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A betlehem látványa min-
den ember szívében me-
l eg sége t, s ze re te te t 
ébreszt. A képviselő-tes-
tület jóváhagyásával az 
idén megvalósulhatott 
a betlehem kialakítása. 
Budapestről rendelték a 
szobrokat, melyet Len-
gyelországban gyártot-
tak le. Az embernagysá-
gú, kézzel festett szobrok 
valósághűvé teszik a kis 
Jézus születését. A szob-
rok megérkezését nagy 
izgalommal várták, fél-
téssel csomagolták ki. 
Tudomásuk szerint az or-
szágban két helyen ta-
lálható ilyen méretű bet-

lehem, ők a harmadik 
település, ahol elhelyez-
ték. A csapatmunkának, 
a Berente Nonprofit Kft. 
dolgozóinak köszönhető-
en elkészült a betlehem, 
melyre nagyon büszkék. 
A betlehem kialakításával 

emelni szeretnék a kará-
csony méltó megünnep-
lését, hogy advent idején 
is tele legyen a szívünk 
szeretettel, békességgel, 
embertársaink iránti tisz-
telettel és megbecsülés-
sel.

Első helyen végzett Ka-
zincbarcika abban az or-
szágos kampányban, 
melyet az ország egyik 
legismertebb töltőállo-
más-hálózata indított 
útjára novemberben, 
hogy segítse a kora-
szülöttek megmenté-
sét szolgáló Peter Cerny 
Alapítvány munkáját.
Az alapítvány munka-
társai koraszülött men-
tőautóval érkeztek Ka-
zincbarcikára december 
1-jén, hogy személyesen 
is megköszönjék a város 
lakóinak támogatását. A 
delegációt a helyi töl-
tőállomáson Klimon Ist-
ván, Kazincbarcika al-
polgármestere fogadta, 
aki a Kolorhét kérdésé-
re elmondta: rendkívül 
büszke, hogy a város-
ban élők szívükön viselik 
a gyermekek születését 
és ellátását, amiért már 
többször megmozdult 

Kazincbarcika az elmúlt 
években.
Dr. Somogyvári Zsolt, a 
Peter Cerny Alapítvány 
szakmai vezetője beszé-
dében kiemelte Magyar-
országon minden tize-
dik baba koraszülött. Az 
alapítvány csaknem há-
rom évtizede vesz részt a 
mentésükben, valamint a 
kezelést követő teljes körű 
gondozási és rehabilitációs 
ellátásukban.
„Nagyon boldogok va-
gyunk, hogy ennyien tá-
mogatnak bennünket, 
amiből több mint hétmillió 
forint értékben egy, már 
meglévő, korszerű léle-
geztetőgéphez kiegészí-
tőket vásárolunk.”
Majd dr. Somogyvári Zsolt 
egy-egy oklevéllel kö-
szönte meg a városban 
élők támogatását, amit 
Klimon István alpolgár-
mesternek és a benzinkút 
dolgozóinak nyújtott át.

A véradók napja alkalmá-
ból szerveztek ünnepsé-
get november 29-én az 
Egressy klubtermében.
Az óvodások műsora után 
Grubert Roland, a Magyar 
Vöröskeresz t megyei 
igazgatója mondott kö-
szöntőt, aki emlékezte-
tett, közel 30 éve novem-
ber 27-e a véradók napja.
– Ehhez a naphoz közel 
országszerte véradó na-

pokat szervezünk éppen 
azért, hogy intézménye-
sült formában is köszönt-
hessük a sokszoros és 
rendszeres véradókat – 
mondta a megyei vezető.
A műsor végén ajándék-
csomaggal ismerték el a 
rendszeres véradók ön-
zetlenségét.
A rendezvényen Klimon 
István, Kazincbarcika al-
polgármestere köszön-

tötte a megjelenteket,  
aki a véradással kapcso-
latos élményeiről beszélt, 
majd méltatta azon em-
berek önzetlenségét, akik 
évről évre, hónapról hó-
napra rendszeresen vé-
rükkel segítik azokat, akik 
bajba kerülnek, de elisme-
réssel szólt a városveze-
tő a vöröskereszt mun-
katársainak áldozatos 
munkájáról is.

Kazincbarcikán és tér-
ségében az országos át-
lagnál nagyobb a véradók 
száma, azonban az után-
pótlásra folyamatosan 
szükség van. 

Aki szeretne vért adni a vá-
rosban, az havonta két al-
kalommal megteheti.
(A 2017. évben kitüntetet-
tek névsora a kolorline.hu 
oldalon található.)

ÉLETHŰ BETLEHEMI 
JÁSZOL BERENTÉN

Emberségből jeles 
Kazincbarcika

A VÉRADÓKAT ÜNNEPELTÉK

TÉ RSÉG JÓTÉ KON YSÁG I A KC IÓ

ÖNZETLE NSÉG

HÁZHOZ MENT A 
MIKULÁS TARDONÁN
Tardonán, a Tardonai Fi-
atalok Hagyományőr-
ző Egyesületének négy 
Mikulása és krampuszai 
járták a falut, december 
3-án. A kedves, öreg 
fehérszakállú és segé-
dei mintegy 105, 0-14 
év közötti gyermeket 
kerestek fel. S mivel a 
községben az idén nem 
volt csintalan lurkó, a 
virgács helyett min-
den gyerkőc ajándé-
kot kapott. A kisebbek 

csomaggal, a nagyobbak 
pedig adventi naptárral 
gazdagodtak. A gyerekek 
egész nap lázasan vár-
ták a Télapó érkezését. 
Szívesen fotózkodtak a 
vendégekkel, kis vers-
sel, vagy más előadás-
sal készültek az alkalom-
ra. Akadt olyan pici, aki a 
Mikulásnak adta féltve 
őrzött cumiját és bizony 
olyan csöppség is volt, aki 
megszeppent a krampu-
szok láttán. 

SZENT BORBÁLA 
ŐRZI A BÁNYÁSZOK 
EMLÉKÉT
Szent Borbála a bá-
nyászok, kohászok, tü-
zérek, építészek, tűz-
szerészek, ágyú- és 
harangöntők védő -
szentje, kinek napját 
december 4-én tart-
juk Magyarországon. 
Az ünnephez kötődve 
december 1-jén szen-
telte fel a Bányász em-
lékházat, és az emlék-
háznak Boncsér Árpád 
szobrászművész által 
készített Szent Borbála 
szobrot Ormosbányán, 
Andrási Zoltán Tamás 
rudabányai plébános. A 
falu lakosságát az ön-
kormányzat nevében 
is Viszoczky Sándor, az 

Ormosbánya Megújhodá-
sáért Közalapítvány el-
nöke köszöntötte. Rövid 
beszédében ismertette a 
hajdani Ormospuszta hit-
életét, majd a jelenlévők 
tárlatvezetés keretében 
megtekintették a páratlan 
gyűjteményből kiállított 
anyagot.A SZENT SZÍV ALAPÍTVÁNY 

MIKULÁSA EDELÉNYBEN
A Római Katolikus Szent Szív Alapítvány az idén második 
alkalommal rendezte meg a hittanos gyerekek számára 
a Mikulás-ünnepséget. 

Az alapítvány célja elsősor-
ban a fiatalok programjainak 
támogatása. Lehetőségeik-
hez mérten minden évben 
hozzájárulnak a gyerekek 
nyári táborozásához, vala-
mint 60 hittanos és jól tanuló 
gyermek iskolakezdését 
könnyítik meg, egyenként 
5000 Ft-os vásárlási utal-
vánnyal.
Anyagi forrásuk az adó 1 
%-ból és adományokból 
tevődik össze, illetve al-

kalmanként programokat 
szerveznek a katolikus 
templomban, amelynek 
bevételeit szintén az ala-
pítvány használja fel. Eb-
ben az évben a Fényszínház 
előadásában a „Jelenések” 
című lézershow-ját tekint-
hették meg az érdeklődők. A 
befolyt összegből tartották 
meg többek között decem-
ber 4- én a Mikulás-ünnep-
séget. A megjelent mintegy 
200 gyermeket a Csiribiri 

együttes szórakoztatta, 
majd a Télapó egy-egy cso-
maggal ajándékozta meg 
a résztvevőket. A műsor 
kezdete előtt Kelemen Ist-
ván plébános mesélte el a 
fiataloknak Szent Miklós 
püspök történetét.

TÁNCGÁLA SAJÓSZENTPÉTEREN
Sajószentpéteren Sólyom 
Attila tánctanár 2008-
ban létrehozott egy kis 
formációs tánccsopor-
tot, mely két év múlva át-
alakult sportegyesület-
té, azóta Freedance 2008 
TSE néven szerepelnek. 
Számos versenyen in-
dultak, kiemelkedő ered-
ményeket produkálva. Év 
végén gála keretén belül 

mutatják be tudásukat. 
A hagyományokhoz hí-
ven idén is neves hazai, il-
letve határon túli együt-
teseket és táncosokat 
hívtak meg a december 
2-án megtartott bemu-
tatóra. A helyieket a fent 
említett csapaton kívül a 
Gyöngyszem Mazsorett 
csoport képviselte. Mis-
kolcról érkezett a Kaffka 

Alapfokú Művészeti Iskola 
tánc csoportja, valamint a 
Ködmön Formációs Tánc-
együttes. A gálán részt 
vett a budapesti D-Dan-
ce Company, Rozsnyóról 
a Sambed Táncklub és a 
rimaszombati TK Impulz 
képviseletében Sólyom 
Dániel partnerével, Zu-
zana Siminskaval. A fellé-
pők formációs és egyéni 

koreográfiákat mutattak 
be. A műsoron legfőkép-
pen a versenytáncok két 
műfaja, a vérpezsdítő la-
tin-amerikai és a klasszi-
kus, visszafogott, kecses 
mozdulatokkal tarkított 
standard táncok szerepel-
tek. A meghívott szakértő 
vendégek minden produk-
ció végén egy-két mon-
datos véleményt alkottak. 

A hálás közönség a fan-
táziabemutatókon kívül a 
standard tánc kategóri-
ában az angolkeringőt, a 
bécsi keringőt, a tangót, a 
quickstep előadást élvez-
hette, míg a latin táncoknál 
a salsa, samba, rumba, jive, 
cha-cha-cha, paso double 
koreográfiáját csodálhat-
ta, illetve a bachata melan-
kolikus, karibi hangulatát.

Szakmai konferenciát tartott december 5-én az NMI Művelődési Intézet Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodája Kazincbarcikán „Fiatalok a közművelődésben” 
címmel az Egressy Béni Művelődési Központban. 

A rendezvényt Szitka Pé-
ter, Kazincbarcika polgár-
mestere és Klimon István 
alpolgármester nyitot-
ták meg, majd beszéltek a 
Kolorcityről, a Kolorfesz-
tiválról és a város kultu-
rális programjairól. Ezután 
Kaszás András, a Tudatos 
Ifjúságért Akadémia szer-
vezeti elnöke a fiatalok 
élethelyzetének és élet-
módjának időbeli válto-
zásairól szólt, valamint az 
elmúlt évek tendenciáit és 
jellegzetességeit össze-
gezte. Az eseményen Dr. 
Makkai Orsolya, a Barcika 
Art Kft. ügyvezető igaz-
gatója a városhoz kap-
csolódóan a Kolorfeszti-
válról, így a kazincbarcikai 
fiatalok kulturális lehető-
ségeiről ejtett szót.
A műhelykonferencia cél-
ja az volt, hogy az ifjú-

ság ügyében érintet t 
szer vezetekkel közö -
sen megvizsgálják a fi-
atalokkal foglalkozó le-
hetséges kapcsolódási 
pontokat a közművelő-
dés tükrében, valamint 
jövőbeni együttműködé-
si lehetőségeket fogal-

mazzanak meg az ifjúság 
érdekében. 
Antal Ágnes, a Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei 
Iroda NMI Művelődési In-
tézet módszertani refe-
rense érdeklődésünkre 
elmondta, hogy egy olyan 
felületet szeretnének 
megteremteni, amely egy 
hálózatosodási folyamat 
első lépcsőfoka lehet a fi-
atalság irányába.
Az NMI Művelődési Inté-
zet egyik kiemelt felada-
ta egyébként a fiatalok 
támogatása a közműve-
lődés lehetőségeivel, így 
ennek reményében szer-
vezték meg a kötetlen be-
szélgetéssel záruló ese-
ményt. 

Konferencia a fiatalokért
M Ű V E LŐDÉ S
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A közoktatás napja városi ünnepségén Szitka Péter polgármester „2017. év felkészítő 
pedagógusa” elismerésben részesítette Bárdos-Dorkó Ágnest, a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium pedagógusát, a 33 évig végzett lelkiismeretes nevelő-oktató munkájáért.

– Milyen indíttatásból vá-
lasztotta a pedagóguspá-
lyát?
– Lehet, hogy banálisan 
hangzik, de én mióta az 
eszemet tudom, pedagó-
gus szerettem volna len-
ni. Hamar kikristályoso-
dott számomra, hogy a 
középiskolai korosztály 
áll hozzám legközelebb, 
ezért jelentkeztem a deb-
receni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem történe-
lem-orosz szakára. Ezért 
volt kihívás munkám során 
10-12 éves gyerekekkel 
foglalkozni. Elmondhatom, 
hogy sokat alakítottunk 
egymáson. 

– Melyek voltak eddigi pá-
lyafutásának mérföldkö-
vei?
– Az egyetem elvégzé-
se után – immár 33 éve – 
Mezőkövesden, az I. Lász-
ló Gimnáziumban kezdtem 
dolgozni, elsősorban orosz 
nyelvet tanítottam. Büsz-
ke vagyok arra, hogy egyik 
tanítványom (aki nem mel-
lesleg Kazincbarcikáról ér-
kezett kiváló alapokkal, 
Körmendi Károlyné tanár-
nő jóvoltából) az Országos 
Középiskolai Tanulmányi 
Versenyen orosz nyelvből 
az országos döntőbe ju-
tott. Jó szívvel emlékszem 
vissza az egri Sancta Maria 
Leánygimnáziumban eltöl-
tött három évre. Ebben az 
időszakban már angolt ta-
nítottam. Nyelvtudásom 
fejlesztésére kiváló le-
hetőséget nyújtott, hogy 
egy magyarul nem beszélő, 
angol anyanyelvű apácá-
val tanítottam párban. Ter-
mészetesen nem felejtem 
el az Irinyiben eltöltött 15 
évet sem. Fontos mérföld-
kő az életemben a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium, 
ahol hatodik éve dolgozom.

– Azon pedagógusok közé 
tartozik, aki mindhárom 
szakját rendkívül eredmé-
nyesen tanította, tanítja. Ha 
mégis választani kellene, 
melyiket szereti leginkább?
– A szívem csücske az 
orosz, de az ismert okok 
miatt egyik napról a má-
sikra megszűnt ennek a ta-
nítása, néha egy-egy cso-
port indul a gimnáziumban. 
A középiskolában németet 
tanultam, de mindig is von-
zott az angol nyelv, ezért is 
kezdtem el magánúton ta-
nulni. Majd ebből a nyelvből 
is megszereztem a főiskolai 
és az egyetemi diplomát. Az 
elmúlt 33 évben leginkább 
nyelvtanárként „működ-
tem”, de a történelem sza-
komat sem hanyagoltam el. 
Minden évben igyekszem 
nyári egyetemeken részt 
venni, a tudásomat szin-
ten tartani, annak ellené-
re, hogy ezt a tantárgyat 
mindig kevés óraszámban 
tanítottam.

– A Szalézi Szent Ferenc 
Gimnáziumban hat évfo-
lyamos osztálya ebben a 
tanévben érettségizik. A 
mai „értékvesztett” világ-
ban mivel tudja motiválni 
tanítványait a tanulásra?
– Azt kell mondanom, hogy 
az osztályom szerencsére 
eléggé motivált, ambiciózu-
sak, s a mai kor gyermekei-
ként jó az érdekérvényesítő 
képességük. Határozott el-
képzeléseik vannak a jövő-
re vonatkozóan a pályavá-
lasztásukat illetően, illetve 
komolyan veszik a nyelvta-
nulást. 80%-uk rendelke-
zik C típusú nyelvvizsgával, 
van közöttük olyan tanuló, 
akinek két C típusú vizsgája 
van és felsőfokút is letettek 
néhányan. Az én feladatom 
a terelgetés, a kellő időben 
történő beavatkozás.

– Tizenöt évig dolgozott az 
Irinyiben pedagógusként, 
jelentős ideig vezetőként. 
Hogyan emlékszik ezekre 
az évekre?
– Az Irinyi János Szakkö-
zépiskola és Kollégiumban 
eltöltött időszak pályafu-
tásom meghatározó része 
volt. Szerencsés vagyok, 
hogy együtt dolgozhat-
tam a „régi nagy gene-
ráció” tagjaival. Nagyon 
sokat tanultam tőlük. Dél-
után sokszor maradtunk 
bent az iskolában, oda-
figyeltünk egymásra, jó 
csapatban dolgozhattam. 
Igazgatóhelyet tesként 
igyekeztem a kor kihívá-
sainak megfelelni, minden 
szakterületnek megvolt a 
jól felkészült felelőse, akik 
értették a feladatukat, ez-
által könnyebb volt össze-
hangolni az intézményve-
zetéssel járó szerteágazó 
munkát. Énemnek jó része 
még odaköt.

– Mennyiben könnyítet-
te meg a munkahelyvál-
tást egyházi intézménybe 
az a tény, hogy korábban 
Egerben az angolkisasszo-
nyoknál is eltöltött néhány 
évet?
– Nagyon jó terepgya-
korlat volt számomra az 
angolkisasszonyoknál el-
töltött három év minden 
nehézségével és szépsé-
gével. Kezdetben furcsa 
volt a fiatalabb korosztály, 
mivel ott nyolcosztályos 
képzési formában tanultak 
a lányok. Mikor különböző 
okok miatt elhatároztam, 
hogy munkahelyet váltok, 
tudtam, hogy hová me-
gyek, mire vállalkozom. 
Utólag is elmondhatom, 
nagyon jó választás volt.

– Egész életét kitölti az is-
kola, folyamatosan tanul, 

továbbképe-
zi magát, maxi-
malizmusa önmagával és 
tanítványaival szemben 
közismert. Mindezt ho-
gyan tudja szinten tartani?
– Nem tudnám elkép-
zelni az életemet tanulás 
nélkül. Vallom, hogy aki 
egyszer elkezd tanulni, 
az nem tudja abbahagyni. 
Mindig igyekeztem lépést 
tartani minden területen. 
Mint korábban említettem 
történelem-orosz szakos 
diplomám mellett főis-
kolai és egyetemi vég-
zettségem van angolból, 
elvégeztem a közokta-
tásvezetői szakot is. Mivel 
olyan intézményben dol-
goztam, ahol informati-
kai és közgazdasági kép-
zés folyt, OKJ-s vizsgát 
tettem a számítógépke-
zelői és pénzügyi-szám-
viteli ügyintézői szakon. 
A folyamatos önképzést 
rendkívül fontosnak tar-
tom a pedagóguspályán. 
Csak akkor lehetek hite-
les a tanítványaim előtt, 
ha erre is gondot fordí-
tok, illetve lépést tartok a 
saját szakterületemmel. 
Most éppen egy újabb ki-
hívás előtt állok, folya-
matban van a nyelvvizs-
gáztatói akkreditációm. 

– Ilyen feszített munka-
végzés mellett van-e va-
lamilyen hobbija?
– Közismert, hogy tanév 
közben kevesebb szabad-

idővel ren-
d e l ke z i k eg y 

pe dagógus, de kikapcso-
lódásként szeretek ol-
vasni, baráti kötődése-
imre odafigyelek, hiszen 
korábbi munkahelyeimről 
szoros kapcsolatot ápo-
lok néhányukkal. Régi ál-
momat szeretném meg-
valósítani azzal, hogy 
zongorázni tanulok.  Je-
lenleg a Kodály Zoltán Mű-
vészeti Iskola másodéves 
hallgatója vagyok zongora 
szakon.

– Harminchárom éve dol-
gozik a pályán, mit tart 
pedagógiai hitvallásá-
nak? Megosztana-e sok-
sok kedves emléke közül 
egyet a Kolorhét olvasó-
ival?
– Nagyon sok szép em-
lékem van, ezek közül 
az egyik legkedvesebb 
az egri évekhez kötődik. 
Ötödik osztályban an-
golórám volt, amikor egy 
szöszke kislány, aki alig 
látszott ki a padból, kö-
zölte velem: ő nem szereti 
az angolt, sőt azt sem, aki 
tanítja. Nos, az azóta már 
háromgyermekes anyá-
vá váló tanítványom-
mal a mai napig tartjuk a 
kapcsolatot. A pedagógi-
ai hitvallásom pedig már a 
kezdetektől fogva: szere-
tettel, türelemmel, amit a 
szaléziak is nevelési elv-
ként, pedagógiai alapelv-
ként fogalmaznak meg. 

I NTE R J Ú BÁ R DOS-DOR KÓ ÁG N E SSE L 

Türelemmel, szeretettel
ADVENTI KOSZORÚ

ÉG AZ ELSŐ ADVENTI GYERTYA
Kazincbarcika adventi koszorúján is meggyújtották az első 
gyertyát december 3-án, a Fő téren.

Advent első vasárnapján 
a gyerekeknek kedveztek 
a programok, hiszen dél-
után négy órától „A kis-
kedvencek titkos élete” 
című filmet vetítették le az 
Egressy Béni Művelődési 
Központ Színháztermében. 
Ezt követően fél hattól a Fő 
téren elhelyezett óriás ad-
venti koszorúnál folytató-
dott a program, itt Szitka 
Péter polgármester a vá-
rosi civilszervezetekkel, 
illetve azok képviselőivel 

együtt gyújtotta meg az 
első gyertyát.

December 3-ára teljes 
ünnepi díszbe öltözött Ka-
zincbarcika. A készülődés 
már hetek óta tartott, az 
óriási adventi koszorú az 
elmúlt héten készült el, de 
megérkezett a művelődési 
központ mellé a népszerű 
meséből ismert hóember, 
Olaf figurája is, aki már most 
rendkívül közkedvelt kicsik 
és nagyon körében.

HIRDETÉS

MIKULÁS-NAP

VONATTAL ÉRKEZETT A TÉLAPÓ
M i k u l á s - vo n a to z á s s a l 
és Bencs Zoltán, a Flash 
Táncstúdió vezetőjének 
táncórájával kezdődött a 
városi Mikulás-napi prog-

ramsorozat december 
5-én. A kétnapos esemé-
nyen rengeteg színes prog-
rammal várták a kicsiket a 
szervezők: volt többek kö-

zött csillámtetoválás, me-
sekuckó, valamint a Miskol-
ci Csodamalom Bábszínház 
varázslatos műsorát is lát-
hatták a nebulók.

TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Mikulás-est és
jótékonysági akció

A szervező Felsőbarciká-
ért Alapítvány a 14 éven 
aluli gyermekeket kísérő-
ikkel együtt várta a 
december má-
sodikai Mi-
kulás-est-
re, ahol a 
M e s e v á r 
Ta g óvo d a 
„Meseszín-
pada” lépett fel.
A műsort követően 
a nagyszakállú is megér-
kezett a művelődési ház-
ba, aki minden gyermeket 
ajándékcsomaggal jutal-
mazott meg.
A karácsonyi ünnephez 
közeledve idén is meg-

rendezi hagyományos jó-
tékonysági célú ruha- és 
játékgyűjtő akcióját a Fel-

sőbarcikáért Ala-
pítvány Kura-

tóriuma. Az 
a d o m á nyo -
kat decem-
ber 6. és 20 
között szer-

dai és pénteki 
napokon délután 

négy és este hat óra 
között lehet átadni a Tán-
csics Művelődési Ház klub-
termében. A felajánlásokat 
a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központon ke-
resztül juttatják el a rászo-
rulóknak.
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A már hagyománnyá vált kiállítás nyílt a Gimi Galériában a Folt Hátán-Folt Klub tag-
jainak alkotásaiból december 5-én. Az év végi tárlaton különböző foltvarrási techni-
kákkal készült karácsonyi dekorációkat láthatnak az érdeklődők december 20-áig.

A kiállítást Szabóné Zsu-
ponyó Ágnes, a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgáltató 
Központ igazgatóhelyette-
se nyitotta meg, aki beszé-
dében méltatta az alkotó-
kat, s a klubbal kapcsolatos 
emlékeit osztotta meg. 
– A mi személyes és köz-
vetlen ismeretségünk 
gyökerei 2010-ig nyúlnak 
vissza. Az önkormány-
zaton rendszeres részt 
vettek a civil szervezetek 
számára kiírt pályázaton, 
amit akkor én koordinál-
tam. Mindig fantasztikus 
ötleteik voltak! 2011-ben 
amikor a kisfiam még po-
caklakó volt nyitottam meg 
a kiállításukat a Gyerme-
kek Háza régi épületében, 
amely szintén egy kará-
csonyi kiállítás volt. Azóta 
a kisfiam már elsős isko-
lás, így a Gyermekek Háza 

rendezvényein látogatjuk 
a foltvarrókat.
A Folt Hátán-Folt Klub 
2002-ben alakult Pácz Já-
nosné, Ibolya vezetésé-
vel akkor még az Egressy 
Béni Könyvtár, Kulturális 
és Sport Központ Gyer-
mekek Háza Kézműves 
Ház részlegében. A törzs-
tagok jelenlegi száma: 16 
fő. Páczné Ibolya és társai 
évente többször rendez-
tek és rendeznek kiállítá-
sokat Kazincbarcikán és 
a környező településeken 
pl.Szendrőben, Rudolftele-

pen, Izsófalván vagy leg-
utóbb Sajókazán.
A város életében is aktívan 
jelen vannak: megtaláljuk 
őket a szociális ellátó in-
tézmények idősotthonai-
ban különböző rendezvé-
nyeken, vagy a Kolorcity 
fesztiválokon is: 2015-ben 
a Kiskalász zenekar Hepe-
hupa városában c. dalában 
szereplő állatokat varrták 
meg vagy 2016-ban pl. az 
újrahasznosítás jegyében 
ingből bevásárló szatyro-
kat és levendulazsákokat 
készítettek.

Szalagavató ünnepséget 
tartottak december else-
jén a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnáziumban. Az ünnep-
ségen Petróczi Gábor, az 
intézmény igazgatója kö-
szöntötte a végzős diáko-
kat, a városvezetőket és a 
megjelent vendégeket. A 
rendezvény első felében 
a végzős diákok táncos 
és énekes műsorát látták 
a pedagógusok, valamint 
a családtagok, ezt köve-
tően pedig három osztály 
97 tanulója kapta meg a 
középiskolai tanulmányok 
végének közeledtét jelző 
szalagot. A rendezvényen 
Klimon István, Kazincbarci-
ka alpolgármestere is részt 
vett.
Szintén aznap tűzték fel 
a szalagokat az Ózdi SZC 
Deák Ferenc Szakkép-
ző Iskolája és Művésze-

ti Szakgimnáziuma utolsó 
éves tanulóinak szalaga-
vató ünnepségén.
Az eseményen az elmúlt 
évek közös pillanatait idéz-
ték meg a diákok, mosolyt 
csalva a vendégek arcára. 
Komikus jeleneteket és 
meghatott pillanatokat él-
hettek át a megjelentek a 
műsor, az elhangzó dalok 
hallgatása közben.
Nyolcvanegy végzős ta-
nuló viseli a következő 

napokban, hetekben azt a 
szalagot, amely szimboli-
zálja az alma mater jelké-
pét, illetve mutatja azt az 
irányt a felelősségteljes 
élet felé.
Hétvégén az Irinyi János 
Református Oktatási Köz-
pont Szakgimnáziuma és 
az Ózdi SZC Surányi Endre 
Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma 
is megtartja hagyományos 
szalagavató ünnepségét. 

Az esélyegyenlőség fontosságára közös filmnézéssel 
hívta fel a figyelmet a Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola a fogyatékkal élők világnapja alkal-
mából december 4-én.

Az eseményen Kondor-
né Sztojka Ágnes, az in-
tézmény igazgatója kö-
szöntötte a tanulókat és 
a pedagógusokat majd a 
fogyatékkal élők világ-
napjáról szólt. A téma 
kapcsán két kisfilmet 
néztek meg a gyerekek. 
– Az első összeállí-
tást tavasszal a Sal-
sa Vita Alapítvány által 
meghirdetett „Adj egy 
ötöst” című pályázat 

részeként a 6.b osztállyal 
együtt készítettük az-
zal a céllal, hogy segítsük 
a fogyatékkal élő embe-
rek társadalmi integráci-
óját. A második film pedig 
a hatvanöt Pollackos, ta-
gozatos diák mindennap-
jait mutatja be, ezzel is 
elősegítve a másság elfo-
gadását – mesélt a pro-
jekt részleteiről Molnárné 
Buzás Erzsébet, az iskola 
gyógypedagógusa.

Karácsonyi dekorációk

Feltűzték a szalagokat

Egyenlő esélyekkel 
G I M I GA LÉ R IA

SZA LAGAVATÓ

KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

AJÁNLÓ

December 8. (péntek), 18.00  ZOOM – MEGÚJUL 
A FŐ TÉR

December 12. (kedd), 10.00 KOLORLIVE
• Vendég: Tomori Gábor (Coody) – beszélgetés egy, a térségből 

származó fiatal költővel
• Vendég: Petróczi Gábor, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 

igazgatója 
Téma: Megvolt az első államilag elismert nyelvvizsga a Szaléziben

December 13. (szerda), 18.00 KÉK ARANY
• VRCK – DEAC – röplabdamérkőzés 

 December 16 (szombat), 18.00  ÉLŐ KARÁCSONYI 
KOLORLIVE

• Műsorvezető: MURI ENIKŐ és SUGARLOAF SZABI
• A karácsonyfa-díszítés története, lakásdekorációs-trendek
• Hogyan készül a töltött káposzta? – karácsonyi főzőcske
• Mikulás-kocogás – jótékonykodtak a barcikai futók
• Sztárinterjúk
• Zene és sok-sok játék
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HIRDETÉS

”LEGYEN AZ ÜNNEP MÉG SZEBB!”
(adventtől-vízkeresztig)

Hagyományos karácsonyi városszépítő versenyt hirdet  
a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma és a  

Kazincbarcikai Városszépítő Egyesület.

Kategóriák:
- legszebben díszített erkély,
- legszebben díszített lépcsőház,
- legszebben díszített családi ház,
- legszebben díszített üzlet,
- legszebben díszített intézmény.

A díjazásra javasolt dekorációkat névvel, pontos címmel a  
jozsef.fancsik@gmail.com, vagy a dienesmaria@gmail.com címre 

szíveskedjenek eljuttatni!

Köszönjük!

Dienes Mária
Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma elnöke

Fancsik József
Városszépítő Egyesület elnöke

Illusztráció

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény az Advent-
től Újévig programsorozat december 8-ai 
hangversenyéhez és a KolorTV december 
16-ai, karácsonyi adásához kapcsolódik. 
Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal két belépője-
gyet nyerhet az Egressy Béni Művelődé-
si Központ 2017/2018-as évadának 2018.
február 21-ei előadására, Ray Cooney: „A 
miniszter félrelép” című bohozatára.

Beküldési határidő: december 15.

ÚJ CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika, 
Jószerencsét út 1/A.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos részlete-
ket a Kolorhét szerkesztőségével a 06-
20/479-4351-es telefonszámon lehet 
megbeszélni.

A november 10-ei rejtvényünk 
nyertese: Brida Józsefné 

REJTVÉNY

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

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

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

Felhívjuk a tisztelt lakosság, utazóközönség szíves figyelmét, hogy 
az Észak-magyarországi Közlekedési központ Zrt. 2017. december 
10-től több útvonalon is menetrend módosításokat tervez bevezetni 
a helyközi menetrend szerinti autóbusz közlekedésben. 

További részletek elérhetőek:
a kazincbarcika.hu weboldalon, a kolorline.hu weboldalon, illetve
a KolorTV képújságjában.

TÁJÉKOZTATÁS

Asztalidísz-készítő foglalkozással és „Karácsonyi Mézes” kiállítással indult decem-
ber 1-jén az Adventtől Újévig programsorozat a Mezey István Művészeti Központban.

Adventi koszorút ké-
szítettek az ügyes kezű 
felnőttek a Gyerme-
kek-Háza Kézművesház 
foglalkozásán. A huszonöt 
fős, teltházas programon 
a virágkötészet techni-
káját ismerhették meg és 
alkalmazhatták a díszek 
elkészítése során az alko-
tók.
– Már több éve felvető-
dött az igény, hogy le-
gyenek felnőtt kézműves 

foglalkozások is, így a ta-
valyi siker után idén ismét 
megszerveztük az ese-
ményt – árulta el Ursutz-
né Blága Krisztina, a Gyer-
mek Háza-Kézművesház 
vezetője. 
A Mezey Művész Kávézó-
ban az ovisok az óvoda-
pedagógusokkal együtt 
készültek a „Karácso-
nyi Mézes” kiállításra. A 
projektet többhetes ter-
vező és kutató munka 

előzte meg. Liszt, por-
cukor, méz, tojás és mé-
zeskalács-fűszerek: tíz 
adag mézeskalács-tész-
tát használtak fel a mé-
zeska lác shá z- ma ke t t-
hez. A mára már jelképpé 
vált két köztéri alkotás, az 
unikor nis és a sárkány pe-
dig többféle technikával 
valósult meg. A gyerekek 
is részt vettek a munkála-
tokban: mézeskalács-há-
zakat, -fákat, -embereket 

alkottak, valamint a kiállí-
tás színesítésére advent-
hez kapcsolódó képeket 
is készítettek az óvodák 
óvo d a p e d a góg u s a i n a k 
segítségével.
Gálik Valentinné óvoda-
pedagógus elmondta, 
hogy majdnem minden 
évben készítenek mé-
zeskalácsokat a külön-
böző óvodai események 
alkalmával, ebben az év-
ben pedig külön felkérést 
kaptak arra, hogy hozzák 
létre a mára teljes pom-
pájában látható mézeska-
lácsház-makettet.
A mézeskalácsház-ma-
kettet a Kazincbarci-
kai Összevont Óvodák 
óvodapedagógusai és pe-
dagógiai asszisztensei – 
Gálik Valentinné, Sárvá-

riné Horváth Melinda, dr. 
Megyeryné Rácz Andrea, 
Fáklyáné Nagy Szilvia, 
Murányiné Kardos Zsu-
zsanna, Szabó Péterné, 
Balázs Sándorné, Czö-
vekné Szűcs Ildikó, Vincze 
Éva, Várhelyi Rita – közö-
sen építették.
Az eseményen részt vett 
Szitka Péter, Kazincbar-
cika polgármestere, va-
lamint Klimon István 
alpolgármester, aki kö-
szöntötte a résztvevőket, 
megköszönte az egykori, 
illetve mai intézményve-
zetőknek, óvodapedagó-
gusoknak azt az áldoza-
tos munkát, amit magas 
színvonalon végeznek a 
kazincbarcikai gyermeke-
kért. A tárlat 2018. január 
5-éig tekinthető meg.

MESÉS MÉZES ALKOTÁSOK
A DV E NTTŐL ÚJ ÉV IG
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

December 10. (vasárnap) 17.00
 › KOLOR ADVENT

NIKA, GYERTYAGYÚJTÁS II.,  
CSIPA ÉS A KISAMERIKA
Díjtalan!

December 15. (péntek) 19.00
 › VARNUS XAVÉR:  
CINE-MUSIC  
3 ORGONÁRA

Jegyár: 3000 Ft

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › KABARCI-K TÁRLATA
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA

Január 5-éig
 › ESSZENCIÁK

térségi művészek ünnepi alkotásainak kiállítása

MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ

Január 5-éig
 › KARÁCSONYI MÉZES

a Kazincbarcikai Összevont Óvodák óvodásainak és óvónőinek kiállítása

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ

December 10. (vasárnap) 10.00
 › ADVENTI JÁTSZÓHÁZ

Ünnepi hangulatú családi barkácsolás, ajándékok és dekorációk készítése
Részvételi díj: 400 Ft/fő

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

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

December 19-éig
 › KÉZMŰVESBÉRLET

általános iskolásoknak*

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

KAZINCZY FERENC TORNACSARNOK
Kazincbarcika, Herbolyai út 5.

December 12-13. (kedd, szerda) 13.30
 › FUTSAL DIÁKOLIMPIAI KÖRZETI DÖNTŐ

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

December 9. (szombat) 7.00
Tornacsarnok

 › DZSÚDÓVERSENY

December 9. (szombat) 9.00
Munkacsarnok

 › TOLLASLABDA MIKULÁS 
KUPA

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA
Kazincbarcika, Hadak útja 1.

December 11. (hétfő) 14.00
 › ÚSZÁS DIÁKOLIMPIAI KÖRZETI DÖNTŐ

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT (3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 2)

December 24-26. ZÁRVA
December 27-30. 6.00-22.00
December 31.-2018. január 1. ZÁRVA

A futók számára az Akácfa út felőli kaput 6.00-22.00 óra között az 
ünnepek alatt is nyitva tarjuk.

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT TORNACSARNOKA 
(3700 Kazincbarcika, Lini István tér 4. )

December 23.-2018. január 1. ZÁRVA

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA (3700 Kazincbarcika, Hadak útja 1.)
December 24-25. ZÁRVA
December 31. – 2018. január 1.  ZÁRVA

SZENDRŐ
Szendrő, Fő tér

 › KARÁCSONYVÁRÓ RENDEZVÉNYSOROZAT
December 10. (vasárnap) 11.00 
Műsorral készülnek a Hétszínvirág 
Óvoda kisóvodásai, valamint a 
Szendrői Apáczai Csere János 
Általános Iskola diákjai. 
Ünnepi beszédet mond: Kalász 
László intézményvezető
Advent második gyertyáját 
meggyújtja: Báriné Újvári Krisztina 
óvodavezető

December 17. (vasárnap) 11.00 
Műsorral készülnek a Római 
Katolikus Egyházközség tagjai
Ünnepi beszédet mond és advent 
harmadik gyertyáját meggyújtja: 
Ferencz Károly római katolikus 
plébános

December 23. (szombat) 17.30 
Az ünnepi műsor összeállításában 
közreműködnek:
- Százszorszép Majorette Csoport
- Operett Miskolcz művészei:  
Ládi Gabriella és Bagi Csaba
Az adventi koszorút megáldják a 
történelmi egyházak képviselői
Ünnepi beszédet mond és advent 
negyedik gyertyáját meggyújtja: 
Tomorszki István polgármester

Zárásként a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Nyugdíjas 
Bányász Szakszervezet 
Szendrői Alapszervezete 
szeretetvendégségre invitálja a 
résztvevőket

EDELÉNY
December 9. (szombat) 14.15 
Császta-szőlőhegy

 › ADVENT A CSÁSZTÁN
- „OTT FENN A HEGYEN” 
- Közös imára, énekre,  
vendéglátás keretében 
forralt borra, teára várják az 
érdeklődőket. 

December 11. (hétfő) 17.00
 › ÚJBOR SZENTELŐ 
ÜNNEPSÉG

17.00 Szentmise és borszentelés  
a Római Katolikus Templomban
18.00 A megszentelt újborok 
kóstolása, ünnepi műsor a  
Bódva étteremben

SAJÓSZENTPÉTER
LÉVAY JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR (Sajószentpéter, Bem út 15.)

December 11-16.
 › TÉLI KÖNYVTÁRI NAPOK

December 11. (hétfő) 10.30 
 › KINCSEIM 

a Sajószentpéteri Óvodák kiállítása 
a gyerekek munkáiból

December 12. (kedd) 16.00
 › KULTUSZ ÉS FELEJTÉS – 
LÉVAY JÓZSEF IRODALMI 
ÉS TÁRSADALMI STÁTUSZA

Porkoláb Tibor egyetemi docens 
könyvbemutatója

December 13. (szerda) 10.00
 › TÉLI ÜNNEPKÖR

Előadás ünnepi hagyományokról, 
téli népszokásokról

December 14. (csütörtök) 16.00
 › SPEKTRUM, A VILÁG 
TÜKRE

Vetélkedő felnőtteknek

December 15. (péntek) 14.00
 › KIS KARÁCSONY, NAGY 
KARÁCSONY

Interaktív foglalkozás a Kalán 
tanoda tanulóival

December 16. (szombat) 10.00
 › ADVENTI ZENÉS 
IRODALMI MATINÉ 

a Sajószentpéteri Irodalmi Kör 
tagjaival és a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjaival

BERCSÉNYI TÉRI BETLEHEM

December 12. (kedd) 10.30 
 › A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS 
ÓVODA MÓRA FERENC UTCAI TAGÓVODA MŰSORA 

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

Újabb siker után az élen 
A férfi futsal NB II keleti csoportjának 13. fordulójában 
Gyömrőn szerepelt a Kazincbarcikai Ördögök SE. A bar-
cikai alakulat hátrányból fordítva győzött 7-3-ra.

Kőrösi Gábor tanítványai 
rosszul kezdték a mér-
kőzést, és a házigazda 
Gyömrő 3 góllal elhúzott. 
A folytatásban magához 
tért a borsodi csapat és 
gyorsan szépített, majd 5 
perccel a félidő előtt már 
csak 1 gólos volt a hátrá-
nya. Balogh és Besenyei 
szerezték a barcikai talá-
latokat.
A második 20 perc-
ben hamar jött a ven-
dégegyenlítés Debreceni 
révén, és újból nyílt lett a 
találkozó. A játékrész de-
rekán a 30. percben vet-
te át először a vezetést 

a mérkőzésen a Kazincbar-
cika, – Vígh talált be ekkor 
– majd újabb gólokat sze-
rezve növelte az előnyét és 
már 3 találattal vezetett. A 
vendégek részéről ekkor Ir-
hás és Patócs volt eredmé-
nyes. A pontot az i-re Mi-
kolka tette fel, aki az utolsó 
percben állította be a 7-3-
as végeredményt. A Ka-
zincbarcikai Ördögök SE így 
28 ponttal az első helyen 
áll a bajnokságban. A Bar-
cika legközelebb december 
11-én hétfőn a Kecskemét 
együttesét fogadja, fél hét-
től a Don Bosco Sportköz-
pontban. 

KBSC

HAVAS MECCS
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 20. fordulójában a 
Békéscsaba ellen lépett pályára a KBSC. A Cegléd elleni 
bajnokin eső, ezúttal pedig szakadó hóesés várta a csa-
patokat a kezdés előtt.

Ahogy az várható volt a ha-
vas, csúszós talajon az első 
félidőben egyáltalán nem 
tudott folyamatos játék ki-
alakulni. A félidő egyetlen 
nagy helyzete így is a ka-
zincbarcikaiaké volt, mikor 
a 21. percben Palmes távoli 
lövése majdnem becsap-
ta a vendégek kapusát, de 
végül gól ebből sem szüle-
tett.
A második félidőben nem 
sokat változott a játék 
képe, a kék-sárgák próbál-
tak nyomást helyezni a Bé-
késcsabára, de a mezőny-
fölény a havas talajú pályán 
végig csak meddőnek bi-
zonyult. A 60. perc környé-
kén két Süttő lövés tornáz-

tatta meg Ribánszkit, de 
gól ezekből sem született. 
A Békéscsaba az utolsó 10 
percben tudott fölényt ki-
alakítani, de helyzetig - 
ahogy a találkozó egészén 
– ezúttal sem jutottak el. 
A 90. percben aztán az tör-
tént, amire senki sem szá-
mított. Egy beívelést kö-
vetően Urbin csúszott el a 
16-oson belül Palmes mel-
lett, a játékvezető minden-
ki meglepetésére büntetőt 
ítélt. A büntetőt Birtalan 
nem hibázta el, így a Bé-
késcsaba győzelemmel tá-
vozott Tiszaújvárosból.

Vitelki Zoltán: – Sokadik 
meccs, amikor már úgy kell 

nyilatkoznom, hogy el va-
gyok keseredve. Sőt most 
még jobban, mint a múlt 
héten, hiszen úgy érzem, 
hogy a mérkőzés nagy ré-
szét uraltuk, nekünk voltak 
helyzeteink. A mi helyze-
tünkben a döntetlen is jó 
eredményt lett volna.

Boér Gábor: – Igazából úgy 
gondolom, hogy folyama-
tos játék nem alakulhatott 
ki, hiszen ilyen rossz tala-
jon sem én, sem játékosa-
im nem játszhattak még 
életükben. Nem volt szép 
mérkőzés, hiszen csak a 
felívelések és a pontrúgá-
sok okoztak veszélyt. Vár-
ható volt, hogy az nyer, aki 
talál egy gólt. Szerencsére 
ezt a gólt mi lőttük, de gra-
tulálok mindkét csapatnak 
a küzdelemért, de játékról 
ma nem beszélhettünk.

VRCK

LÉPÉSELŐNYBEN
A férfi röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első 
mérkőzésén a Szolnok együttesét fogadta a Vegyész 
Röplabda Club Kazincbarcika. Daniel Oravec együttese 
3-0-ra hozta a kötelező győzelmet.

Ismételte magát a tör-
ténelem, hiszen a tavalyi 
szezonban is a Szolnok 
volt az ellenfél a Magyar 
Kupában a 4 közé jutá-
sért. A bajnokságban a 
Vegyész ebben az év-
ben már győzött a Szol-
nok ellen hazai pályán 
3-0-ra, és a tavalyi baj-
noki bronzmeccsen sem 
hagyta érvényesülni 
mostani riválisát. 
Erre a mérkőzésre ala-
posan felszívta magát a 
vendégcsapat, és 9-6-os 
vezetésénél Daniel Ora-
vecnek kellett időt kérnie. 
A hazai tréner tanácsait 
megfogadták a játéko-
sok, és a szett közepén 
már 17-14-nél náluk volt 
az előny. Gulyás Ferenc 
ekkor magához hívta já-
tékosait, de az időkérés 
sem segített a vendé-
geken 25-18-ra hozta a 
Vegyész az első játszmát. 
A folytatásban villámraj-
tot vett a szolnoki együt-

tes, a nézők is csodálkoztak 
azon, hogy 8-1-re vezetett 
a Tisza-parti alakulat. Egy 
hazai időkérés után az-
tán megrázták magukat a 
kék-sárgák, és hamaro-
san már 14-14-et mutatott 
az eredményjelző. A vég-
játékban pedig nem volt 
mese, ezt a szettet is meg-
nyerte a barcikai együttes 
25-18-ra. 
A harmadik szakaszban 
a meccsben maradásért 
küzdött a Szolnok, amely 
ekkor már nem tudott 
méltó ellenfele lenni a Ka-
zincbarcikának. A cserék is 
jól játszottak hazai olda-
lon, mindenki hozzátette a 
magáét a győzelemhez. A 
VRCK a 3. játszmát 25-16-
ra, a mérkőzést pedig 3-0-
ra nyerte a kupacímvédő 
ellen. 
A VRCK - DEAC mérkőzés 
december 10-én vasárnap 
17 óra 30 perckor kezdő-
dik a Don Bosco Sportköz-
pontban

MIKULÁS-KOCOGÁS

KÖZEL 250 CSOMAG GYŰLT ÖSSZE

Csaknem kétszázan futottak együtt december 2-án déle-
lőtt, az idei Mikulás-kocogáson Kazincbarcikán.

Csoportokban gyülekeztek 
a kocogni vágyók szom-
bat reggel a Rákóczi téren. 
A Barcika Art Kft. és a helyi 
futók közös rendezésében 
megvalósult sportesemé-
nyen az Egressy út–Má-
tyás király út–Jószerencsét 
út–Egressy út–Rákóczi tér 
szakaszon, egy mintegy 2,9 
kilométeres pályán kocog-
hattak Viszoczky Sándor 
felvezetésével a résztve-

vők. A télies időjárás elle-
nére is szép számmal ér-
keztek nevezések egészen 
a kezdésig.
– Összesen 181 nevezőnk 
volt, de ennél több cso-
mag gyűlt össze, mert volt 
olyan futónk is, aki több 
csomagot hozott, de olya-
nok is akadtak, akik kocog-
ni ugyan nem kívántak, de 
Mikulás-csomagot azért 
hoztak a rászoruló gye-

rekeknek – mondta Róth 
Zoltán, a Barcika Art Kft. 
sportszervezője, hozzá-
téve, hogy az önkormány-
zat és Barcika Holding cé-
geinek felajánlásával közel 
250 csomagot tudtak át-
adni a Kazincbarcikai Szoci-
ális Szolgáltató Központnak 
(KSzSzK).
Miután mindenki átlép-
te a célvonalat, a helyszí-
nen vette át a csomago-
kat a KSzSzK igazgatója. 
István Zsolt, aki elárulta, 
hogy nagy öröm számukra, 
hogy ilyen sok nehéz sorsú 
gyermeknek tették szebbé 
a Mikulás-napját a barcikai 
és távolabbról futók.
– Az különösen szívmelen-
gető, hogy sokan úgy adtak 
csomagot, hogy nem is fu-
tottak, jó érzés látni, hogy 
ilyen sokan próbálnak segí-
teni a rászorulókon – hang-
súlyozta István Zsolt.
A közel 250 Mikulás-cso-
magot a KSZSZK a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgá-
laton keresztül juttatta el 
a leginkább rászorulókhoz.
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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

Karácsonyra rendeljen a
Barcika Príma Kft.-től!

4 személyes hidegtál:
- Kaszinótojás
- Franciasaláta
- Majonézes tojásos 
 hagymás burgonyasaláta
- Mini vagdalt
- Rántott csirkemellszelet
- Töltött dagadó Ára: 4990 Ft/tál

4 személyes sültes tál:
- Sült csirkecomb (2 db egész)
- Fokhagymás sertéstarja (2 db)
- Rántott karfiol (4 db)
- Kalapos csirkemell (2 db)
- Párolt rizs, párolt zöldség, röszti burgonya Ára: 6990 Ft/tál 

Töltött káposzta: 990 Ft/adag (3 db)  Minimum 5 adag rendelés!

Halászlé harcsaszelettel:  1700 Ft/adag (0,5 liter)
Halászlé pontypatkóval: 1400 Ft/adag (0,5 liter)

Az árak a csomagolást is tartalmazzák! 

Rendelésfelvétel: 2017. december 22-ig
Elvitel: a Jóbarát étteremből legkésőbb 2017. december 24. 11 óráig

Kapcsolat:
Tel: 06-20/391-7522
E-mail: kriston.tamas@barcikaprima.hu

Ünnepi ajánlat

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

NYITVA: K.–P. 06.00–16.00, SZO. 06.00–14.00, V. 06.00–12.00
Telefon: 06-30-573-5584, e-mail: barcikapiac@alfi.hu

Hazai őstermelők, kistermelők, kézművesek kínálják termékeiket!

KÓSTOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TERMELŐI PÉNTEK 
2017. 12. 15-ÉN

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Élőhal-árusítás 2017. 12. 08-án és 09-én

PÉNTEKI AKCIÓ: 2017. 12. 15-én
A HÚSBOLT AJÁNLATA: ELŐHŰTÖTT KISTESTŰ TYÚK: 499 Ft/kg

PÉKÁRU MINTABOLT: TEPERTŐS ÉS SAJTOS ZSÚRPOGÁCSA 200 g: 239 Ft/csomag

KAZINC OPTIKA
Kazincbarcika, Egressy Béni út 31.

48/412-717, 20/587-4715

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT MINDENNAP,
KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

ÚJ SZEMÜVEGKERETEINKRŐL A FOTÓKAT
KERESSE FACEBOOK-OLDALUNKON!

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN  MINDEN 
ELKÖLTÖTT 10 000 FT UTÁN
1000 FT LEVÁSÁROLHATÓ

AJÁNDÉKUTALVÁNYT ADUNK!

ELFOGADUNK EDENRED AJÁNDÉKKÁRTYÁT, 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁT,

SZÉPKÁRTYÁT ÉS BANKKÁRTYÁT IS.

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Lédig szaloncukor több íz
Mieszkó függelék több íz
Vadász szaloncukor több íz
Stühmer szaloncukor 5 íz
Pepsi 2,5 l 305 Ft
Mirinda 2,5 l
7UP 2,5 l

305 Ft
305 Ft
305 Ft

850 Ft/kg
2200 Ft/kg
3000 Ft/kg
6000 Ft/kg
122 Ft/l
122 Ft/l
122 Ft/l

Vegyiárúk nagy választékban!

Sütemények, linzerek nagy választékban!


