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A kistérségi településeink 
előmenetelét bemuta-
tó sorozatunkban ezúttal 
Rudabányát kerestük fel. 
A 2017-es év összességé-
ben sikeresnek mondható 
a város szempontjából, hi-
szen az intézmények zök-
kenőmentesen működtek, 
a kötelező önkormányzati 
feladatokban nem volt el-
maradás. Új idegenforgal-

mi létesítmé-
nyek kezdték 
meg műkö-

désüket a településen. A 
Rudapithecus Látogató-
központ, valamint a hoz-
zá csatlakozó Látványtár 
és Tájház nagy népszerű-
ségnek örvend a látogatók 
körében. Az objektummal 
kapcsolatban vannak még 
tennivalók, melyekre az el-
következendő időszak pá-
lyázati lehetőségei nyújt-
hatnak megoldást. 
Az elmúlt év több sikeres 
pályázatot hozott, ezek ki-
vitelezése 2018-ban tör-
ténik meg. A legfontosabb 

felada-

tok közé tartozik a Bá-
nyászattörténeti Múzeum 
ásványtárának felújítása, 
a városháza épületének 
korszerűsítése, a turisz-
tikai építmények infra-
strukturális fejlesztése, 
valamint a belterületi utak 
burkolatának javítása. 
Jelentős eredményeket 
mondhatnak magukénak 
a közfoglalkoztatás terén, 
mely a Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. keretén be-
lül zajlik. A mezőgazdasági 
ágazat által termelt zöld-

ségek és egyebek 
a helyi gyermek- 

és szociális ét-
kez tetésben 
hasznosultak. 
A   betonüzem-
ben gyártott 
betonelemek 
az utak, köz-

területek, vízelvezető ár-
kok kiépítését szolgálják. 
A város az elmúlt eszten-
dőben számos megyei, 
vagy országos rendez-
vénynek adott otthont. 
A teljesség igénye nélkül 
említhető a mazsorett-ta-
lálkozó, a nemzedékek ta-
lálkozója, a bányász da-
lostalálkozó, a múzeumi 
nap, illetve a városi idősek 
napja. Szeptember elején 
10. alkalommal rendezték 
meg a nagy tömeget vonzó 
városnapot.  Csatlakoztak 
a kazincbarcikai Kolorfesz-
tiválhoz is, melynek kere-
tében Takács Tamás és 
zenekara adott koncer-
tet a településen.  A város 
szülöttének, gróf Gvadányi 
József író-generálisnak a 
személye köti össze Ru-
dabányát a kárpátaljai Ba-

dalóval. Ennek okán írt alá 
testvértelepülési megál-
lapodást a két helység ve-
zetője. 
- Hiányérzetünk két dolog 
miatt van. A művelődési 
házunk régóta esedékes 
felújítását forráshiány mi-
att nem kezdhettük meg, 
valamint fontos lett volna 
egy új konyha-étterem 
létrehozása, amely nem-
csak a gyermek- és szo-
ciális étkeztetést, hanem 
az idegenforgalmat is szol-
gálná. Mindazonáltal az idei 
év legfontosabb felada-
ta az említett nyertes pá-
lyázatok megvalósítása, 
intézményeink működési 
színvonalának legalább a 
megőrzése, vagy a lehető-
ségek szerinti fejlesztése 
- zárta beszámolóját Szo-
bota Lajos polgármester. 

BÜSZKÉN ELŐRETEKINTVE
TÉ RSÉG

FE LH ÍVÁS

A dinamikusan fejlődő nagyközség 
Izsófalva életében foly-
tatódik a fejlődés, a falu 
szépülése, megújulása. 
Tavaly a szoborkertben 
lévő I. világháborús em-
lékmű éledt újjá, melynek 
környezete külön megvi-
lágítást kapott. Az év vé-
gén több beadott pályá-
zat sikerrel zárult, melynek 
megvalósítása 2018-ban 
történik meg. Az elnyert 
projektek alapján 70 mil-
lió Ft-os pályázati forrás-
ból valósul meg az ön-
kormányzat épületének 
fűtéskorszerűsítése. To-
vábbi 1,5 millió forintból 
újítják fel a „régi pártház” 
épületét, melyben jelen-
leg az iskoláskorú gyer-
mekek testnevelésóráit 
tartják, amely a későbbi-
ekben közösségi házként 
funkcionál. A külterületi 
utak rendbetétele 99 mil-
lió forintos pályázati ösz-
szegből jön létre. Az Izsó 
Miklós úton a járda felújítá-
sára 15 millió Ft-ot nyertek, 
a mentőállomás épületé-
nek renoválására pedig 9,6 

millió Ft áll rendelkezésre. 
A polgárőrség 600 000 Ft 
támogatásban részesült. 
A Izsófalvai Református 
Egyházközség 50 Millió Ft-
ot nyert az „EFOP-1.3.7-17 
A társadalmi kohézió erő-
sítése az egyházak és civil 
szervezetek közösségfej-
lesztő tevékenységének 
bővítésével” jelű pályá-
zaton. Idén január 25-én 
volt az alapkőletétele a 24 
fős speciális fiúotthonnak, 
melyet a kórház területén 
belül építenek 168 millió 
Ft-ból. A falu területén két 
helyen épül napelempark 
vállalkozók által elnyert 
pályázatokból. A későb-
biekben is számos feladat, 
sok fejlesztenivaló vár 
még a településre. A nagy-
községben 2015-ben újra 
megalakult a focicsapat. 
Szeretnének a számukra 
egy sportöltözőt építeni.  
Az iskolás gyermekek 
tes tneveléséhez és a 
sportolni vágyó felnőt-
teknek szükség lenne egy 
tornacsarnok létrehozá-

sára, hiszen a megvalósu-
lásra váró projekt értelmé-
ben a most használt épület 
új funkciót nyer, így a test-
nevelésórák megtartása 
nem lesz megoldható. A jö-
vőbeni tervek között szin-
tén szerepel az óvoda épü-
letének belső felújítása. 
- Égetően fontos lenne új 
buszmegállók kialakítá-
sa, s nemcsak a külterületi 
utak, hanem a belterüle-
ti utak állapotának javítá-
sa is, mert vannak olyan 
utcák a településen, ahol 
még nincs aszfaltos út ki-
építve. Elsősorban az Al-
kotmány út aszfaltozása, 
rendbetétele elengedhe-
tetlen. Ezt mindenféle-
képpen orvosolni szeret-
nénk. Az önkéntes tűzoltó 
egyesületnek szeretnénk 
egy tűzoltóautót igényelni, 
továbbá a polgárőrségnek 
pedig beszerezni egy jár-
művet, mert jelenleg saját 
autóval járnak szolgálat-
ba - tájékoztatta lapunkat 
Simon Ottó, Izsófalva első 
embere.

Ultiverseny Vadnán 
Negyedik alkalommal 
rendezték meg a Bán – 
Sajó-völgye Vadna Ul-
tiversenyt a kártyajáték 
rajongóinak január 27-
én. A mintegy 25 térség-
beli induló 3-4 fős cso-
portokban mérkőzött 
meg egymással. A re-
gisztráció és a köszöntő 
elhangzása után délelőtt 
9 órakor indult a kártya-
csata. A kötött szabá-
lyok értelmében a mér-
kőzés 10 fordulós volt, 
12 leosztással. A verseny 
szabályszerűségének 
betartásáról Gyöngyösi 
Géza, a Magyar Ultiszö-
vetség főtitkára gondos-

kodott. A versenyzőknek 
lehetőségük volt a játék 
közbeni felfrissülésre, re-
laxálásra, hiszen egy kü-
lönteremben szendvicset, 
kávét, üdítőt biztosítottak 
a résztvevőknek. Az dél-
utánba nyúló megmérette-
tés első három helyezettje 
pénzjutalomban részesült, 
a győztes pedig hazavihet-
te a vándorkupát. A ver-
senyben első lett Kapitány 
Béla, őt  Károlyfalvi János 
követte, a harmadik helyen 
Molnár Gyula végzett. A dí-
jakat Bencze Péter, Vadna 
polgármestere és Gyön-
gyösi Géza adták át a nyer-
teseknek.

A Barcika Príma Kft. és Kazincbarcikai Város Önkormányzata közös fejlesztéseként 
tavaly szeptembertől A és B menü közül választhatnak azok az iskolások, középisko-
lások és idősek, akik a kft. közétkeztetési szolgáltatását igénybe veszik. Az https://
barcikaprima.qb.hu/ weblapon mostantól nemcsak a rendelés adható le, hanem már 
elérhető az internetes bankkártyás fizetési lehetőség is. Az étkezés kifizetését a re-
gisztrált felhasználó pár lépésben el tudja végezni a weboldalon, megkönnyítve ezzel 
a rendelési folyamatot. A bankkártyával az intézményekből elvitt, úgynevezett ven-
dégebéd, valamint az ott helyben elfogyasztott alkalmazotti ebéd is fizethető. 

Bankkártyás fizetés lehetőségének rövid ismertetője: 

1. lépés: Válassza ki a 
Pénzügyi adatok fület. Az 
itt található listák közöl a 
Díjbekérő fülön láthatja az 
intézmény által generált 
díjbekérőket, illetve azok 
adatait. (dátumát, fizeten-
dő összeget, időszakot). 
Amennyiben a díjbekérőt 
a weben szeretné kifizetni, 

akkor kattintson az adott 
díjbekérő sorában találha-
tó Fizetés szóra. 

2. lépés: A következő ol-
dalon ellenőrizheti a szám-
lázási adatait, melyet a 
Számlázási adatok módo-
sítása gombra kattintva 
tud módosítani. Ameny-

nyiben mindent rendben 
talál, az oldal felső részén 
található 3-Fizetés gomb-
ra kattintson!

3. lépés: A Fizetés gombot 
megnyomva, átirányítják 
Önt az OTP fizetési felüle-
tére, egy megerősítő üze-
netet követően.

Az OTP fizetési felületén 
töltse ki a szükséges ada-
tokat (kártyát kibocsátó 
bank neve, kártyaszám, 
név, lejárati dátum, érvé-
nyesítési kód), majd nyom-
ja meg a képernyő alján ta-
lálható Tovább gombot.
Az OTP felületén még egy-
szer ellenőrizheti adatait, 
majd a Jóváhagyás gombra 
kattintva megkezdődik a 
fizetési tranzakció.
A tranzakció végezté-
vel az OTP visszairányítja 
Önt a weboldalra, melyen 
a tranzakció sikeressé-

géről, vagy sikertelensé-
géről adnak információt. 
Amennyiben a tranzakció 
sikeres, akkor a fizetésről 
elkészült számlát megje-
lenítjük az oldalon, illetve 
e-mailben is elküldjük Ön-
nek.
Amennyiben nem kapta 
meg az e-mailt kérem el-
lenőrizze azt a levélszemét 
között is.
Az elkészült bizonylatokat 
bármikor az Adatlap fülön, 
az eddig kiküldött levelek 
között ellenőrizheti és le-
töltheti a számlákat.

BARCIKA PRÍMA KFT.

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS 
FIZETHETŐ A MENÜ

A bankkártyás fizetés lehetősége az alábbi intézmé-
nyekben elérhető: 1. sz. bölcsőde, 2. sz. bölcsőde, szék-
hely óvoda, Mesevár óvoda, Nefelejcs óvoda, Napsugár 
óvoda, Eszterlánc óvoda, Százszorszép óvoda, Füzike 
óvoda, Pollack iskola, Ádám iskola, Árpád iskola, Dózsa 
iskola, Kazinczy iskola, Surányi szakiskola

KolorAPP 
Már letölthető!
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„A színek világa, mint mágnes úgy vonz magához, s ebben az elvarázsolt világban itt 
boldogságra találok.” Az idézet Kovács Istvánné Boncsér Éva, művésznevén Kovács 
Éva festőművész mottója. A Dédestapolcsányból származó, de immár tizenhét éve a 
családjával Vadnán élő alkotó olyan tiszta szívvel beszélt a festés okozta örömökről, 
hogy lelki szemeim előtt feltárult, amint a vászon fölé hajolva életre kelti a körülötte 
lévő világot. Érdeklődéssel hallgattam a művészi lét kitárulkozását. 

– Hogyan csöppent bele 
ebbe az „elvarázsolt vi-
lágba”? Mikor bontako-
zott ki Önben az alkotás 
iránti vágy?

– Gyermekkoromban szí-
vesen rajzoltam , 
fes tet tem , kézi-
munkáz tam. Már 
akkor megpróbál-
tam az olajjal fes-
teni, de még siker-
telenül. Maradt a 
tempera, az akva-
rell és az akril. Két-
ezerben költöztünk 
Vadnára, és miután 
rendbe tettük a csa-
ládi házat, néhány év 
elteltével üresnek találtam 
a falakat. Gondoltam, díszí-
tésül festek néhány képet. 
Érdekes dolog a festészet, 
szerintem nagyon sokan 
azért festenek, hogy örö-
met okozzanak maguknak. 
Ugyanis olyankor tényleg 
megszűnik a világ, csak az 
van az ember előtt, amit 

alkot. Annyira beleélem 
magam a képbe, hogy ma-
gam előtt látom a megva-
lósulásra váró ideát. Mára 
a hobbim kiteljesedett, 
munkáim az internet se-
gítségével nemzetközileg 

ismertté váltak és meg-
valósult az egyik nagy ál-
mom, szülőfalumban, Dé-
destapolcsányban, most 
novemberben megnyitot-
tam a galériámat.  

– Autodidakta módon sa-
játította el a festést. Ho-
gyan lehetett ezt ilyen 

mélységeiben megtanulni 
segítség nélkül?

– Eleinte megpróbáltam 
azonnal az impresszionis-
ta festők stílusával feste-
ni. Véleményem szerint itt 

rontottam el a dolgot. 
Most jövök rá, hogy a 
nehezebb kompozíci-
ókat lazúrosabban vi-
gyem fel a vászonra, 
mert ezáltal könnyeb-
ben javíthatóak. Na-
gyon sok szakkönyvet 
olvastam, elsősorban 
a keverés technikájá-
val kapcsolatban. Fon-
tosnak tartottam ar-
ról is tájékozódni, hogy 

milyen színek léteznek, 
melyiket hova érdemes 
alkalmazni, hogy a kép 
eredetinek tűnjön. Néz-
tem festészeti videókat 
is, de nem nagyon ragad-
ta meg a figyelmemet, hi-
szen sokkal izgalmasabb, 
ha az ember magát képezi 
az egyes technikákra, az 
ecsetkezelésre. 

– A művészetében milyen 
stílust képvisel?

– Véleményem szerint a 
realista stílust képviselem. 
Nagy kedvencem Munká-
csy Mihály. Amikor tanul-
tam festeni, megpróbál-
tam az ő stílusa szerint 
dolgozni. Nehéz volt utá-
nozni, de a fejlődésem 
szempontjából minden-
képpen hasznos volt. 

– A festészet melyik mű-
faja áll közel Önhöz?

– Nagyon szeretek tájké-
peket, csendéleteket fes-
teni, de az utóbbi időben 
nagy kedvenceim lettek 

a portrék is. Mostanában 
nem tudtam kiülni a sza-
badba, vagy fotót készíte-
ni. Nem volt olyan táj, ami 
igazán megragadott vol-
na. Az interneten keresz-
tül viszont több Portretisto 
nemzetközi portré verse-
nyen indultam. Az ott el-
ért sikerek hatására egyre 
több arckép született. 

– Áruljuk el az olvasók-
nak, hogy milyen verseny-
ről van szó!

– Ez oroszok által meg-
hirdetett verseny volt, és 
valaki felvett abba a cso-
portba. Egy orosz fes-
tőművész, Vladimir Iva-
novics Zvjagin készített 
rólam egy grafikát és vár-
ta a róla készült festmé-
nyemet. Amikor megkapta 
nagyon megtetszett neki, 
s ezt követően még meg-
festettem egy-két külföldi 

festő portréját. A hazaiak 
közül pedig többek között 
Sike Márta Magdolna bor-
sodnádasdi festő arcmá-
sát. 

– Milyen sikereket tudhat 
magáénak?

– A Portretisto verseny 
után folyamatosan fi-
gyeltem a pályázati lehe-
tőségeket és pályáztam. 
2016-ban a Magyar Alko-
tók Internetes Társulása 
Egyesület által meghirde-
tett „Szavakba Szőtt Idő” 
című Jubileumi Pályázat-
ra beküldött képeim közül 
két alkotásomat Nívódíjjal 
és Bronzecset díjjal jutal-
mazták. Ez évben a „Föld-
ről nézve” című pályázatra 
beküldött „Újjászületésem 
emlékére” jeligéjű alkotá-
sommal első helyezést ér-
tem el, a zsűri Bor István 
Iván-díjjal dotálta. 

SZERETETTEL ALKOTNI
I NTE R J Ú

A művész önvallomása:
35 éven keresztül dolgoztam a BorsodChem Zrt-nél. 
Az olajfestéssel körülbelül tíz éve kezdtem el komo-
lyabban foglalkozni, de család és munka mellett na-
gyon kevés időt tudtam a festővászon előtt tölteni. 
Három évvel ezelőtt úgy döntöttem, feladom addigi 
életem és azt fogom csinálni, ami örömet okoz szá-
momra és ami boldogabbá tesz.

GIMI GALÉRIA

FESTETT VERSEK
„Festett versek” címmel 
nyílt kiállítás P. Dányi Gab-
riella alkotásaiból a Gimi Ga-
lériában január 30-án.

Az esemény a gimnázi-
um diákjainak gitárjáté-
kával, valamint a művész 
verseinek felolvasásával 
kezdődött, majd Molnárné 
Marczis Erzsébet, a Szalé-
zi Szent Ferenc Gimnázi-
um igazgatóhelyettese kö-
szöntötte a megjelenteket.
A kiállítást Molekné Kőrösi 
Beatrix, az Egressy Béni 
Városi Könyvtár igazgatója 
nyitotta meg, aki a művész 
pályáját, munkásságát mél-
tatta.
Az alkotó nemcsak fest, ha-
nem verseket, novellákat 

is ír, amelyekkel sikeresen 
szerepel pályázatokon, je-
lenik meg antológiákban. A 
könyvtárigazgató kiemelte: 

örül annak, hogy a művé-
szet a fiatalok közvetlen 
közelébe kerülhet a galéria 
által.

P. Dányi Gabriella festmé-
nyeit február 13-áig tekint-
hetik meg az érdeklődők a 
Gimi Galériában.

MÁCS JÓZSEF ANYANYELVI EMLÉKVERSENY 

Harmadik helyen a Szalézisek

Az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Petőfi Irodalmi Múze-
um – A Magyar Nyelv Múzeuma a 2017/2018-as tanévben 
is meghirdette az Anyanyelvi játékok – játékos anyanyelv, 
Mács József emlékversenyt, amelynek egyik középdöntő-
jét a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban rendezték 
meg január 26-án.

A versenyre Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, illetve 
felvidéki általános és közép-
iskolás, négyfős csapatok je-
lentkezését várták a szerve-
zők. Felvidékről összesen 30 
csapat nevezett: 15 általános 
iskolás és 15 középiskolás 
csapat, a megyéből pedig 47 
általános és 27 középiskolás 
csapat pályázott.
A középdöntőbe 15 általá-
nos iskolás, a középiskolá-
sok közül 12 csapat jutott. 
Az általános iskolások-
nál Aggtelek, Farkaslyuk, 
Bánhorváti, valamint a sa-
jószentpéteri Kossuth La-

jos és az ózdi II. János Pál 
Katolikus Általános Iskola 
versenyzett, a középisko-
lásoknál pedig a kazincbar-
cikai Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium mellett az ózdi 
József Attila Gimnázium, a 
miskolci Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium és a mis-

kolci Avasi Gimnázium szállt 
versenybe.
Brézai Zoltán szervező 
a Kolorhét kérdésére el-
mondta, hogy a vetélkedő 
korábban Anyanyelvi játé-
kok - játékos anyanyelv cí-
met viselte, azonban idén a 
közelmúltban elhunyt, felvi-
déki magyar íróra, Mács Jó-
zsefre emlékezve szerepel-
teti nevében a Mács József 
emlékverseny elnevezést a 
szervezőbizottság. Kiemel-
te, hogy ebben a tanévben 
immár negyedik alkalom-
mal szervezték meg a ver-
senyt, mert fontosnak tartja 
azt, hogy a fiatalok is sze-
ressék és szeretettel hasz-
nálják anyanyelvüket. 
A megmérettetésen az álta-
lános iskolások kategóriájá-
ban első helyen az Aggteleki 
Általános Iskola végzett, a 
középiskolások közül pedig 
a miskolci Avasi Gimnázi-
um tanulói. A kazincbarcikai 
Szalézi Szent Ferenc Gim-
názium a harmadik helyen 
állhatott dobogóra.

ÚJKAZINCI BARÁTI KÖR 

Kazincbarcika őstörténete 
– a kezdetektől 1950-ig
Az Újkazinci Baráti Kör szervezésében tartott előadást 
Kismarton Zsolt, a Barcikai Históriás szerzője, az Újka-
zinci Programszigeten.

Igazán érdekfeszítő bemu-
tató fül-és szemtanúi le-
hettek, akik részt vettek az 
Újkazinci Baráti Kör szerve-
zésében az Újkazinci Prog-
ramszigeten, Kismarton 
Zsolt, a Barcikai Históriás 
szerzője előadásán január 
23-án.
A képekkel és térképekkel 
illusztrált prezentáció beha-
tóan foglalkozott az előd-

települések történelmével. A szerteágazó információt 
tartalmazó munka beszámolt a történelmi események-
ről, a Kazincbarcika területén fellelt régészeti leletekről 
és megtalálási helyükről, a települések demográfiai és 
vallási összetételének a változásairól és a régi földrajzi 
elnevezésekről. A szerző Kazincbarcikához kötődően ki-
tért a szomszédos települések középkori, korai és újkori 
viszonyaira, a megye területén az adott korban fontos 
szerepet betöltő várak történetére, pusztulásuk okaira, 
a vármegye helyzetére. Talán nem lényegtelen meg-
említeni, hogy városunk területének történelme még az 
őskor végére és az ókor elejére vezethető vissza, hiszen 
már az ősember megtelepedett a Tardona-völgy bejá-
ratánál. Mamutmaradványok kerültek elő a BVK, a Szé-
nosztályozómű, a Tardonai út környékéről, és egy 4000 
éves település nyomai a kórház építésekor. Az sem el-
hanyagolható, hogy a különböző történelmi érák miként 
hatottak a helység fejlődésére, etnikai összetételére, míg 
eljutottunk a tulajdonképpeni jelenhez. Az előadás-so-
rozat természetesen folytatódik, februárban „A város”, 
míg márciusban „A belváros” történelmét fedezhetik fel 
az érdeklődők az 1950-es évektől kezdődően napjainkig.



7KOLORHÉT • IV. / 4.

HIRDETÉS
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ÚJ A RCU LATBA N A H BH ÉTTE R E M 

MEGÚJULT ÍZVILÁGGAL KEZDIK AZ ÉVET
Az idén teljes erővel folytatódik a múlt évben elkezdő-
dött arculatváltás a kazincbarcikai HBH Bajor Sörház 
Étterem és Panzióban.  

Szűcs Tamás ügyvezető-
től és Antal István társ-
tulajdonostól megtudtuk, 
hogy új koncepcióval, ízes 
ételekkel és sörökkel, jól 
képzett, külföldi tapasz-
talatokkal rendelkező 
munkatársaikkal várják 
a különleges ételek sze-
relmeseit. Frissült a sza-
kácsállomány, új, modern 
gasztronómiai trendeket 
vezettek be, ami részét ké-
pezte az arculatváltásnak, 
és ezt azt utat kívánják az 
idén is tovább folytatni.
Ennek példája, hogy az 
étlap kínálata teljes mér-
tékben kicserélődött, új 
ételek kerültek a palettá-
ra, import, minőségi, friss 
alapanyagokkal találkoz-
hat a vendég, ha az étlap-
ról választ.
A jó étel mellé finom ital 
is párosul, hiszen az eddi-
gi saját receptúrájú sörök 
mellé most új ízek is ér-
keztek. Tavaly októberben, 
már elkészült az új sör, ami 
a Belga Apátsági Búzasör 
nevet kapta, és aminek 
olyannyira jó visszhangja 
volt, hogy az decemberre 
el is fogyott. Természe-
tesen az idén ezt a sört is 
megkóstolhatják az ital ra-
jongói. 

A sörök minőségére kü-
lönösen nagy hangsúlyt 
fektetnek, a legjobb ízek 
elérése érdekében ta-
nácsadókkal is együtt 
dolgoznak. Hagyományos 
és különleges söreiket 
2018 áprilisában a Diós-
győrben megrendezendő 
háromnapos, nívós sör-
versenyen szeretnék be-
mutatni.
A versenyre, különleges 
receptúrákat is készíte-
nek, ami eddig nem sze-
repelt az étterem palettá-
ján, és amelynek ízvilága 
egyelőre még titok. 
Nyáron külső rendezvé-
nyekkel, élő zenével, ke-
mencés, szabadtéren ké-
szült ételekkel is várják a 
vendégeket.
A tervek szerint egy év-
ben kétszer megújul az 
étlap, tavaszhoz és nyár-
hoz, illetve őszhöz és tél-
hez illő kreációkkal vár-
ják azokat, akik szeretik 
kipróbálni az újdonságo-
kat. A remek ízek mellé 
természetesen marad a 
„város söre”, a díjnyertes 
meggysör, amihez a jövő-
ben palackozva is hozzá-
juthat a fogyasztó. 

A legkisebbekre is gondol-
va, külön étlappal állnak a 
gyerekek rendelkezésre. 
Az étterem koncepciója, 
hogy a családok otthono-
san érezzék magukat és 
olyan ételeket kóstolhas-
sanak, amit máshol nem. 
A hét minden napján várják 
vendégeket üzleti, csalá-
di, baráti ebédre vagy va-
csorára. 
Január 21-től február 21-ig, 
vasárnaptól szerdáig, 10 % 
születésnapi kedvezményt 
ad minden kedves vendég-
nek az étterem vezetősé-
ge és munkatársai, az étla-
pon található ételek árából.
Az önök kényelme érde-
kében javasoljuk, hogy 
amennyiben szívesen 
megkóstolnánk ételei-
ket, foglaljanak asztalt a 
48/318-740-es telefon-
számon.

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

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.
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek 
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az 
érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések, cikkek közzététele 
céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt szemé-
lyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok 
helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Az adatkezelésekkel kapcsolatos 
panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

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

Ingyenes
jogi tanácsadás

2018. február 
6-án (kedden)

15 órától
Helye:
MSZP városi iroda
Kazincbarcika,
Rákóczi tér 4.

Főbb feladatok:
• Temetésekkel kapcsolatos ügyintézési feladatok elvégzése
• Temetőben történő földmunka végzése

Szakmai, személyiségbeli elvárások:
• Bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Egészségügyi alkalmasság, jó fi zikum, ápolt megjelenés
• Stressztűrés, határozottság
• Precíz munkavégzés, pontosság
• Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
• Előnyt jelent: „B” kategóriás jogosítvány, kisteherautó vezetési 

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Stabil vállalati háttér
• Próbaidőt követően határozatlan idejű, 

teljes munkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: a palyazat@barcikaholding.hu e-mail-címre
 küldött és a munkakör pontos megnevezé-
 sével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018.február 15.

Munkába lépés várható kezdete: 2018. március 1.

A Barcika Park Nonprofi t Kft. 

Temetői munkás munkatársat keres

REJTVÉNYFEJTŐ
VERSENY
FELHÍVÁS
ÜNNEPELJÜK KÖZÖSEN A  
MAGYAR REJTVÉNYFEJTŐK NAPJÁT!

Egyéni vagy kétfős csapatok jelentkezését várjuk a versenyre, amelyen bárki  
indulhat. A rejtvények közepes szintűek lesznek. A versenyfeladatok között lesz 
logikai, sudoku, skandináv- és hagyományos keresztrejtvény. 

Mindenki saját magának osztja be az idejét, hogy a legfeljebb két órányi fejtési 
idő alatt melyik rejtvénnyel mennyit foglalkozik.

A verseny szervezői: IDŐVÁR Nyugdíjas Kulturális Klub
 Barcika Art Kft.

A verseny helyszíne: Mezey István Művészeti Központ
 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

A verseny időpontja: 2018. február 17. (szombat) 9.30 óra
 Regisztráció 9.00 órától

Ingyenes nevezés: 2018. február 10-én 14.00 óráig

Információ, tájékoztatás a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában, vagy a 
+36-48/310-116-os telefonszámon. A versenyen - a helyszín korlátozott befogadóké-
pessége miatt - csak azok vehetnek részt, akik részvételi szándékukat előzetesen jelzik.

Ceruzát, radírgumit mindenki hozzon magával!

HÍVUNK! VÁRUNK! GYERTEK!
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A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tart, a tavaszvárás örömünnepének is 
nevezik. Évszázadok óta az evés-ivás, a lakodalmak, a disznótorok és a jelmezes 
felvonulások jellemzik, melyekkel a hiedelmek szerint a természetet bőségre kész-
tetik.

MAGYARORSZÁGI NÉPSZOKÁSOK 

A farsang csúcspontja a 
karnevál, amelyet a „far-
sang farkának” nevezünk. 
Ehhez a háromnapos mu-
latsághoz kapcsolódik a 
legtöbb szokás, azaz far-
sangvasárnaphoz, far-
sanghétfőhöz és húsha-
gyókeddhez. Az utolsó 
napot jelölő húshagyó el-
nevezés a 40 napos böjti 
időszak kezdetét jelenti.
Farsangkor a legények 
sorra járták a lányos há-
zakat és hívogatták az 
eladósorban lévőket, va-
lamint ők szervezték a 
bálokat is: a táncköltség-

re, a muzsikusok megfi-
zetésére adományokat 
gyűjtöttek. De nemcsak a 
legények és a lányok ren-
deztek táncmulatságokat, 
hanem a házasemberek, a 
különféle céhek, az ipar-
testületek, az asszonyok, 
sőt a gyerekek is, azon-
ban a farsangi báloknak 
hagyományosan a párvá-
lasztásban volt nagy sze-
repük. 
Az udvarlás és a lakodal-
mak legfőbb ideje a pa-
raszti életben ez az idő-
szak volt. Éppen ezért a 
farsang adott alkalmat 

arra is, hogy tréfásan 
vagy durván f igyel-
meztessék azokat, akik 
még nem mentek férj-
hez. A vénlány-csú-
f o l á s n a k  k ü l ö n b ö -
ző változatai voltak, pl. 
tuskóhúzás, kongózás, 
szűzgulya-hajtás, álla-
kodalom. Számos vá-
rosban egyébként ek-
kor rendezik meg a híres 
karneválokat (riói karne-
vál, velencei karnevál), 
Magyarországon pedig 
a farsang legnevezete-
sebb eseményét, a mo-
hácsi busójárást.

A JELMEZEK

A párválasztás mellett a 
farsang lényege a szabá-
lyok felrúgása és kigúnyo-
lása, amelyet jól példáz a 
következmény nélküli bo-
londázás az álarc névte-
lensége mögött, vagy a 
nemi szerepek felrúgása 
asszonyfarsangkor. (Az 
asszonyfarsang a szabá-
lyok megszegésének és 

a nemi szerepek összeol-
vadásának kitűnő példá-
ja volt. Az asszonyfar-
sangon, csakis asszonyok 
vehettek részt, akik az év 
egyetlen napján korlátla-
nul ihattak, és nótázhat-
tak, férfi módra mulattak.)
Farsang idején a mohácsi 
busók fűzfából faragott, 
rikító színűre festett, fé-

lelmetes álarcaikban, 
kereplőket forgatva, ko-
lompokat rázva hagyo-
mányosan vidám for-
gataggá varázsolják a 
várost. A téltemető, ta-
vaszköszöntő nagy ün-
nep húshagyókedden 
látványos, jókedvű far-
sangtemetéssel ér vé-
get. 

FARSANGI ÉTELEK

A két kötelező étel a ko-
csonya és a fánk. Előbbi-
től sokan idegenkednek, 
pedig az elkészítése nem 
nagy ördöngösség, utób-
bihoz pedig mágikus erőt 
tulajdonítottak: a Sze-

rémségben például azért 
sütötték, hogy a vihar ne 
vigye el a háztetőt. A kö-
vetkező két receptet kö-
vetve, biztosan a mi ko-
csonyánk és fánkunk lesz 
a legfinomabb!

Kocsonya

Hozzávalók (8 adag): 2 kg 
sertésköröm, 1 kg sertés-
csülök, 50 dkg sertésfül, 50 
dkg sertésfarok, 6 gerezd 
fokhagyma, 1 db közepes 
vöröshagyma, 1 db közepes 
sárgarépa, 15 szem bors, só 
ízlés szerint

Elkészítés: A húsokat gon-
dosan szőrmentesítjük, 
majd egy lábasba tesszük 
és hideg vízzel felöntjük. 
Nagyon lassú tűzön főz-

zük, időnként lehabozzuk. 
Ha már nem kell habozni 
beletesszük a fűszereket 
és a répát. Addig főzzük, 
amíg a hús le nem válik a 
csontról, ez kb. 5 óra, majd 
kiszedjük és kicsontozzuk, 
a levét pedig leszűrjük. A 
húst elosztjuk az előkészí-
tett tányérokba rászedjük a 
levet. Az erős íz kedvelőinek 
akár erőspaprikát is tehe-
tünk bele. Végül hideg helyre 
tesszük, míg megdermed.

Farsangi fánk

Hozzávalók (4 adag): 50 
dkg finomliszt, 2,5 dkg friss 
élesztő, 1 evőkanál cukor, 1 
evőkanál rum, 3,5 dl tej, 1 
db tojás, 75 dkg sertészsír

Elkészítés: A tejből kiön-
tünk egy decit, és meglan-
gyosítjuk. Feloldjuk benne 
a cukrot és belemorzsol-
juk az élesztőt. Ha felfu-
tott, hozzáöntjük a liszt-
hez. Hozzáadjuk a maradék 
tejet is, a tojást és a rumot. 
Fakanállal elkezdjük verni, 
és jó 10 percen át dolgo-
zunk rajta, míg hólyagos, 
sima tésztát nem kapunk. 
A tetejére szórunk egy kis 
lisztet, és letakarva, me-
leg helyen duplájára ke-
lesztjük. Ha kész, liszte-

zett deszkára borítjuk, 
kinyújtjuk 2-3 cm vastag-
ra, és kiszaggatjuk. A le-
hulló tésztaszéleket újra 
összegyúrjuk, és kiszag-
gatjuk. Ismét letakarjuk, 
és fél órán át kelesztjük 
ugyanolyan meleg helyen. 
Ha kész, felforrósítjuk a 
zsírt, és a fánkokat fejjel 
lefelé (tehát azzal az ol-
dallal, ami eddig a deszkán 
volt) a forró zsírba tesszük. 
2-3 perc után, ha már szép 
piros az alja, megfordítjuk 
(ha elég jól dolgoztunk, és 
mély a lábasunk, maguktól 
megpördülnek, amint hoz-
zájuk értünk). Lecsöpög-
tetjük, és még melegen fo-
gyasztjuk őket porcukorral 
és lekvárral.

VÁRJUK A TAVASZT!
FA RSA NG

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a Barcika 
Art Kft. április 11-ei rendezvényéhez kap-
csolódik. Ha kész a megfejtéssel, írja meg 
nekünk! A helyes megoldásokkal két be-
lépőjegyet nyerhet az Egressy Béni Műve-
lődési Központ 2017/2018-as felnőtt szín-
házi évadának március 28-ai „A bolond 
lány” című előadására. 

Beküldési határidő: február 12.

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

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

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

A január 12-ei rejtvényünk nyertese:
Hermann Anikó  
(Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 3.)

REJTVÉNY

Kárpáti László, a VRCK elnöke egyik kedvenc étele a sült kacsacomb káposztás cvekkedlivel. 
Szeretek és tudok is főzni, ezért mondhatni szinte minden ételt szívesen fogyasztok, és el 
is készítem. Édesanyámtól tanultam főzni, már hatéves koromban a tűzhely előtt álltam és 
azóta is szívesen főzök. Mivel nyugdíjas vagyok, ezért már nem csak hétvégéken, hanem 
hétköznapokon is szívesen készítek finomságokat. Leginkább a szárnyasokat kedvelem, 
ezért is választottam ezt az ételt.

Egy recept, egy sztori
KÁRPÁTI LÁSZLÓ, A VRCK ELNÖKE 

GASZTRONÓMIA

HOZZÁVALÓK:
• fejenként 1-2 kacsacomb
• só, bors, vegeta
• 1 egész fej fokhagyma
• 1-2 fej zöldpaprika
• 2-3 szem paradicsom
• 2-3 fej fehér hagyma
• kevés kacsazsír
• 1-2 dl száraz fehérbor
A KÁPOSZTÁSTÉSZTÁHOZ:
• fejenként egy marék házi 
kockatészta vagy szabógallér

• 1/2 fej káposzta
• só, bors

Elkészítése: A kacsacom-
bokat megmossuk, a bő-
rös felét kockásra bevag-
dossuk, befűszerezzük, 
és elhelyezzük a kizsíro-
zott tepsiben. Rászórjuk 
a felkarikázott hagymát, 

fokhagymát, zöldfélét és 
a paradicsomot, aláön-
tünk 1 dl fehérbort. Első 
lépésként a sütőben ma-
gas hőfokon kb. 40 percig 
fólia alatt pároljuk. Máso-
dik lépésben levesszük a 

hőfokot 180 fokra és fél-
óránként megforgatjuk a 
combokat, amíg vajpuha 
nem lesz a hús. Ezután le-
vesszük a fóliát, és 200-
220 fokon ropogósra süt-
jük. Ha közben sok a lé, le 
öntjük, hogy ne főjön, ha-
nem süljön!
Káposztás cvekedli:
A káposztát lereszeljük, 
megdinszteljük. Sózzuk, 
frissen darált borssal meg-
szórjuk. Mehet rá hangyá-
nyi cukor,vagy édesítő is.
Közben kifőtt a tészta, 
amelyet rádobunk a dinsz-
telt káposztára és jól ösz-
szeforgatjuk. Nem árt neki, 
ha egy kicsit lesül.

Sült kacsacomb káposztás cvekedlivel
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K AZI NC BA RC I K A I ÖR DÖGÖK SE FUTSA L

HÁTRÁNYBÓL HOZTAK 
VISSZA EGY PONTOT 
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 18. fordulójában az 
MVFC II. Berettyóújfalu ellen idegenben szerepelt a Ka-
zincbarcikai Ördögök SE. A borsodi együttesnek ezen a 
mérkőzésen izgalmas végjátékban meg kellett eléged-
nie a döntetlennel.  

Mindkét csapat jó formá-
ban várta az egymás elle-
ni találkozót, hiszen a há-
zigazdák legutóbbi öt, míg 
a barcikaiak legutóbbi hat 
összecsapásukat meg-
nyerték. Az alföldiek szá-
mára kulcsfontosságú volt 
a győzelem megszerzése, 
hiszen céljuk a felsőházba 
kerülés, melyhez elenged-
hetetlen a 3 pont megszer-
zése. A meccs első gólját 
a vendéglátók jegyezték, 
de 5 perccel később már 
jött Besenyei válasza, úgy 
tűnt megnyugodnak az Ör-
dögök, és kézbe veszik az 
irányítást. Azonban nem 
így történt, a Berettyóúj-
falu két gyors góllal 3-1-es 

előnyre tett szert. A veze-
tés tudata azonban túlsá-
gosan is megnyugtatta a 
hazaiakat, és a vendégek 
a szünetig szorossá tudták 
tenni a rangadót. 
A második játékrész 4-3-
as hazai vezetésről indult, 
de 3 perc múlva már ismét 
2 találat volt a két csapat 
között. Fekete gólja hiába 
hozta közelebb ellenfelé-
hez a Barcikát, mert Kár-
tik révén ismét kétgólosra 
nőtt a hazai előny. Tíz perc-
cel a vége előtt nem voltak 
könnyű helyzetben a Kő-
rösi-tanítványok. A ven-
dégek helyzetek sokasá-
gát alakították ki, de ezek 
rendre kimaradtak. A 36. 

percben egy hazai lábról 
gurult a kapuba labda, így 
megszületett az 5. kazinc-
barcikai gól. Az utolsó per-
cekben izgalmasan alakult 
a mérkőzés. Egy perccel a 
vége előtt egy határozott 
és pontos támadást Bese 
váltott gólra. A végén még 
mindkét együttesnek volt 
helyzete, de az eredmény 
már nem változott, 6-6-tal 
zárták az Ördögök a 18. for-
dulót Berettyóújfaluban. A 
kazincbarcikai együttes 41 
pontos, és az élen áll az NB II 
Keleti csoportjában. Kőrösi 
Gábor csapata legközelebb 
február 5-én, hétfőn este 
hét órától a közvetlenül a 
tabellán mögötte tanyázó 
Kincsem csapatát fogad-
ja a Don Bosco Sportköz-
pontban. A találkozó iga-
zi rangadónak ígérkezik, 
érdemes tehát kilátogatni 
arra a meccsre is.

FE KV E N YOM ÁS

Nyert a deákos csapat
A Magyar Erőemelő 
Szövetség és a Magyar 
Diáksport Szövetség 
megbízásából, az Ózdi 
SZC Deák Ferenc Szak-
képző Iskolája és Mű-
vészeti Szakgimnáziu-
ma rendezte meg az idei 
fekvenyomó diákolimpia 
megyei döntőjét január 
27-én Kazincbarcikán. A 
megyéből összesen 140 
versenyző vett részt a 
közel 6 órás versenyen. 
A versenybírói kart a 
Magyar Erőemelő Szö-
vetség, az elismerése-
ket a Diáksport Szövet-
ség megyei szervezete 
biztosította. 
Baglyosné Ferencz Il-
dikó főszervező kérdé-
sünkre elmondta, hogy 
évekre visszatekintve 
hagyományosan a Ózdi 

SZC Deák Ferenc Szak-
képző Iskola és Művészeti 
Szakgimnáziuma szerve-
zi a megyei döntőt. Tavaly 
tavasszal az országos 
döntőt is az iskola rendez-
te volna, de a jelentkezé-
sek alacsony száma miatt 
sajnos az országos döntő 
elmaradt. 
A 27-én megrendezett 
versenyen, a Deák Ferenc 
Szakképző Iskolájának 
26 tanulója versenyzett a 
IV, V, VI. korcsoportban. A 
csapatversenyen a Deák 
lett az első, a Don Bosco a 
negyedik és a Surányi az 
ötödik. A továbbjutókra 
további felkészítő edzé-
sek várnak, hiszen a kö-
vetkező országos meg-
mérettetés t, március 
24-én és 25-én rendezik 
Encsen.

Kazincbarcikai érmes eredmények:
59 kg: 1.Farkas Roland (Surányi) 55 kg; 2.Kucskár Attila 
(Deák) 50 kg
66 kg: 2.Horváth Tamás Elek (Surányi) 90 kg; 3.Johan 
Csaba (Don Bosco) 90 kg
74 kg: 2.Farkas Tibor (Don Bosco) 100 kg; 3.Martinkó 
Máté(Deák) 95 kg
120 kg fölötti kategória: 1.Nagy Máté (Deák) 52,5 kg

VRCK

FELEMÁS HÉTVÉGE 
Egy győzelemmel és két vereséggel zárták január utolsó 
hétvégéjét a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika röp-
labdázói. A kék-sárgák Pécsen simán hozták a bajnoki 
mérkőzésüket, ám a nemzetközi sorozatban, Ausztriában 
kétszer is vesztesen hagyták el a játékteret.

A nemzetközi sorozat utol-
só állomása előtti két mér-
kőzésére pécsi NB I-es ta-
lálkozóval hangolt a VRCK. 
Daniel Oravec együttese 
Baranyában három köny-
nyed játszmában múlta fe-
lül a gyengélkedő dunántú-
liakat. A barcikai együttes 
az első szettben csupán 9 
pontot engedélyezett rivá-
lisának. A borsodi együt-
tes a második szakaszt 13-
ra, míg a harmadikat 12-re 
nyerte. A magabiztos ide-
genbeli siker után továbbra 
is nagy fölénnyel vezeti a 
Vegyész az NB I-et.
A bajnoki siker után nehe-
zebb feladat várt Mészá-
rosékra, hiszen a szlovén 
Kamnik ellen a MEVZA-ku-
pában nem számíthattak 

könnyű mérkőzésre. A 
kék-sárgák a szoros első 
játszma után – melyet 25-
20-ra veszítettek el – már 
nem tudtak megújulni. A 
második szakaszban 19, a 
harmadikban pedig 17 pon-
tot értek el, így 3-0-ra ve-
szítettek és ezzel odalett a 
négyes döntőbe jutás re-
ménye. 
Az utolsó idénybéli nem-
zetközi kupatalálkozóját a 
házigazda Posojilnica ellen 
vívta Daniel Oravec együt-
tese. A Kazincbarcika ezen 
a mérkőzésen már sokkal 
jobb teljesítményt nyúj-
tott az osztrák csapat el-
len, ahol jobbára a légiósok 
domináltak, hiszen mind-
össze 5 osztrák játszott 
a csapatban. Az első fel-

vonásban csupán az dön-
tött a hazaiak javára, hogy 
a szélről jobb százalék-
ban ütötték be a nehezebb 
labdákat: 25-19-re hozta 
a vendéglátó az első sza-
kaszt. A folytatásban hiába 
cserélt Oravec edző, nem 
sikerült szorosabbá tenni a 
játszmát. Ebben a szakasz-
ban 25-19-re nyert a Poso-
jilnica. A harmadik szett-
ben még vezetett 9-8-ra 
a Kazincbarcika a végjá-
tékban, ám a házigazdák 
25-18-ra hozták a játsz-
mát, 3-0-ra megnyerve a 
mérkőzést. A Vegyész így 
a MEVZA-kupában 4 győ-
zelemmel és 6 vereséggel 
zárt. A Kazincbarcika leg-
közelebb NB I-es mérkőzé-
sen február 2-án, pénteken 
este 8 órától a Pénzügyőr 
vendégeként lép pályára; 
majd február 4-én, vasár-
nap este fél hattól a MAFC 
együttesét fogadja a Don 
Bosco Sportközpontban. 

TEREMLABDARÚGÁS

BRONZÉRMES 
KAZINCBARCIKA
Január 21-én rendezték a Don Bosco Sportközpontban 
a B.-A.-Z. Megyei Téli Teremlabdarúgó-torna Kazinc-
barcika körzeti selejtezőjét. Ezt követően a hétvégén 
január 27-én és 28-án döntőre került sor a sportköz-
pontban, amely Kazincbarcika számára bronzérem-
mel végződött. Mád lett az első és Putnok végzett a 
második helyen.

Harmadik helyért: Kazincbarcika-Sajóbábony 5-4 (2-2)

Gólszerzők: Tóth Sz. (2), Murai, Süttő, Lukács G.

Csapattagok: kapusok Botló és Galambvári; mezőny-
játékosok Palmes, Süttő, Micsinai, Constantinescu, En-
gel, Sigér, Kismarton, Tóth Sz., Tóth G., Lukács G., Murai

A torna legjobb kapusa: Giák Tamás (Mád)

A torna legjobb mezőnyjátékosa: Sigér Ákos (KBSC)

A torna gólkirálya: Madarász János (Putnok) 13 góllal

PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Február 7. (szerda) 14.00  › KÖZMEGHALLGATÁS

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › KABARCI-K TÁRLATA
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA

Február 3. (szombat) 11.00
 › MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA 

országos elődöntő középiskolásoknak

Február 13-14-15-16. (kedd-péntek) 9.00-18.00
 › KOCKABARÁTOK KIÁLLÍTÁS ÉS JÁTSZÓHÁZ  
LEGO ALKOTÁSOKBÓL

Március 3-áig
 › „PÉNZEMBER”

Kiállítás Tóth Róbert numizmatikus gyűjteményéből

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Február 2. (péntek) 16.00
Kultúrházak éjjel-nappal

 › NYÍLT NAP betekintés a szakkörök, klubok munkájába

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

Február 3. (szombat) 6.00, KSK
 › TÉLI TELJESÍTMÉNYTÚRA 

a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület szervezésében

Február 3. (szombat) 13.00, KSK
 › KBSC-LOKOMOTÍV KASSA 

labdarúgó felkészülési mérkőzés

KAZINCZY FERENC TORNACSARNOK
Kazincbarcika, Herbolyai út 5.

Február 6. (kedd) 14.00
 › III. KORCSOPORT LÁNY KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA KÖRZETI DÖNTŐ 

EDELÉNY
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
(István király útja 49.)

Február 7. (szerda) 16.30
 › MEGEMLÉKEZÉS KALÁSZ LÁSZLÓ SZÜLETÉSÉNEK  
85. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL  

A József Attila-díjas költőt bemutatja: Hadobás Sándor
Közreműködnek a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző 
Iskola tanulói

SAJÓSZENTPÉTER
Február 3. (szombat) 10.00, Lévay József Városi Könyvtár (Bem J. út 15.)

 › „ARCOD REJTSED ÁLARC MÖGÉ, …” 
farsangi kézműves foglalkozás

Február 16. (péntek) 19.00, Rendezvények háza (Hunyadi út 11.)
 › NOSZTALGIAEST A VALENTIN-NAP JEGYÉBEN

Érd.: 06-20/563-7127
Jegyek megvásárolhatók a Kulturális Központban, február 9-ig.

Március 9. (péntek) 18.00, Kulturális központ (Sport út 32.)
 › BERECZKI ZOLTÁN NŐNAPI AKUSZTIKUS MŰSORA

Belépőjegy ára: 1500 Ft. Információ: 06-48/521-053

Február 2. 
(péntek) 18.00

ZOOM
Téma: A Pollack Mihály Általános Iskola lett a  
            legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intézmény

Február 3-4.  
(szombat, vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó, ZOOM)

Február 6.  
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 17.30)
Vendég: Kismarton Zsolt, a Barcikai Históriás szerkesztője
Téma: Volt egyszer egy kisvasút Kazincbarcikán
Vendég: Borga András,  
a kazincbarcikai Nimród Íjász Egyesület vezetője
Téma: újabb sikerek az egyesületnél
Vendég: Zele Tímea, a Barcika Art Kft. fotósa
Téma: „Élet-képek” fotókiállítás

Február 7.  
(szerda) 18.00

KÉK ARANY
Benne: VRCK–MAFC NBI-es röplabdamérkőzés

Február 8. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ
A heti események összefoglalója

 MŰSORAJÁNLÓ

kazincbarcikai

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

melynek ára 8000 Ft.

ÚSZÁSOKTATÁS
INDUL FELNŐTTEKNEK 

FEBRUÁR 9-ÉN PÉNTEKEN kezdő és haladó szinten  
Kozma Krisztián (06-30/211-8496) oktatóval.

A foglalkozások kezdőknél pénteken 19 órától valamint szombaton 
12 órától, haladóknál pénteken 18 órától  

valamint szombaton 11 órától kezdődnek.

Február 9-én pénteken  

GYERMEKTANFOLYAM INDUL
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és 

Tóth Katalin (06-70/366-7581) oktatókkal  
tudásszint alapján.

A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától  
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától kezdődnek.

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

2018. augusztus 5. KAZINCBARCIKA
Versenykiírás: www.kolorcity.hu/kolorfutas/

Már elindult a nevezés!



HIRDETÉS

12 2018. FEBRUÁR 2.

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

$ 
SUZUKI 

1 

MÁR 3.890.000 Ft-tól
FEBRUÁR 28-ig új megrendelésre! 

SZABÓ SUZUKI Érték�!:��!�r�i���2d��?;9�
60 

Dla,-rkakereskede,_s Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu 

O R C I T Y K A Z I

K  O L

Már a Parisat, a UPC  
analóg és digitális 

csomagjában, 
valamint a Dual 
Plus szolgáltató 

hálózatán is!

Hangolódjanak egymásra a szerelmesek napján az 
Ambrózia Étterem és Panzió***-ban, ahol 

„szerelemfokozó” finomságokkal, kiemelt, páros Valentin-napi 
menüajánlattal, isteni bőségtálakkal, ajándék tombolákkal, 

értékes nyereményekkel várjuk kedves Vendégeinket.

Valentin-nap Ambrózia módra 
február 9. és 18. között

Február 14-én, 16-án, és 17-én esténként 
élő zenével is kedveskedünk!

Szeretettel várjuk Vendégeinket!
Asztalfoglalás: 48/310-883, 30/830-4025
facebook.com/Ambrózia Étterem és Panzió***


