Az óvoda energetikai 
megújítására harmincmil-
lió forint támogatást, míg 
a községháza felújításá-
ra ötvenhatmillió forintot 
kapott az önkormányzat. 
A munkálatokat tavasz-
szal kezdik, a megvalósu-
lás 2018 nyarára várható. A 
polgármester tájékoztatta 
a lakosságot, hogy a köz-
ségi konyha felújítására 
szintén benyújtottak pá-

lyázatot, hozzátéve, hogy 
sikertelen pályázat esetén 
önerőből valósítják meg a 
projektet. A falu első em-
bere ezt követően rátért 
a faluépítési tervezetre, 
mely a közfoglalkoztatá-
si program segítségével 
számos kedvező válto-
zást hozott. Bencze Péter 
egy országosan példaér-
tékű beruházásról is infor-
málta a jelenlévőket. Idén 
tavasszal adták át Vadnán 
az új vasúti várótermet, 
melyet az önkormányzat 
saját forrásból finanszí-

rozott. Előzményként el-
mondható, hogy a MÁV-
val példa- és előremutató 
megállapodást kötöttek, 
amelyet mindkét fél ered-
ményesnek és hasznosnak 
tart. A továbbiakban a falu-
vezető rátért a mindenna-
pi és a közösségi élethez 
szükséges szolgáltatások, 
lehetőségek körére. Vadna 
kulturális élete igen szer-
teágazó. A múltról és a ter-
vekről a Göőz Pál Művelő-
dési Ház vezetője, Marinné 
Tóth Krisztina számolt be. 
A jövő évi munkatervek ki-

fejtésénél a már korábban 
említett projekteken kívül 
a polgármester elmondta, 
hogy pályázatot kívánnak 
beadni a szennyvízcsa-
torna-hálózat kiépítésé-
re, Kazincbarcika – Vadna 
közötti kerékpárút létre-
hozására, melynek tervei 
már elkészültek, valamint 
újabb pályázatot szeretné-
nek beadni a „Csoda Ma-
lom – Csoda Vár” projekt 
megvalósulására. Végül 
ünnepélyes keretek között 
felavatták az újonnan asz-
faltozott Deák utcát. 

A térség egyik legkorszerűbb médiaközpontját adták át november 21-én Kazincbarcikán. 
A vadonatúj létesítmény a május 31-i svájci projektzáró eseményen átadott Kolor-
Lab Innovációs Központ C és D szárnyában került elhelyezésre, itt kapott otthont a 
korábban a Pollack Mihály úti szolgáltatóházban működő tv stúdió és szerkesztőség. 

Az eseményen elsőként 
Szitka Péter, Kazincbar-
cika polgármestere mon-
dott köszöntőt. A város-
vezető úgy fogalmazott, 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzatának régi 
terve volt a folyamatos 
fejlesztések és beruhá-
zások mellett, hogy a 
mára a térség több mint 
negyven településén 
megjelenő televízió és 
hetilap szerkesztősége 
modern, korszerű eszkö-
zökkel legyen felszerel-
ve, melyek segítségével 
szemmel látható minősé-
gi változások jelenhetnek 
meg a képernyőn vagy a 
kézbe vett újságon, a napi 
szinten több ezres látoga-
tottságú hírportálon. 
“Egy olyan központ kiala-
kítását terveztük, ahol a 
kollégák méltó körülmé-
nyek között dolgozhatnak 

és alkalmas arra, hogy in-
teraktív, innovatív oktató-
hely lehessen, ahol a fiata-
lok is bekapcsolódhatnak 
a gyártási munkálatokba, 

beleláthatnak ebbe az iz-
galmas szakmába, a város 
és térség lakói pedig jobb 
minőségben élvezhetik 
a műsorokat.”-mondta 
Szitka Péter.
Dr. Makkai Orsolya, a 
Média központot is üze-
meltető Barcika Art Kft. 
ügyvezető igazgató -

ja mérföldkőnek nevezte 
a fejlesztést, mind a cég, 
mind pedig a médiafelüle-
tek életében.  A cégvezető 
köszönetet mondott a fej-
lesztésekért Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának.
„A 2017-es évben min-

den felületünket igye-
keztünk megújítani, az O 
Pont Online-ból Kolorli-
ne lett, a Kolorhét új ar-

culatot kapott, és most, 
a költözéssel egyidőben 

a Kazincbarcikai Városi Te-
levízió is teljesen megújul-
hat, ami egyben azt is je-
lenti, hogy a korábbi KVTV 
név helyett mától KolorTV 
néven találnak meg min-
ket nézőink, jobb minő-
ségben, új főcímparkkal 
jelentkezik a tévé, mely-
nek első adását november 
28-án, kedden láthatják 
majd.”- mondta Dr. Mak-
kai Orsolya.

ÚJ STÚDIÓ, KORSZERŰ TECHNIKA

Az elmúlt 10 évben KVTV-
ként működő televízió stú-
diója közel 25 éves tech-
nikai alapokon működött 
egészen 2017 októberéig. 
Az eddig használt techni-
kai eszközpark már jócskán 
elavult volt, olyan beren-
dezéseket is tartalmazott, 
melyek analóg rendszerű-
ek, és csak kompromisz-
szumok árán illeszthetők 
a napjainkban használt 
modernebb technikai ele-
mekhez, mely az adásbiz-
tonságot mar nem tud-
ja garantálni. A KolorTV új 
főcímei mellett teljesen 
új, a Kolorcity brandbe illő 
színes többfunkciós stúdió 
került kialakításra. Emel-
lett látható majd egy új hír-
adóhattér, ahol a korábbi-
nál is korszerűbb virtuális 

elemekkel találkozhatnak 
a nézők. A harmadik hely-
szín pedig zenei és művé-
szeti produkciók előadásá-
ra rendszeresített pódium, 
ahová a város és a térség 
tehetségeit is várják. 
A KolorTV adása a jövőben a 
Parisat Kft. beruházásának 
köszönhetően a hálózatán 
HD minőségben lesz élvez-
hető, a UPC-nél pedig a ko-
rábbi analóg helyett digitá-
lis csomagban követhetik 
majd műsort a nézők, illet-
ve a DupalPlus hálózatán is 
elérhető lesz a televízió. A 
Barcika Art Kft. tervei sze-
rint a következő időszak-
ban további szolgáltatóknál 
is foghatóvá válhat majd a 
KolorTV adása. 
A Kolorhét hetilap továbbra 
is 35000 példányban jele-

nik meg minden pénteken, 
a Kolorline.hu pedig napi 
szinten friss híreket szol-
gáltat a jövőben is  a térség 
lakóinak.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ ÉS 
KÖZMEGHALLGATÁS VADNÁN

ÚJ KORSZAK KEZDŐDÖTT A 
KAZINCBARCIKAI MÉDIA ÉLETÉBEN

TÉ RSÉG

GÖŐZ PÁLRA 
EMLÉKEZTEK

A falu egykori tanítójá-
nak, költőjének, Göőz 
Pálnak a nevét mai na-
pig megbecsülés övezi 
Vadnán. Számos felnőtt 
mondhatja el magáról, 
hogy tudását neki kö-
szönheti. A róla elneve-
zett művelődési házban 
évente megemlékeznek 
születésnapjáról. Idén 
kiállítással tisztelegtek 
a néhai pedagógus előtt. 
A községben élő Kovács 
Éva festőművész olaj-
festményeiből nyílt tár-
latot november 18-tól 
egy héten át tekinthet-
ték meg az érdeklődők. A 
kiállítást a település pol-
gármestere, Bencze Pé-
ter nyitotta meg, majd a 
művelődési ház vezető-

jének, Marinné Tóth Krisz-
tinának a méltató szava-
it követően a Csepűrágók 
Színjátszó Kör tagjai sza-
valatokat adtak elő, a Ka-
zincbarcikai Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusai Kodály műve-
ket játszottak, a Bánhorvá-
tiból érkezett Kecső Lajos 
pedig Kormorán számokat 
furulyázott.  Az alkotó táj-
képei, portréi, virágkompo-
zíciót ábrázoló csendéle-
tei mellett kiállította a Göőz 
Pálról készült portréját is, 
mely később a művelődési 
ház színháztermét díszíti, 
hiszen a művész a képet az 
intézménynek adományoz-
ta. A rendezvényt jelenlé-
tükkel megtisztelték Göőz 
Pál hozzátartozói is. 

LÉVAYNAPOK SAJÓSZENTPÉTEREN
Évek óta hagyomány Sa-
jószentpéteren, hogy a 
település neves szülöt-
tének, Lévay József köl-
tő, műfordítónak a szü-
letésnapját széles körű 
programsorozattal ün-
nepli meg a város. A ren-
dezvény november 17-én 
kezdődött és november 
26-áig tart.  
A kezdő napon rendha-
gyó irodalomórán a helyi 
általános iskolák felső-
sei szereztek mélyreha-
tó ismereteket Lévay és 
Arany legendás barátsá-
gáról. A következő napon 
hirdették ki a versíró pá-
lyázat eredményét, me-
lyet a Lévay József Vá-
rosi Könyvtár és a 2015 
tavaszán alakult Sajó-
szentpéteri Irodalmi Kör 
második alkalommal írt ki 

sajószentpéteri versírók 
számára. A poéták fel-
nőtt és tanuló kategóriá-
ban pályázhattak.  Idén 13 
költő összesen 33 verssel 
jelentkezett. A háromtagú 
zsűrinek – Dubniczky Ist-
ván kazincbarcikai költő, 
valamint a sajószentpéte-
ri Bartkó Erzsébet peda-
gógus-költő és Mostisch 
Viktória magyar szakos 
pedagógus – feladták a 
leckét. Az ítészek sze-
rint „erősebb”, színvona-
lasabb volt a most bekül-
dött anyag, mint a tavalyi. 
A salamoni döntés alap-
ján a következő helye-
zések születtek: Felnőtt 
kategóriában első helyen 
végzett Sztaroszta Ádám, 
második helyezést ért el 
Kiss Barnabás, a harma-
dik Kádas János lett. Ta-

nuló kategóriában helye-
zések helyett díjazottak 
és dicséretben részesül-
tek a pályázók. Díjazot-
tak: Anga Zsanett, Ka-
locsai Édua Mária,Tanyik 
Tirza. Dicséretben része-
sült: Behunszky Eszter és 
Molnár Benjámin. Az okle-
veleken kívül a helyezet-
tek és a díjazottak könyv-
jutalmat, a többiek pedig 
jegyzetfüzetet és tollat 
kaptak. 
November 22-én har-
madszor rendezték meg 
az „Itt születtem” elneve-
zésű helyismereti –hely-
történeti vetélkedőt szin-
tén a felsősök részére. A 
gyerekeknek számot kel-
lett adniuk arról, hogy mi-
lyen átfogó ismereteik 
vannak a városról és an-
nak történelméről.

Fotó: Szűcs Mara
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ORMOSBÁNYA MÚLTJA ÉS JELENE  
A KULTURÁLIS ÉLET TÜKRÉBEN
Viszoczky Sándorral ülünk az autóban. Ormosbányára tartunk, a Bányász emlékházba. 
Kedves unszolásának tettem eleget, mikor javasolta, ha már beszélgetünk, tegyük ezt 
a számára az egyik legtöbbet jelentő helyen. Hallgatom, ahogy felidézi a múltat. Sze-
me csillogása elárulja mennyi szépet és jót kapott ettől a településtől. Az emlékház-
ban mintha a múlt puha fátyla szippantana magába. A tárlat megtekintését követően 
a községháza fehértermében üljük körbe az asztalt Sike Ferencné polgármesterrel és 
Viszoczky Sándorral, az Ormosbánya Megújhodásáért Közalapítvány elnökével. Fel-
tolulnak a kérdések, kíváncsiskodom. Előbb Viszoczky úrhoz fordulok:

– Hogyan került kapcsolat-
ba a bányával és mennyiben 
határozta meg az életét?
– Az egész pályafutásom-
ra rányomta a bélyegét.  
Rossz tanuló lévén 1960-
ban kezdtem el dolgoz-
ni a Borsodi Szénbányák 
Ormosi Bányaüzeménél, 
mint külszíni segédmun-
kás. A kőművesekhez ke-
rültem, ami 15 évesen igen-
csak megerőltető volt. Fél 
év elteltével folytattam a 
középiskolát a Zalka Máté 
Gépipari Technikumban. 
Természetes volt, hogy öt 
évvel később ismét a bá-
nyaüzemben találtam ma-
gam. Különböző munkakö-
röket töltöttem be, egyre 
feljebb haladva a ranglétrán. 
Közben készültem az egye-
temre, de 1968-ban megü-
rült a bányaüzem működ-
tetésében lévő művelődési 
ház igazgatói pozíciója. Már 
a kezdet életre szóló kötő-
dést jelentett. A karácso-
nyi műsorban Koncz Zsu-
zsa lépett fel más ismert 
előadókkal, illetve az akkor 

nagyon népszerű Kékcsillag 
együttessel. A 460 férőhe-
lyes színházterem zsúfolá-
sig megtelt. Fantasztikus 
érzés volt látni a közönség 
elragadtatását.  Maradtam. 
Megszerettem. Húsz évet 
töltöttem itt.

– Ön gyakorlatilag egy új 
művelődési házban kezdett 
el dolgozni. Milyen formá-
ban változtatta meg ez a 
„telep” kulturális életét?
– Ezerkilencszázhatvan-
ban adták át az új épületet. 
Azt megelőzően nagyon jó 
elődeim voltak: Dankó Zsu-
zsika néni, Horváth Ferenc 
és Székely László. Néptánc-
csoport, országos hírű sza-
lontánccsoport, színjátszók 
és fúvószenekar működött. 
Igazán szép múlja volt már 
akkor a település kulturális 
életének, és ha az ember 
elvállal valamit nem nagyon 
szeretne lemaradni az elő-
dei mögött. Mivel bányász 
szakszervezeti művelődési 
ház volt, anyagi lehetőség-
gel viszonylag jól ellátott, 

meg tudtuk fizetni a külön-
böző műsorokat és ez sokat 
számított.

– Polgármester asszony, 
Ön hogyan emlékszik 
vissza ezekre az időkre?
– Szinte gyermekként 
élnek bennem az akko-
ri emlékek.  1969-ben, 13 
évesen voltam először itt 
szilveszteri bálban a szü-
leimmel. Rendkívül színes, 
gazdag, élménydús kul-
turális élet volt. Hetente 
többször mozivetítés volt, 
kabaré, operett, humoris-

ták. Nem volt olyan hó-
nap, hogy valamilyen 
rendezvény ne lett vol-
na. Addig, amíg a szén-
bányászat működött. Ez 
1987-ben máról – hol-
napra, mint akit elvág-
tak, megszűnt. Óriási űrt 
hagyva maga után. Jött 
a rendszerváltás, az ön-
kormányzatok büdzséje 
nem tette lehetővé, hogy 
nagy összegeket áldoz-
zanak a kultúrára. Hoz-
zá kell tenni, hogy olyan 

erős érzelmi kötődése volt 
itt a régi kulturális életnek, 
hogy a mai napig a 60, 70, 
80 éves emberek, - akár 
külföldről , Kanadából, 
Ausztráliából, - ha nem is 
minden évben, de hazajön-
nek. Mennek az élmények, 
megosztják a Facebookon, 
az interneten, mindenna-
pos a kapcsolat.

– Ma hogyan látja a falu 
közművelődési helyzetét?
 Egész évre kap az önkor-
mányzat kb. 1 millió forint 
közművelődési normatí-
vát. Egy ember bérét a já-
rulékokkal nem tudom be-
lőle kigazdálkodni, és akkor 
még nem beszéltem a töb-
biről. Pedig nagy szükség 
lenne a kistelepüléseken a 
kulturális élet támogatá-
sára, a régen volt lakos-
sági összefogás feleleve-
nítésére. Folyamatosan 
csinálunk valamit. Pályá-
zati pénzekből, önerőből, a 
közmunkaprogram segít-
ségével újítjuk, fejlesztjük 
a művelődési házat. A jövő 
évtől szeretnénk elkezde-
ni először a kicsikkel, majd 
a középiskolásokkal, hogy 
hetente egy-két kulturá-

lis programot szervezünk 
a gyerekeknek.

– Viszoczky úr, az Ormos-
bánya Megújhodásáért 
Közalapítvány az em-
lékház gondozásán kívül 
milyen szerepet tölt be 
Ormosbánya életében?
– A huszonnegyedik éve 
működő alapítvány 11 éve 
áll az irányításom alatt. 
Minden olyan tevékeny-
séget felkarolunk, ami az 
ormosi kulturális élethez 
kapcsolódik. Baráti ösz-
szejöveteleket szerve-
zünk, kétévente szava-
lóversenyt rendezünk 
Ormos Gyula, egykori 
helyi költő tiszteletére. 
Kérelem alapján támo-
gatjuk a helyi tehetsége-
ket. Négy évvel ezelőtt 
fölvettük a kapcsolatot 
a Gödöllői Királyi Kastély 
Baráti Egyesülettel, bá-
nyásztelepülésekre lá-
togatunk el, idén ötödik 
alkalommal rendezzük 
meg a Nosztalgia Ormos 
Show-t, résztveszünk a 
Falu Karácsonya prog-
ramban. Az önkormány-
zattal közösen dolgozunk 
a község jövőjéért. Fotó: ormosbanya.hu

BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

A hideg idő érkezésére szinte teljesen befejezte az őszi mun-
kálatokat, valamint a gépek téliesítését a Barcika Park Kft.

A cég munkatársai jelenleg 
a lombeltakarítás utolsó 
munkálatait végzik város-
szerte, melyet amennyi-
ben az időjárás is engedi, 
napokon belül befejeznek 
– mondta el a Kolorhét ér-
deklődésére Rem Krisztián, 
a Barcika Park Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója.
A hóeltakarításban részt-
vevő gépek felszerelése is 
megkezdődött, a kisebbek-
kel már el is készültek, ezek-
nek már a műszaki szemléje 
is befejeződött.
– Van még néhány jár-
művünk, melyeket az őszi 
munkák során használnak 
a kollégák, de a sószóró és 
hótoló adaptereket már 
ezekhez is előkészítettük,  
és amint szükséges, felsze-
reljük őket a nagyobb jár-
műveinkre – részletezte a 
cégvezető, aki új beszerzé-
sekről is beszámolt: két hete 
érkezett meg egy nyári-téli 
üzemű gép, mely a követ-
kező hónapokban havazás 
esetén fogja a Park munká-
ját segíteni és egy új sószó-
ró adaptert is beszereztek, 
mely egy nagyobb gépjár-
művön fog „szolgálatot el-
látni”.
A Barcika Park Kft. azt kéri 
a lakosságtól, hogy havazás 

esetén elsőbbségadással 
segítsék a hóeltakarítás-
ban végzett munkájukat, 
valamint parkolásnál kü-
lönösen ügyeljenek arra, 
hogy a gépkocsik mel-
lett a hókotrók elférjenek. 
– Évről évre előfordul, hogy 
egy figyelmetlen autós mi-
att nem tud bejutni a gé-
pünk egy-egy utcába, ez 
pedig sokszáz embernek 
okoz kellemetlenséget. Azt 
kérjük, mindig ellenőrizzék 
parkolás után, hagytak-e 
elég helyet a hóekés jármű-
veknek. Szeretnénk elke-
rülni, hogy rajtunk kívül álló 
okok miatt okozzunk kel-

lemetlenséget a lakosság-
nak – hangsúlyozta Rem 
Krisztián.
Érdemes egyébként tudni, 
hogy önkormányzati ren-
delet szabályozza azt is, 
hogy a lakosságnak hol és 
milyen dolga van havazás 
esetén. Eszerint a házak, 
társasházak előtti járdát, 
zöldfelületet az ott élők-
nek kell rendben tartania, 
útszóráshoz pedig kizáró-
lag környezetbarát anyagok 
használhatók. A cégveze-
tő azt mondta, abban, hogy 
hol lehet ilyen anyagokat 
beszerezni a Barcika Park is 
tud segíteni, a társasházak 
részére pedig ebben az év-
ben is fognak szóróanyagot 
értékesíteni. 

SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM

Sikeres próba: decemberben
élesben vizsgáznak

A Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium angol mun-
kaközössége Language-
Cert próbanyelvvizsgát 
rendezett október 20-án. 

Mint arról korábban hírt 
adtunk: 2017 decemberé-
től LanguageCert állami-
lag elismert nemzetközi 
angol nyelvvizsgát lehet 
tenni az intézményben.
A próbanyelvvizsgára ko-
rábban hetven tanuló je-
lentkezett, akik írásbeli és 
szövegértéses feladato-
kat oldottak meg.
– A nyelvvizsgaközpont 
vizsgázóbarát, a gya-
korlati és a kommunika-
tív nyelvtudásra helyezi 
a hangsúlyt, a feladatok 
hétköznapiak és életsze-
rűek, ugyanakkor színvo-
nalasak is. A megszabott 
idő elégnek bizonyult, 

nem tapasztaltunk kapko-
dást és mindenki be tudta 
fejezni időben a munkát – 
számolt be a tapasztala-
tokról Shcottnerné Szabó 
Lívia az iskola nyelvtanára.
A Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium első akkredi-
tált írásbeli nyelvvizsgá-
ját 2017. december 9-én 
tartják. A szóbeli vizsgák 
időpontja december 8-9. 
vagy december 15-16. Az 
eredményeket 2018. január 
5-éig közlik majd., a nyelv-
vizsga-bizonyítványok át-
adásának határideje 2018. 
február 5.
A LanguageCert akkredi-
tált nyelvvizsgáról a www.
sagim.hu honlapján talál-
ható „Nyelvvizsga” me-
nüben vagy a nyelvvizs-
gaközpont fenti honlapján 
olvasható részletes tájé-
koztató.

RENDŐRSÉG

LEGYEN JÓL LÁTHATÓ!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság idén is csatlakozott a „Látni és látszani” országos 
kampányhoz, melynek keretében ezúttal a gyalogosokat 
és a kerékpárosokat ellenőrzik.

Tavaly 138 gyalogos és 
155 kerékpáros szenve-
dett személyi sérülést, 
tizenegyen pedig életü-
ket vesztették a látha-
tóság hiánya miatt Bor-
s o d - A b a új - Z e m p l é n 
megyében. A közlekedé-
si balesetek számának 
csökkentése érdekében 
csatlakozott a „Látni és 
látszani” országos kam-
pányhoz a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság- 
hangzott el az akció ka-
zincbarcikai sajtótájékoz-
tatóján november 20-án.
Pitkó László rendőr al-
ezredes, a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Ren-
d ő r - f ő k a p i t á n y s á g 
Kö z l e ke d é s re n d é s z e t i 
Osztályvezetője hangsú-
lyozta: a rendőrök feladata 
a figyelemfelhívás, valamint 
a láthatósági eszközök és 
világító berendezések elle-
nőrzése lesz.
A rendezvényen Szitka 
Péter, Kazincbarcika pol-
gármestere és Klimon Ist-
ván alpolgármester is részt 
vett. A város első embe-
re örömét fejezte ki, hogy 
Kazincbarcikán is fokozott 
figyelmet fordítanak a biz-
tonságos közlekedés elle-
nőrzésére, hiszen minden-
kit hazavárnak.

November 10-étől a Magyar Közút Nonprofit Kft. is 
téli üzemmódra állt át. Ez azt jelenti, hogy a gépparkot 
felkészítették és beindult a 24 órás figyelőszolgálat is. 
Megyénkben 7 mérnökségén keresztül közel 250 fővel 
és 47 sószóróval és hóekével felszerelt nehézgépjár-
művel látják el a 2600 kilométeres közúthálózaton a 
téli feladatokat. 
A Magyar Közút felhívja a figyelmet, hogy a járműveze-
tőknek is fel kell készülnie a télies útviszonyokra, ezért  
még a tartós fagyok előtt váltsanak téli gumikra. To-
vábbá utazás előtt feltétlenül tájékozódjanak az aktu-
ális útviszonyokról, hogy fel tudjanak készülni az eset-
leges lassúbb haladásra vagy rendkívüli helyzetekre. 
Érdeklődni a közút megyei diszpécserszolgálatán le-
het telefonon: a +36 (46) 819-381, +36 (46) 819-382.
További információ: www.utinform.hu

KÉSZÜLNEK A TÉLRE
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H A DIGON DOZOTTA K ORSZÁGOS NA PJA 

A HŐSÖK 
EMLÉKE ÖRÖK
Ünnepi megemlékezést tartott a Hadirokkantak, Ha-
diözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövet-
sége Dr. Padányi Máriusz Területi Elnöksége a Me-
zey István Művészeti Központban november 15-én, a 
Hadigondozottak Országos Napja alkalmából.

Kardos Mihály, a HONSZ 
kazincbarcikai területi 
elnöke érdeklődésünk-
re elmondta, hogy a he-
lyi szervezet jelenleg új 
néven -Kazincbarcikai 
Hadigondozottak Egye-
sülete - működik to-
vább, jelenleg 83 fővel. 
Kiemelte, hogy az egye-
sület fontosnak tartja 
az elhunytakra, a hadi-
özvegyekre és a hadiár-
vákra való megemléke-
zést.
Az ünnepségen a Sza-
lézi Szent Ferenc Gim-
názium diákjai adtak 
műsort. A Hadigondo-
zottak Országos Nap-
ja alkalmából az elhunyt 
tagokra emlékeztek a 
résztvevők, majd Ipacs 
József nyugállományú 
ezredes, a szervezet 
országos elnöke ösz-
szegezte az elmúlt évek 

munkáját. Mint elmond-
ta, a szervezet iránt évről 
évre nagyobb az érdeklő-
dés.
Ezután Kardos Mihály, a 
városi egyesület jelenle-
gi elnöke záróbeszédében 
köszöntötte a szervezet 
új tagjait, valamint a kö-
vetkező hónapok prog-
ramjait, feladatait ismer-
tette. A megemlékezést 
kötetlen beszélgetés zár-
ta.

IZSÓ M I K LÓS K É PZŐM Ű V É SZETI KÖR

EGY ÉV TERMÉSE
Húsz művész, mintegy 
nyolcvan alkotását vo-
nultatja fel az idén 59 éves 
Izsó Miklós Képzőművé-
szeti Kör november 16-ai 
éves kiállítása a Mezey Ist-
ván Művészeti Központ-
ban.

A megnyitó a Kazincbar-
cikai Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola nö-
vendékének műsorával 
kezdődött, majd Klimon 
István, Kazincbarcika al-
polgármestere mondott 
köszöntőt. A városvezető 
méltatta a szakkört, va-
lamint tagjainak munkás-
ságát.
–Bizton állíthatom, hogy 
ez a város egyik legszíne-

sebb, és a legtöbb monda-
nivalót hordozó kiállítása. 
Elég csak arra gondolnunk 
hány alkotó, hány és hány 
technikával készült műve 
mutatkozik be a város ki-
állítótermében évről évre, 
ezzel is tovább színezve 
Kazincbarcikát – hangsú-
lyozta Klimon István, aki 
köszönetet mondott a kör 
tagjainak és Bacsó István 
vezetőnek is a hagyomá-
nyok ápolásáért.
Az Izsó Miklós Képzőmű-
vészeti Kör 1958-ban ala-
kult Kazincbarcikán, és az 
elmúlt közel hat évtized 
alatt Kazincbarcika mű-
vészeti és kultúrateremtő 
életének egyik kiemelkedő 
szereplőjévé vált. A kör ve-

zetője azt mondta, az öt-
venkilencedik tárlatuk ép-
pen olyan változatos, mint 
az azt megelőzők.
–A kiállításon körülbelül 57 
táblán húsz alkotó mintegy 
nyolcvan műve tekinthe-
tő meg, melyek változatos 
technológiával készültek. 
Van itt többek közt olaj, 
akril, ceruza, szén és még 
sorolhatnám. Ez a fajta 
sokszínűség jellemzi a kö-
rünket, és ezt igyekszünk 
minden évben megmutatni 
az érdeklődőknek, műked-
velőknek – mondta Bacsó 
István.
A tárlat december 3-áig 
tekinthető meg a Mezey 
István Művészeti Központ 
földszinti kiállítótermében.

TOM PA M I H Á LY R E FOR M ÁTUS Á LTA LÁ NOS ISKOLA

ÖTLETELTEK A DIÁKOK
Kreativitási versenyt tartottak Kazincbarcikán november 17- én, az Irinyi János Re-
formátus Oktatási Központ Tompa Mihály Református Általános Iskolában, Ötletelő 
- Ötlet elő! címmel.

A rendezvényt ötödik éve 
szervezik meg, elsősorban 
a református intézmények 
tanulóinak. A találkozót 
Csernaburczky Ferenc, az 
Irinyi János Református Ok-
tatási Központ Igazgatója 
nyitotta meg.
A mostani versenyre hat 
iskolából tizenhat csa-
pat érkezett, melyek 3-4., 
5-6., 7-8., évfolyamosok-
ból tevődtek össze. A játé-
kos ötletelő feladatok nem 
kifejezetten a tananyagra 
épültek, hanem a logikus 

gondolkodást, a kreativi-
tást helyezték előtérbe.
A verseny megrendezését 
a Nemzeti Tehetség Prog-
ram és az Országos Refor-
mátus Pedagógiai Intézet 
támogatta. A Tompa Mihály 
Református Általános Is-
kola a Nemzeti Tehetség 
Program NTP  - MTTD - 17 
pályázati kiírásainak meg-
felelve támogatást nyert, 
aminek a keretében Ma-
tematikai Játékok Műhe-
lyét tudja megvalósítani a 
tanévben.

A gyermekek a verseny-
re egy általuk kigondolt 
előzetes kreatív feladat-
tal érkeztek. A reformá-
ció ötszázadik évfordulója 
alkalmából a téma a krea-
tív feladathoz az „ötszáz” 
volt. Bármilyen alkotással 
lehetett nevezni, ötletes-
ségüknek csak a képzele-
tük szabott határt.
Az eseményen nem csak a 
gyerekeké volt a főszerep. 
A diákokat kísérő pedagó-
gusok számára a szervezők 
előadással készültek. Ez al-

kalomból dr. Mező Feren-
cet, az Eszterházy Károly 
Egyetem Pedagógiai Tan-
szék dékánhelyettesét, a 
Pszichológiai Intézet tan-
székvezetőjét hallhatták a 
megjelentek. Előadásának 
témája: kreatív élménype-
dagógia tervezése az IPOO 
-MIX -V eszközzel.

Eredményhirdetés előtt 
kreatív táblajátékokra 
hívták a diákokat, melyek 
lebonyolításában az egri 
diákok és a „Játékos ma-
tematikai műhely” tanulói 
segítettek.
A rendezvényen közel 
száz gyermek és százhet-
ven vendég vett részt.

HELYBEN 
VAGYUNK

300 / 50       
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

60 / 5         
Mbit/s

G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
250

Optic-Force 
150

Optic-Force 
100

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

40 / 4        
Mbit/s

30 / 3        
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

100 / 10    
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250 
Mbit/s

250 / 20    
Mbit/s

150 / 15    
Mbit/s

500 / 25    
Mbit/s

2 899 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS csomagodat

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

Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

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

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TV CSOMAGOK AKÁR 200 CSATORNÁVAL

VEZETÉKES TELEFON INGYEN SZÁMHORDOZÁSSAL 200 FT-TÓL

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 

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Tel./fax : (+36)(48) 311 583

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–17.00;

szombat, vasárnap zárva.

Egyéb szolgáltatások:
Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic
Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés
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A DV E NT

REND A LELKE 
MINDENNEK
Aki készült már karácsonyi családi vacsorára, vagy 
partira, annak legalább egyszer biztosan elhagyták 
már hasonló mondatok a száját, mint hogy „Soha nem 
lehet elég hamar elkezdni!”, „Jövőre hamarabb nekiál-
lok a nagytakarításnak!”. Idén azonban ne aggódjunk: 
a stresszmentes ünnepek alapja a tervezés, az időben 
előretervezés, melyhez hoztunk néhány apró ötletet. 

Tervezők segítségével 
írjuk meg előre a kará-
csonyra tervezett me-
nüt, a süteménylistát, 
hogy hogyan haladjunk 

a takarítással, vagy szed-
jük össze egy kupacba, ki-
nek milyen ajándékot szá-
nunk, s ezeket hol tudjuk 
beszerezni.  

Miért is fontos ez? 

Ha minden egy helyen 
van, sokkal egyszerűbb: 
keretet szabhatunk az 
időnknek, és a pénztár-
cánknak is, valamint elő-
re láthatjuk azt, hogy túl-
vállaljuk-e magunkat. 
Ha úgy érezzük, hogy a 
tempó feszített, akkor 
kezdjünk el szelektálni! 
Ötféle sütemény helyett 
elég lesz a családnak há-
rom is, de egy-két puco-
latlan ablak miatt a ven-
dégek sem fordulnak ki a 
lakásunkból.
Igyekezzünk mindig jól 
bevált receptekből elké-
szíteni a karácsonyi me-
nüt, hogy ne érjen meg-
lepetés a konyhában! Ha 
mégis újítanánk, akkor 
főzzünk próbavacsorát: 
így az adventvasárna-
pokat még hangulato-
sabbá tehetjük. 
Az ajándéklista elké-
szítése remek délutáni 

program lehet: egy meleg 
tea/kávé és lágy karácso-
nyi dallamok mellett előre 
megírhatjuk kinek mit szá-
nunk, ezeket hol tudjuk be-
szerezni, vagy éppen hol a 
legolcsóbb. 
Sokan nem gondolunk 
arra, hogy az interneten 
is megvehetünk néhány 
dolgot, így rengeteg feles-
leges körtől szabadulha-
tunk meg. Képzeljük csak 
el, hogy a tömött bevá-
sárlóközpontok helyett 
otthonunk kényelmében 
is beszerezhetjük a meg-
lepetések egy részét.
Ha saját készítésű ajándé-
kokkal akarjuk meglepni 
szeretteinket, akkor ér-
demes az elkészítésüknek 
már novemberben nekilát-
ni, hogy ne kelljen a boltok 
üres polcai előtt aggód-
nunk, ha valamit nem tud-
tunk megvenni. Így bizto-
san nem kell kapkodnunk!

KOLOR A PP

VÁROSÜZEMELTETÉSI PROBLÉMÁK 
BEJELENTÉSE MOBILAPPLIKÁCIÓN
Januártól élesben is használhatják a kazincbarcikaiak 
az intelligens városüzemeltetési problémabejelentő 
mobilapplikációt. Az alkalmazás segítségével a város-
lakók könnyebben jelezhetik a közterületeket érintő 
problémákat. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete még májusban döntött a mobil-
applikáció fejlesztéséről, majd annak bevezetéséről.

Egyszerű használat

Novák Péter, a Barci-
ka Centrum cégcsoport 
igazgatója elmondta: mind 
Android, mind iOS rend-
szerre kifejlesztett appli-
kációról van szó. 2016-ban 
egy nagyon jó gyakorlatot 
ismertek meg városüze-
meltetési tárgyú bejelen-
tések megtételére, így jött 
az ötlet, hogy a kazincbar-
cikai önkormányzatnál is 
bevezessenek egy ilyen 
rendszert. A program 
gyors és egyszerűen mű-

ködik. Ha valaki közterü-
letet érintő problémát ész-
lel, a program segítségével 
több fotót készíthet róla, 
majd az elkészült képeket 
a helyszín és az ügy meg-
nevezésével elküldheti a 
rendszer kezelőjének. A 
beküldött jelzések állapo-
ta – a bejelentés fogadá-
sának nyugtázása, a meg-
tett intézkedések, a javítás 
várható időpontja – az al-
kalmazásban folyamato-
san nyomon követhető.

Városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések

A mobilapplikáción ke-
resztül a közszolgáltatá-
sokkal, köztisztasággal 
és közterületekkel össze-
függő hibabejelentések, 
a balesetveszélyes he-

lyek, megrongálódott ut-
cabútorok, díszvilágítás, 
parkolás, parkgondozás, 
szökőkutak, vagy akár a 
járdák állapotának prob-
lémáit lehet bejelenteni. 

Az applikáció használata 
kiválthatja mind a levél-, 
az e-mail-írást és a tele-
fonálást is, előnye pedig, 
hogy a bejelentést tevő 
azonnali visszajelzést kap 

a probléma rögzítéséről, 
a későbbiekben pedig az 
ügy menetéről is. Az app-
likáció belső tesztelése 
novemberben kezdődött, 
ami jelenleg is tart. A la-

kosság várhatóan janu-
ártól élesben használhat-
ja majd a KolorApp nevű 
mobilapplikációt, jelenleg 
az elkészült program in-
tenzív tesztelését végzik.

DÓZSA GYÖRGY TAG ISKOLA

ANGOLUL RÍMELTEK
Angol szavalóversenyt 
rendeztek november 16-
án a Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskola Dó-
zsa György Tagiskolájában. 
A versenykiírás Kazincbar-
cika és vonzáskörzetében 
élő, felsőtagozatos-tanu-

lóknak szólt. Nevezni év-
folyamonként három fővel 
lehetett. Ezen alkalommal 
dőlt el, hogy a megyei szin-
tű megmérettetésen kik 
képviselhetik a továbbiak-
ban Kazincbarcika városát. 
A rendezvényt Kondorné 

Sztojka Ágnes intézmény-
vezető nyitotta meg.
A verseny több teremben 
is folyt, ahol a zsűri a szö-
vegtudást és előadásmó-
dot pontszámmal értékel-
te, majd ez alapján került 
sor az eredményhirdetés-
re.
A kimagasló szereplése-
kért okleveleket, könyv-
jutalmakat adtak át a ver-
senyzőknek.
A következő megmérette-
tésre 2017. november 30-
án a miskolci Rónai Ferenc 
Tagiskolában kerül sor. 
(A versenyeredmények a 
www.kolorline.hu oldalon 
találhatóak.)

Á DÁ M J E NŐ TAG ISKOLA

FŐSZEREPBEN A 
NÉPMŰVÉSZET 
Az Ádám Jenő Tagisko-
la hagyományaihoz hí-
ven idén is megrendezte 
a körzeti népdaléneklé-
si versenyt és népmese-, 
népdalillusztrációs rajz-
versenyt november 16-
án.

A rendezvényen a város-
ból és vidékről közel 150 
tanuló vett részt. A rajz-
pályázat témája Kodály 
Zoltán: Háry János című 
daljátéka volt. A beérke-
zett pályamunkákat Lalák 
Angelika, a Kazincbarci-
kai Kodály Zoltán Alapfo-
kú Művészeti Iskola kép-
ző- és iparművészeti ág 

tanszakvezetője zsűrizte. 
Évfolyamonként az első 
három legjobb munkát dí-
jazták.
A népdaléneklési verseny 
színvonalas megnyitó 

műsorán a Kazincbarci-
kai Kodály Zoltán Alapfo-
kú Művészeti Iskola nép-
zene tanszakának tanulói 
moldvai és csíki dallamo-
kat adtak elő Boncsér Gá-
bor közreműködésével. A 
művészeti iskola tanárait 
kérték fel a tanulók érté-
kelésére, melynek tag-
jai: Fónyadné Krivik Nóra 
és Újhelyi István népze-
netanárok, valamint Bo-
ros Géza az Erkel Ferenc 
Tagintézmény tagintéz-
mény-vezetője voltak. 
(Az eredmények a www.
kolorline.hu oldalon talál-
hatóak.)

HIRDETÉS

AZ ADÓCSOPORT 
ÜGYFÉLFOGADÁSI SZÜNETÉRŐL
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt városlakókat, hogy a 
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Adócsoportjá-
nak ügyintézői 2017. november 30-án (csütörtökön), 
valamint december 12-én (kedden) továbbképzésen 
való részvétel miatt sem személyesen, sem telefonon 
nem lesznek elérhetőek.
Azt megelőzően az ügyek intézése, adóigazolások 
kiállítása zavartalan. Adózást érintő ügyekben az 
ügyfélfogadási szünetet követő következő ügyfél-
fogadási napon állnak rendelkezésre az Adócsoport 
munkatársai.

KÉRJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET!

Kazincbarcika Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ 
A HERBOLYAI ÚT - TÁRNA ÚT  
CSOMÓPONTBAN
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét a 2017. november 16. naptól életbe lépett for-
galmirend-változásra a Herbolyai út és a Tárna út csomópontban, miszerint a forgal-
mirend-változtatás során a Herbolyai út vált a magasabb rendű úttá teljes hosszában, 
míg a Tárna út lett az alacsonyabb rendű. A Tárna út felől közlekedőknek a jövőben 
meg kell állnia a Herbolyai útra való ráhajtást megelőzően, míg a Herbolyai útról a Tár-

na útra való letérés során 
irányjelzés alkalmazandó. 
Kérjük a körültekintő és a 
KRESZ-szabályai szerinti 
közlekedés betartását, a 
forgalmirend-változásá-
ra való tekintettel a foko-
zott figyelmet!

Kazincbarcika Város 
Önkormányzata

FORGALMIRENDVÁLTOZÁS
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

November 27. (hétfő) 8.00-16.00
 › VÉRADÁS

November 28. (kedd) 16.00
 › KÖZOKTATÁS NAPJA

November 29. (szerda) 16.00
 › VÉRADÓ ÜNNEPSÉG

December 1. (péntek) 10.00-15.00
 › BOROSTYÁNFELVÁSÁRLÁS

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › KABARCI-K TÁRLATA
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA

December 3-áig
 › KIÁLLÍTÁS AZ IZSÓ MIKLÓS MŰVÉSZETI KÖR  
ÉVES MUNKÁIBÓL

December 7. (csütörtök) 15.00-17.00
 › KOLORAKADÉMIA – ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR 
SZABADEGYETEM 2017/2018 I. FÉLÉV

AKTÍV IDŐSÖDÉS – SIKERES IDŐSÖDÉS / SZELLEMI MŰKÖDÉS IDŐS 
KORBAN / A MÚLT FELDOLGOZÁSA IDŐS KORBAN / IDŐSKOR ÉS 
ESZTÉTIKA, MŰVÉSZETEK
Előadó: Dr. Boga Bálint főorvos, Magyar Hospice Alapítvány, Budapest

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ

December 1. (péntek) 17.00
 › ÜNNEPI ASZTALDÍSZ-KÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS 
FELNŐTTEKNEK*

Részvételi díj: 2000 Ft/fő, jelentkezési határidő: november 27.

December 19-éig
 › KÉZMŰVESBÉRLET

általános iskolásoknak*

ELŐZETES! December 18. (hétfő) 17.00
 › MÉZESKALÁCS-DÍSZÍTŐ FOGLALKOZÁS FELNŐTTEKNEK*

Részvételi díj: 1300 Ft/fő, jelentkezési határidő: december 14.

Január 5-éig
 › KIÁLLÍTÁS

az Ózdi SzC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti 
Szakgimnáziuma diákjainak alkotásaiból

A *-gal jelölt programokra előre bejelentett csoportokat tudunk fogadni.
Érdeklődni: 06-48/310-116, 06-20/512-9873

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

November 25. (szombat) 13.00, KSK műfüves pálya
 › KBSC U-19-ES -NYÍRSÉGE NŐI BAJNOKI  
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

November 25. (szombat) 16.00, Tornacsarnok
 › VRCK-SZOLNOKI RÖPLABDA AKADÉMIA  
NB I-ES RÖPLABDA-MÉRKŐZÉS

November 26. (vasárnap) 10.00, Tornacsarnok
 › VRCK ORSZÁGOS GYERMEKBAJNOKSÁG

November 26. (vasárnap) 13.00, Pete András Stadion
 › DVTK-ESMTK NB III-AS LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Mikulás-kocogás
A Barcika Art Kft. és a Kazincbarcikai Futók rendezésében ismét: 

2017. december 2. (szombat) 10.00

Rajt/cél: Kazincbarcika, Rákóczi tér
Útvonal: Egressy út – Mátyás Király út – Jószerencsét út – Egressy út – Rákóczi tér

Táv: 2,9 km

A részvétel feltétele egy Mikulás-csomag leadása,
melyet a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

a rászoruló családoknak juttat el.

Nevezés a helyszínen 9.00 órától!

KAZINCBARCIKA

További információ:
www.barcikaart.hu/sport
sportszervezes@barcikaart.hu
+36 20 271 41 21

Nevezés a helyszínen 9.00 órától!

Minden résztvevő karácsonyi befutóérmet kap!

Mikulás-vonattal
Mesés kalandozás a

KAZINCBARCIKÁN
December 5-6.

Indulás a Mezey István Művészeti Központ udvaráról

KAZINCBARCIKA

Jegyek kaphatók a Mezey István Művészeti Központban és az Egressy Béni Művelődési Központban

Menetrend mindkét nap:
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
szervezett óvodás és iskolás csoportok részére
Az utazás hossza: 35-40 perc

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
családi vonatozás és Mikulás táncóra az Újkazinci Programszigeten
A program hossza (utazás és táncóra): 50 perc

www.kolorcity.hu

Részvételi díj: 
Óvodás és iskolás csoportoknak: 250 Ft/fő, Családi vonatozás: 500 Ft/fő

KBSC

Pont nélkül tértek haza
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 18. fordulójában 
Csákváron lépett pályára a KBSC.

Nagy Zsolt góljával már a 7. 
percben vezetést szerzett 
a hazai csapat, ráadásul egy 
perc múlva sérülés miatt 
Somodit le kellett cserélni, 
helyére Gábor állt a kapu-
ba. A félidő nagy részében a 
KBSC a kapuja elé szorította 
a Csákvárt, azonban így sem 
sikerült gólt lőni.
Az 51. percben Kovács pasz-
szát Tóth Szabolcs váltotta 
gólra. A 72. percben ismét a 
Csákvár szerzett vezetést 
Molnár fejesével. Az utolsó 
percben még egy hazai já-
tékost kiállított a játékve-
zető, de ennek ellenére is 
csákvári győzelemmel ért 
véget a találkozó. A KBSC 
együttese ezzel a 7. helyre 
csúszott vissza a tabellán. 
A kék-sárgák jövő héten a 

Cegléd csapatát fogadják 
hazai pályán.

Csákvár-Kazincbarcika 
2-1 (1-0)
Gólszerzők: Nagy Zs., Mé-
száros ill. Tóth Sz.

Szijjártó István: – A Kazinc-
barcika jó szereplése nem 
véletlen, mi küzdőszelle-
münknek, szívünknek kö-
szönhetjük a három pontot.

Vitelki Zoltán: – Csalódott 
vagyok az eredmény miatt, 
és sokat tanultam edző-
ként ebből a mérkőzésből. 
A rivaldafény után megta-
pasztaltuk a futball árnyol-
dalát is, s még többet kell 
dolgoznunk, ha igazán sike-
resek akarunk lenni.”

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

ODA A HAZAI VERETLENSÉG
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 11. fordulójában a 
Kazincbarcikai Ördögök SE a Dunakeszi Kinizsi együttesét 
fogadta. Az Ördögök-Kinizsi találkozón drámai csatában, 
egygólos vendégsiker született.

Mindkét csapat gólra törő 
játékkal kezdte a találko-
zót, ám az első találatot 
egy formás akció végén 
Fekete Viktor révén a há-
zigazdák szerezték meg. A 
félidő hátralévő részében 
rákapcsolt a Dunakeszi, 
és 1 perccel a bekapott gól 
után Bita használt ki egy 
védelmi hibát és egyenlí-
tett.
A második 20 perc elején 
vehemensen futballoz-

tak a barcikaiak, de a leg-
nagyobb hazai ziccerek is 
rendre kimaradtak. A 27. 
és a 29. percben a sok el-
puskázott hazai lehetőség 
után Bita és Somorai gólja 
már 3-1-es vendégelőnyt 
eredményezett. A Kazinc-
barcika azonban nem adta 
fel, és Lippai gyors gólja 
visszahozta a hazai remé-
nyeket. Mindent egy lap-
ra feltéve rohamoztak az 
Ördögök. Három perccel a 

lefújás előtt Komlósi sza-
bálytalansága miatt 2 per-
cig emberhátrányban ját-
szottak a vendéglátók, de 
a Dunakeszi nem tudta ki-
használni a létszámfölényt. 
A hajrá pillanataiban min-
dent megpróbáltak a ha-
zaiak, „vészkapussal” ját-
szottak, de nem sikerült az 
egyenlítés. A Kazincbarcikai 
Ördögök SE elszenvedte 
idei első hazai vereségét, 
3-2-re kapott ki. Az együt-
tes 22 ponttal a 4. helyen 
áll, legközelebb novem-
ber 27-én fél héttől a Don 
Bosco Sportcsarnokban a 
Csenger csapatát fogadja. 

TEREMATLÉTIKA

ÓVODÁSOK VERSENYEZTEK
A Kazinczy Ferenc Tagiskola 23. alkalommal invitálta 
Kazincbarcika óvodásait terematlétika-versenyre.

 November 20-án délután 
az iskola tornacsarnoká-
ban hét óvoda 87 verseny-
zője jelentkezett a meg-
mérettetésre. A szervezők 
négy versenyszámot aján-
lottak az ifjú sportolóknak: 
20 m-es síkfutás, 3 körös 
futás, helyből távolugrás és 
kislabdahajítás szerepel a 
palettán. Az iskola pedagó-
gusainak és a gyerekeket 
felkészítő és kísérő óvónők 
szervezett közreműködé-
sének köszönhetően rend-

kívüli sportélményben volt 
részük az ovisoknak. Lel-
kesen küzdöttek a nekik 
önfeledten szurkoló szü-
leik legnagyobb örömére. 
A verseny végeztével min-
den résztvevő emlékérmet 
és édességet kapott, a do-
bogós helyezéseket elérők 
pedig érmet. Az iskola által 
felajánlott vándorserleget 
a legeredményesebben 
szereplő óvoda egy évig 
őrizheti. (Eredmények a 
www.kolorline.hu oldalon.)

FLOORBALL

Pollackos sikerek a megyei döntőn
Ismét városunk adott ott-
hont a floorball diákolim-
pia megyei döntőjének no-
vember 14-én.

Idén általános iskolás fiúk 
és lányok négy korcso-
portban versengtek egy-
mással az országos elő-
döntőbe való jutásért. A 

megyei döntőn 56 csapat, 
közel 300 tanulója vett 
részt. Városunkat a Pol-
lack Mihály Általános Is-
kola csapatai képviselték 
szép eredményeket elérve: 
négy arany és egy bronz-
érmet szereztek.

(Részletes eredmény: 
www.kolorline.hu)

VRCK

HOZTÁK A KÖTELEZŐT
A férfi röplabda NB I 9. fordulójában a Sümeg otthonába lá-
togatott a Vegyész RC Kazincbarcika. A kék-sárgák simán 
nyerték a mérkőzést 3-0-ra.

A sümegi találkozó esélye-
se a bajnokságban jelenleg 
veretlenül listavezető Ka-
zincbarcika volt. A házigaz-
dák azonban az első szett 
elején 3 ponttal vezettek, 
ám a kék-sárgák a hajrá-
ban a maguk javára fordí-
tották az állást. Végül 25-
18-ra hozta a játszmát az 
Oravec-csapat. A folyta-
tásban már a szakasz ele-
jén a vendégegyüttes do-

minált, gyorsan eldöntve 
ezzel a szettet. A barcikai 
tréner bátran változtatha-
tott, játéklehetőséget adva 
mindenkinek a cserék kö-
zül. Simán 25-11-re hozta 
ezt a felvonást a VRCK. A 
harmadik játszma során is 
végig Szabó Dávidék akara-
ta érvényesült, a sümegiek-
nek csak felvillanásai voltak. 
Végül 25-19-re hozta a har-
madik szettet a Vegyész és 

simán nyerte meccset 3-0-
ra. A Kazincbarcika győzel-
mével így továbbra is ve-
retlenül – immár egyedüli 
csapatként az NB I-ben – 
áll az első helyen. A nagy ri-
vális Kaposvár ugyanis 3-1-
re alulmaradt Kecskeméten.

A VRCK a héten hazai pályán 
játszik a MEVZA kupában. 
November 24-én pénteken 
este hat órától a szlovén 
Kranj, november 26-án va-
sárnap délután 4-től pedig 
az osztrák Waldviertel lesz 
az ellenfél.

http://www.kolorline.hu
http://www.kolorline.hu
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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

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!

VARNUS XAVÉR

2017. DECEMBER 15. (PÉNTEK) 19.00
Jegyár: 3000 Forint

KAZINCBARCIKA, EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Jegyek kaphatók a Mezey István Művészeti Központban, 

az Egressy Béni Művelődési Központban és a www.kolorcity.hu oldalon.

IMPRESSZUM

KOLORHÉT – kulturális és közéleti 
hetilap, megjelenik péntekenként

ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 
példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató:
dr. Makkai Orsolya

Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi 
Mónika, Untenerné Márton Ágnes,  
Zele Tímea, Kovács Loretta, 
Szűcs Krisztina,
Tördelés, design: 
Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, 
Jószerencsét u. 1/A.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

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

 

 

 


