
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2018. 06. 15. IV. ÉVF. 23. SZÁM

Cím: 1071 Budapest, Lorem u. 11-15.     Tel.: (+ 36) 30/ 8282-822     Fax: (+ 36) 30/ 8282-822     E-mail: info@zoldvolgy.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-877391     Adószám: 12674532-2-42      Bankszámlaszám: MKB 10300002-20246572-00003285

Szabaduljon meg abroncsaitól!
Gumiabroncs gyűjtő kampány

2018. június 18-30. között
Kazincbarcikán és a térség településein

8.

2.

ÉREMESŐ HAZAI PÁLYÁN
RITMIKIUS GIMNASZTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ

9.

Átadták a legsportosabb
települések díjait

Június 22-én, 
pénteken a postaládákban

KAZINCBARCIKA

AUGUSZTUS

1–20

M Ű S O R F Ü Z E T



3KOLORHÉT • IV. / 23.2 2018. JÚNIUS 15.

HIRDETÉS

EGÉSZSÉGTERV

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK – 
MINDENT AZ EGÉSZSÉGRŐL
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018-ban két 
szakembert - dr. Erdei Sándor felnőtt háziorvos, kol-
legiális vezető és Tóth Eszter referens - bízott meg az-
zal, hogy elkészítsék városunk első egészségtervét. 
A dokumentum átfogó képet ad Kazincbarcika egész-
ségügyi helyzetéről, így kiderül benne többek között 
az, hogy mely betegségek a leggyakoribbak városunk-
ban: az országos adatokhoz hasonlóan az első helyen 
a szív- és érrendszeri megbetegedések, a másodi-
kon a mozgásszervi problémák, a harmadikon pedig az 
emésztőszervi megbetegedések állnak.

A fent említettek kiala-
kulásához nagyban hoz-
zájárul az egészségtelen 
életmód: elsősorban a ke-
vés mozgás, dohányzás, 
helytelen táplálkozás, va-
lamint az alkoholfogyasz-
tás. Azonban állapotunkat 
nem csak ezen tényezők 
befolyásolják: a stressz, 
a társadalmi státuszunk, 
az életkor, a nem, illetve, 
hogy milyen földrajzi te-
rületen élünk mind-mind 
hatással van szerveze-
tünkre.
 Hogyan őrizzük meg 
egészségünket? Milyen 
gyakran járjunk szűré-
sekre? Mikor menjünk 
orvoshoz? Milyen prob-
lémákkal foglalkozik a há-
ziorvos? Mi az, amivel már 
tovább küldenek minket 
egy szakorvoshoz? – a 
következő hetekben töb-

bek között ezekre a kér-
désekre kaphat választ 
cikksorozatunkból, mely-
ben dr. Halász József házi-
orvost kérdeztük.
 
- Vegyünk egy hétközna-
pi hölgyet, aki a konyhá-
ban dolgozik. Elvágja az 
ujját, nagyon vérzik. Mit 
tegyen, hová forduljon?
 
- Ha nagyon vérzik nyil-
vánvalóan orvoshoz kell 
fordulnia. Ha vénás vér-
zése van - tehát masszív 
vérzésről van szó - akkor 
legjobb, hogyha valami-
lyen anyaggal átköti ezt 
a területet. Ha délelőtt, il-
letve délután fél háromig 
történik a baleset, akkor 
a sérült el tud menni a se-
bészetre. Ez egy szabad 
szakrendelő, tehát bár-
ki bemehet a megfelelő 

sebészeti problémájával, 
a sebészek el fogják lát-
ni. Ha a beteg kicsúszott 
az időből, a nagy sérülé-
seket Miskolcon látják el. 
Ide két opció van bejutni: 
ha járóképes akkor be-
megy kocsival/busszal, 
ha azonban súlyos a vér-
zés/sérülés, akkor men-
tőt kell hívni. A mentősök 
helyszínen el tudják látni a 
sérülést, ezután pedig az 
illető bekerül a kórházba.
Az apró-cseprő sérülést 
saját magunk is el tud-
juk látni: ha van otthon 
egészségügyi dobozunk, 
akkor egy pólyát/gézt/
vattát a sebre ragasztva 
lehet, hogy elég is. Per-
sze ha nem tudja az ille-

tő, hogy mit tegyen, be-
mehet a háziorvoshoz/
ügyeletre is, és ott vagy a 
nővér, vagy az orvos ta-
nácsot ad, hogy hogyan 
tovább.
 
- Hetek óta fennál-
ló problémánk van: fáj 
a bokánk, lábunk, vagy 
hátunk. Kihez érdemes 
elsőként fordulni: házi-
orvoshoz, vagy inkább 
egyből a kórházban ko-
pogtassunk, és onnan in-
duljunk el? Mi a legegy-
szerűbb mód arra, hogy a 
problémát felderítsék?
 
- Először mindenképp a 
háziorvost kell felkeres-
ni, mert hiába megyünk a 
kórházba, az ezzel foglal-
kozó reumatológia, orto-
pédia, mozgásszervi re-
habilitáció beutalóköteles 
rendelések. Ez azt jelenti, 
hogy csak úgy az utcáról 
nem fognak fogadni min-
ket. Tehát a problémánk-
kal keressük fel a házi-
orvost, és ha muszáj, ő a 
megfelelő irányba be fog 
utalni. Ha nem, helyben 
orvosolja a problémát: ál-
talában tablettákkal, pi-
hentetéssel javulnak a tü-
netek. Azonban, ha nem 
így történik, akkor beu-
talóval a szakrendelőben 
továbbkezelik. Nagyon 

fontos: ezekkel a prob-
lémákkal – ha nem eget 
rengető – először a házi-
orvost kell megkeresni!
 
- Egy háziorvos milyen 
problémákkal tud foglal-
kozni, meddig tart az ún. 
hatásköre, és mi az, ami-
vel már tovább küldi a be-
teget?
 
- A sebészeti problémák-
nál - ha nagyobb felületű 
a sérülés, vagy steril ellá-
tást igényel, akkor min-
denképpen sebészetre 
kell irányítani, apró sérü-
lést átkötünk a háziorvosi 
rendelőben is.
A megfázások nagy ré-
sze még otthon is jól ke-
zelhető: ha van egy kis 
lázunk, hőemelkedésünk 
nem kell rögtön rohan-
ni a rendelőbe, hanem 
nyugodtan egy-két na-
pig pihenjünk, lázcsilla-
pítóval, fájdalomcsilla-
pítóval és vitaminokkal 
csökkentsük a tünete-
ket. Azonban, ha erősöd-
nek a panaszok keressük 
fel orvosunkat, ha pedig 
ezt követően súlyosbodik 
a probléma, tehát példá-
ul, ha nagyon erős, hosz-
szantartó köhögésről van 
szó, akkor a háziorvos 
továbbküldi a beteget a 
szakellátás felé.

A Barcika Príma Kft.

FELSZOLGÁLÓT
keres

Feladatok:
• külső rendezvényeken felszolgál
• alkalomszerűen a vendéglátói egységeinkben kisegít
• a felszolgálásra kerülő árukat kivételezi és az előírásnak 

megfelelően elkészíti

Szakmai elvárások:
• felszolgálói végzettség
• munkaterületen szerzett tapasztalat
• fizikai teherbírás, rugalmasság 

Személyiségbeli elvárások (PL):
• megbízható
• nagy teherbírású
• szorgalmas
• önmagára és munkájára igényes

Amit kínálunk:
• elsősorban részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel 
• azonnali kezdés
• bejelentett munkaviszony
• családbarát munkahely 
• változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Barcika Príma, Központi Konyha

Jelentkezés módja: önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, 
motivációs levél, benyújtásával a:
https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/13
oldalon keresztül.

Jelentkezés határideje: 2018. június 30.

Munkába lépés várható időpontja: 2018. július 20.

A Barcika Príma Kft.

KONYHAI MÉSZÁROST
keres

Feladatok:
• sertés/marha/csirke darabolás, csontozás

Szakmai elvárások:
• hentes vagy mészáros szakmunkás végzettség 

(előnyt jelent: szakács végzettség)
• hús-, hentesüzemben szerzett tapasztalat 
• fizikai teherbírás, jó kézügyesség, rugalmasság 

Személyiségbeli elvárások (PL):
• megbízható
• nagy teherbírású
• szorgalmas
• önmagára és munkájára igényes

Amit kínálunk:
• elsősorban részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel 
• azonnali kezdés
• bejelentett munkaviszony
• családbarát munkahely 
• változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Barcika Príma, Központi Konyha

Jelentkezés módja: önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, 
motivációs levél, benyújtásával a:
https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/15
oldalon keresztül.

Jelentkezés határideje: 2018. június 30.

Munkába lépés várható időpontja: 2018. július 20.

JÁTÉK A 
„KÖNYVVÁRBAN”

Ma van a tanév utolsó, iskolapadban töltött napja, 
jövő héten kezdődik a várva várt vakáció, mikor jó-
kat lehet játszani, és megannyi kalandot keresni. Az 
iskolában töltött utolsó napok monotonitásából je-
lentett kikapcsolódást Sajószentpéteren, a Lévay 
József Városi Könyvtár tanévbúcsúztató - vakáció-
köszöntő foglalkozása az általános iskola alsósai szá-
mára, június 13-14-én. A Hunyadi Mátyás Tagisko-
la 1-4. osztályos tanulói nagyon élvezték a játékos 
tanulást. És miért könyvvár? A válasz nagyon egy-
szerű: a gyerekek leporellókból könyvvárakat építet-
tek, majd könyvszépségversenyt rendeztek. A leg-
szebb illusztrációjúnak ítélt könyvre az ókori görög 
cserépszavazás mintájára, kavicsokkal lehetett vok-
solni. Később ők maguk alakultak át könyvekké. Egy 
hosszú cédulán feltüntették a nevüket és egy általuk 
kitalált érdekes, mókás címet, amit aztán a hátukra 
ragasztottak és betűrendben a polcba sorakoztak. 
Ám ezzel még mindig nem ért véget a meglepetések 
sora, hiszen volt verskereső verseny, ahol a megta-
lált költeményt elő kellett adni, melynek színvona-
lát a csoporttársak osztályozták. Állatok tappancs-
nyomain haladva újabb vicces feladatsorba ütköztek, 
amiket a helyes megoldás után bemutathattak a tár-
saiknak. Az izgalmas felfedező foglalkozást kézmű-
veskedés zárta.

A 89. Ünnepi Könyvhét al-
kalmából a kortárs iroda-
lom toplistás szerzőivel 
találkozhattak az érdek-
lődők június 6. és 11. kö-
zött Edelényben, a városi 
könyvtárban. A kezdőna-
pon Nagy Bedegúz csodás 
történeteit ismerhették 
meg a jelenlévők. A 
sportbaleset követ-
keztében kerekesz-
székbe kényszerült 
utazó bejárta a fél 
világot, nem törődve 
kalandozásai nehéz-
ségeivel. Legutóbbi, 
három hónapos utazásá-
ról 2017 szeptemberében 
tért haza. Könyvében, 
mely a „Bendegúz, a ke-
rekesszékes világjáró” cí-
met viseli, a 2002 és 2013 
között Ázsiában, Afriká-
ban és Dél-Amerikában 
készült útinaplójából válo-

gatott érdekességeket az 
olvasók számára fotókkal 
gazdagon illusztrálva. Jú-
nius 8-án a Dubicsányban 
élő Bónizs Róbert volt a 
könyvtár vendége. Az író 
„A kőfaragó és a Szent 
László íja” című kötetek 
után Nagy Lajos király és 

Toldi Miklós életét dolgoz-
ta fel az Ördögi erő című, 
2016-ban megjelent kö-
tetében, melyet az Ün-
nepi Könyvhét keretében 
mutatott be a résztve-
vőknek. Nyáry Krisztián 
neve nyilván sokat mond 
az irodalmat, irodalom-

történetet kedvelő olvasó 
számára. Az író, irodalom-
történész, kommunikáci-
ós szakember, olyan nép-
szerű kötetek szerzője, 
mint például az Így szeret-
tek ők 1-2., melyben ma-
gyar írók és költők sze-
relmi életét eleveníti meg, 

vagy a magyar fes-
tők magánéletéről 
szóló Festői szerel-
mek című könyve. Az 
íróval június 11-én a 
Szent Miklós Görög-
katolikus Iskola he-
tedikes gyermekeit 

követően a felnőttek is ta-
lálkozhattak. Nyáry Krisz-
tián beszélgetőpartnere a 
fiatal költőnő, Hevesi Judit 
volt, aki a találkozóra szin-
tén elvitte a „Hálátlanok 
búcsúja”, valamint a „Hol-
nap ne gyere” című ver-
sesköteteit.

SIKERKÖNYVEK – SIKERES 
ÍRÓK EDELÉNYBEN

TÉ RSÉG
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KAZINCBARCIKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Új eszközök, hatékonyabb 
ügyintézés
Egy professzionális tábla-
gép és három nagy telje-
sítményű szkenner segíti a 
Kazincbarcikai Rendőrkapi-
tányság munkáját, ugyanis 
idén január 1-jétől ennél a 
szervnél is bevezették az 
elektronikus ügyintézést, 
amely nagyobb infrastruk-
turális hátteret igényelt. Ka-
zincbarcika Város Képvise-
lő-testülete még a március 
1-jei rendkívüli testületi ülé-
sén döntött arról, hogy ösz-
szesen közel 1 millió forint 
értékű informatikai eszkö-
zökkel támogatja a helyi ka-
pitányság munkáját.
– Önkormányzatunk fon-
tosnak tartja, hogy a ha-
tékonyabb munka érde-
kében minél korszerűbb 

infrastruktúrával rendel-
kezzen a rendőrkapitány-
ság, ezzel is elősegítve az 
ott dolgozóknak a lakosság 
érdekében végzett mun-
káját, a gyors és hatékony 
ügyintézést – írta javas-
latában Szitka Péter pol-
gármester.
Az április 20-ai állomány-
gyűlésen a városvezető 
nyújtotta át az eszközö-
ket dr. Toldi-Tóth Gábor 
ezredesnek, a Kazincbar-
cikai Rendőrkapitányság 
vezetőjének, aki elárulta, 
hogy rendkívül hasznos-
nak bizonyult ez a típusú 
támogatás a mindennapi 
munkájukban.
– Az elektronikus ügyinté-
zés bevezetésével minden 

papíralapú dokumentumot 
kötelező digitalizálni, így a 
három szkenner igencsak 
meggyorsította ezt a fo-
lyamatot. A táblagép az 
ügyeletes kollégák éle-
tét könnyíti meg, hiszen 
ezelőtt az elektroniku-
san elküldendő jelenté-
seket és a különböző ad-
minisztrációs feladatokat 
csak a kapitányságon lévő 
számítógépeken lehetett 
megoldani. Ez azt jelentet-
te, hogy hétvégén is be kel-
lett rendelni az ügyeletest. 
Az új eszköz segítségével 
bárhonnan, akár otthonról 
is meg tudják ezt oldani – 
foglalta össze az eszköz-
támogatás előnyeit a ka-
pitányságvezető.

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

ADJ EGY ÖTÖST!
Érzékenyítő programot szerveztek a Pollack Mihály Ál-
talános Iskolában június 12-én. A esemény célja az volt, 
hogy a felnövekvő generáció személyes találkozáson és 
élményeken keresztül ismerkedjen meg fogyatékosság-
gal élő emberekkel.

A szervezők olyan program 
megvalósítására törekedtek, 
ahol a jó élmény életre szó-
lóan megváltoztatja a diákok 
hozzáállását és lerombolja 
előítéleteiket, melyek he-
lyére empátia és odafigye-
lés léphet.
A pedagógusok előzetesen 
28 diák mellé ugyanennyi 
tagozatos tanulót válasz-

tottak ki, majd reggel az is-
kola udvarán négy csapatra 
osztották a gyerekeket: el-
sőként nevet választottak 
maguknak, majd a Gyer-
mekek Háza-Kézműves-
ház dolgozóival kézműves-
kedtek, ahol csapatzászlót 
készítettek.
A folytatásban különböző 
akadályversenyek állomá-

sain mérettették meg ma-
gukat a versenyzők: ezeken 
a helyszíneken ügyességi, 
érzékelő- és logikai játékok 
várták a csapatokat, melye-
ket az intézmény gyógype-
dagógusai az osztályok öt-
leteit felhasználva állítottak 
össze.
- Deklarált célunk, hogy a 
megvalósítás során szin-
te észrevétlenül valósul-
jon meg sérültek és épek 
együttműködése, valamint, 
hogy a tagozatos tanulók 
teljes értékű csapattagként, 
egyenlő esélyekkel kapcso-

lódhassanak be a feladatok 
megoldásába – árulta el 
Molnárné Buzás Erzsébet 
gyógypedagógiai munkakö-
zösség vezető.
A nap folyamán ebéd is ké-
szült, melyet a versenyek 

után együtt fogyasztottak 
el a diákok. A napra pedig 
egy saját szerzeményű dal 
is készült, amit Klimon István 
alpolgármester megnyitója 
után közösen énekeltek el 
a pedagógusok és tanulók.

BARCIKA KONTROLL KFT.

Pályakezdőkkel 
erősítenének
Beszélgetésre hívta az Irinyi János Református Oktatá-
si Központ végzős, pénzügyi szakos tanulóit a Barcika 
Kontroll Kft. június 6-án a cég telephelyére. A találkozó 
célja az utánpótlás keresése volt.

A tájékoztatón először 
Bóta Edit, a Barcika Hol-
ding HR vezetője köszön-
tötte a diákokat, majd 
Novák Péter, a Barcika 
Centrum Kft. ügyveze-
tője mutatta be a cég-
csoport profiljait. Novák 
Péter elmondta: a tavalyi 
évben vették fel először 
a kapcsolatot az Irinyi Já-
nos Református Oktatási 
Központtal, ahonnan az-
óta többen is elhelyez-
kedtek a Barcika Kontroll 
Kft-nél. Az ügyvezető 
hozzátette: nem titkolt 
céljuk, hogy a tapasztalt 
vagy éppen nyugdíjazás 
előtt álló kollégák mel-
lé fiatal, lendületes, helyi 
pályakezdőket vegyenek 

fel. Ezt követően Otrosinka 
Tiborné, a cég ügyvezető 
igazgatója röviden ismer-
tette a kontroll főbb felada-
tait, szólt az ott dolgozó kol-
lektíváról és a bérezésről is.
A beszélgetésen olyan fiatal 
kolléganők is részt vettek, 
akik nem régóta erősítik a 
Barcika Kontroll Kft. csapa-
tát. Ők az eddig megszer-
zett tapasztalataikat osz-
tották meg a tanulókkal.
A Barcika Centrum Kft. ügy-
vezetője kérdésünkre el-
árulta: több oktatási intéz-
ménnyel is jó kapcsolatban 
állnak, de a jövőben szeret-
nének további együttmű-
ködésekre is szert tenni az 
utánpótlás zavartalan biz-
tosítása érdekében.

Beteljesedni látszik az új funkcióval felruházott sajó-
kazai Radvánszky-kastély küldetése. Kultúrát közvetítő 
szerepéhez méltón egyre gyakrabban nyílik meg ajtaja 
a művészek és a szellemi táplálékra szomjazó látogatók 
előtt. Májusban a kazincbarcikai alkotó, Sin István tárlatát 
tekinthették meg az érdeklődők. A művésszel ugyan nem 
festményei társaságában, de kedves emlékeket idéző egy-
kori iskolája falai közt, a Médiaközpontban beszélgettünk. 

– Mély nyomot hagyott 
bennem személyes „ta-
lálkozásom” a képeivel. Az 
első gondolat, mely előtört 
belőlem: milyen sajátos mó-
don közelít meg egy adott 
témát. Példának okáért a 
„Kölcsön” című festmé-
nye előtt elidőzve jelenünk 
egyik legégetőbb problé-
mája, a devizatartozások 
kérdése jutott az eszembe. 
Tényleg azt szimbolizálja?
– Rendkívül érdekes szem-
besülni azzal, hogy kiben mit 
indít el egy kép látványa. Tu-
lajdonképpen azt szerettem 
volna kifejezni, hogy az em-
ber csupán haszonélvezője 
bolygónknak. Bármit épí-
tünk, a természet felülbí-
rálja, visszaveszi, s mi csak 
kölcsönkapjuk a világunkat.

– Ebben a látásmódban 
mennyi szerepet játszik az 
Ön tűzoltó múltja? 
– Biztosan tetten érhető 
benne. Tűzoltóként szá-
mos tragédiával találkoz-
tam, melynek nagy részét 
a természet erői okozták. 
Az alkotói munkásságomat 
nagyban a tűz pusztító hatá-
sának köszönhetem. 2006-
ban a hejcei repülőgép-sze-

rencsétlenség helyszínére 
az elsők között érkeztünk 
a társaimmal, s úgy érez-
tem, azt, ami ott történt meg 
kell örökítenem. Azóta több 
festményem is kapcsolódik a 
tűzhöz, a tűzoltómunkához.

– Természetes, hogy ezek 
az élmények intuitív érzel-
meket váltottak ki Önből, de 
más témák mennyire inspi-
rálják? Tudatosan választja 
ki az ideákat? 
– Természetesen vannak 
aktuális témák, amiket fel-
tétlenül szeretnék megfes-
teni, de van, amikor lealapo-
zom a vásznat és közben 
gondolom ki, hogy mi lesz 
belőle. Esetleg a színek 
határozzák meg a kép ki-
alakulását. Szeretek a szí-
nekkel hangsúlyosan dol-
gozni, ugyanis hiszem, hogy 
a színek erősen hatnak az 
emberek mindennapjaira, 
hangulatára. A különböző 
árnyalatok eltérő lelkiálla-
potot hangsúlyoznak, ám 
mindegyik az életet fejezi ki, 
egyik sem szorítható hát-
térbe. Az ideákat tekintve 
szívesen merítek az átélt él-
ményeimből, a természet és 
a misztikum kapcsolatából. 

Több képem van, amit fotó 
alapján készítettem. Nem 
úgy van már a festő, mint 
régen, hogy kiáll a tópartra, 
vagy a hegytetőre, hanem 
lefotóz egy pillanatot és az 
alapján dolgozik.

– Milyen mértékben tér el 
egy festmény a fotótól?
– Próbálom hitelesen ábrá-
zolni a látottakat, ugyanak-
kor igyekszem minél több 
érzést a vászonra vinni, mert 
fontosnak tartom elmonda-
ni, hogy ki áll a festmények 
mögött és mit akar elmon-
dani.  A festménynek az a 
varázsa, hogy a szemlélő 
érezze a keze munkáját an-
nak, aki készíti, hiszen a fotó 
tulajdonképpen a pillanatot 

ragadja meg, a festmény pe-
dig örök életű. 

– Említette a természet és 
a misztikum kapcsolatát. 
Hisz a természetfelettiben?
– Voltaképp abban hiszek, 
hogy egy magasabb érte-
lem befolyásolja a világun-
kat. Leginkább Erich von 
Däniken paleoasztronauti-
ka elmélete áll hozzám közel, 
mely szerint az emberiséget 
a régmúltban egy vagy több 
földönkívüli faj meglátogatta, 
majd befolyásolta a történe-
lem alakulását. Az ókori épí-
tészet remekművei, a külön-
féle vallások szentírásában 
található istenszerű lények, 
illetve félreértelmezettnek 
vélt tárgyi bizonyítékok sora 

utal erre az idegen befolyá-
soltságra. 

– Hogyan jellemezné a ma-
gánember Sin Istvánt?
– Úgy vélem, boldog és elé-
gedett vagyok. Párom pe-
dagógus, fiaim felnőttek, a 
saját életüket élik. Manapság 
jórészt a házunk szépítge-
tésével töltöm az időmet. 
Örömmel barkácsolok, fa-
ragok. Nagy szerelmem a 
motorozás. Van egy Honda 
600-asom, azzal járom a 
vidéket. Amennyiben a jel-
lememre kíváncsi, szerin-
tem béketűrő vagyok. El-
vem, ha nem bánt senki, én 
sem bátok senkit. Ellenkező 
esetben hangot adok az ér-
zéseimnek.

Sin István 1966-ban született Miskolcon. A 105. Számú Ipari Szakmunkásképző In-
tézetben szerzett gépszerelő lakatos szakmát, majd a bátyja nyomdokait követve 
tűzoltó lett Kazincbarcikán, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 11 éve foglalkozik 
komolyan a festészettel, vászonra fest olajjal, akrillal, illetve vegyes technikával.

SZÍNHATÁS 
I NTE R J Ú SI N ISTVÁ N FE STŐM Ű V É SSZE L

HIRDETÉS

KolorAPP 
Már letölthető!

Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt  

2018. június 21-én (csütörtökön) 18 órakor  
Kazincbarcika régi-új közösségi terének,  

a Polgármesteri Hivatal előtti Dísz tér  
megújulásának tervbemutatójára.

Helyszín: Egressy Béni Művelődési Központ (Kazincbarcika, Fő tér 5.)

Szitka Péter polgármester

DÍSZ TÉR  
TERVBEMUTATÓ
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KAZINCBARCIKA SPORTÖRTÉNELMÉBŐL

Művészi torna, ritmikus gimnasztika Kazincbarcikán
Ha sikerekben hasonlítani akarunk a Kazincbarcikán űzött versenyspor-
tok közül valamit a súlyemeléshez, akkor a legnőiesebb sport táján kell 
keresgélnünk, mely nem más, mint a ritmikus gimnasztika, vagy régebbi 
nevén ritmikus sportgimnasztika, illetve művészi torna.

A harmonikus művészi mozgást és 
az akrobatikus ügyességet elegyítő 
sport meghonosításában az 1940-
es évek végén Berczik Sára moz-
gásművésznek volt úttörő szerepe. 
A 60-as évek fiatal borsodi váro-
sában is hamar követőkre talált az 
új sportág.

1965-ben végre a fiatal város is a 
„térképre”, azaz a képernyőre került. 
Ekkor tűzte műsorára a televízió a 
Városok vetélkedőjét, egyik részé-
ben Kazincbarcika Várpalotával csa-
pott össze. Igazi „kulturális láz” tört 
ki, bemutatkozhattak a tehetségek: 
a Ságvári Endre Gimnáziumból to-
borzott lányok Berczik Sára néni ko-
reográfiájával nagy sikert arattak. A 
későbbiekben ebből a csapatból lett 
igazolt művészi tornász Kuthi Már-
ta, Balog Éva, Vajthó Margit, később 
Sütő Ágnes (Sütő Lászlóné, Mária 
néni volt az edző), 1966-ban kerül-
tek fel az ifi II.-be. Még később en-
nek nyomán indult el a művészitor-
na-képzés Kazincbarcikán.
Mivel a városban akkoriban nem 
volt ilyen szakosztály, a négy barci-
kai lányt, gimnáziumi válogatás után, 
a Borsodi Bányász igazolta le. Any-
nyira sikeres volt a tornászcsapat, 
hogy országos hírű fővárosi edzők, 
a már említett Berczik Sára, vala-
mint Patocska Mária készítették fel 
a csapatot a versenyekre.
A kötelező gyakorlatokat Patocska 
Mária és Limbech Emilia tanította 
be. Ők válogatott kerettagok voltak, 
Pestről jártak le. Az edzőtáborokban 
is ők, valamint két balettkoreográ-
fus, Somoss Zsuzsa a miskolci szín-
házból és Téry Tibor foglalkoztak 

velük. Néhány hónap felkészülés 
után már az első országos vidéki, 
majd országos bajnokságon vettek 
részt.
A ritmikus gimnasztika nagy és fo-
lyamatos sikertörténete az Újvárosi 
Általános Iskolához kapcsolódik. Mé-
száros Györgyné, Jutka néni tanárnő 

nevéhez fűződik, hogy a 
sportág (kiegészítő) tan-
tervi anyagként is megje-
lent először a magyar ok-
tatásban, illetve ritmikus 
(sport)gimnasztika ta-
gozatos osztályok jöttek 
létre az iskolában. 1973-
ban a Magyar Testneve-
lési és Sportszövetség 
Borsod Megyei Tanácsa 
elfogadta, hogy az addig 
szakkör keretében felké-
szített ritmikus (modern) 
gimnasztikások verseny-

zőként indulhassanak a versenyki-
írásban. 1974-től szakosztályként 
működik a sportág a KVSE-ben. A 
70-es évek végére, a 80-as évek 
elejére már több válogatott keretta-
got ad az iskola Mészáros Judit, Hei-
ter Krisztina, Priszter Andrea, Pintér 
Judit, Polecskó Emese személyében. 
Mészáros Judit neve nemcsak azért 
fontos, mert a kazincbarcikai gim-
nasztikások közül világbajnokságon, 
1979-ben a kilencedik helyen, majd 
1980-ban az Eb-n a negyedik he-
lyen végzett kéziszercsapat tagja 
volt, illetve többszörös korcsoporti 
magyar bajnok, hanem mert a 80-
as évektől kezdve edzőként, majd 
edző-tanárként segítette a barcikai 
ritmikus gimnasztikásokat, s mind a 
mai napig irányítja is őket. A 80-as 
évek második felének, illetve a 90-
es évek elejének kiemelkedő barcikai 
ritmikus (sport)gimnasztikásai közül 
Pál Erikát, Demkó Emesét feltétlenül 
meg kell említenünk nemzetközi és 
országos versenyeken elért ered-
ményeik alapján, Rádó Eszter pedig 
tagja volt a junior Európa-bajnoksá-
gon hatodik helyezettként végzett 
kéziszercsapatnak 1991-ben. Nem-
csak versenyzői, hanem edzői oldal-
ról is rendkívül sikeres Kazincbarcika 
a sportágban: Mészáros Györgyné 
öt évig ifjúsági, majd két évig felnőtt 

szövetségi kapitány volt, valamint 
nemzetközi versenybíróként tevé-
kenykedett, Mészáros Judit pedig a 
válogatott kéziszercsapat szakágá-
nak vezetője volt két évig.
Bár sokat változott a helyzete a rit-
mikus gimnasztikának a tárgyalt 
korszakokhoz képest, a nehézségek 
ellenére (gondolok itt arra többek 
között, hogy az Újvárosi Általános 

Iskola bezárásával egy fontos állan-
dó bázist és egyúttal tornatermet 
is elvesztett a helyi szakág) ma is 
kiváló tehetségek űzik ezt a sportot, 
elődeik hírnevét is öregbítve rendre 
nagyszerűen szerepelnek az orszá-
gos versenyeken.

Kajdacsy Tibor 
és Lehota Roland

a Barcikai Históriás szerzői

kábeltévé
internet
telefon

A döntés rajtad múlik mit nézel, mekkora sebességgel 
netezel és hová telefonálsz. Nálunk mindent megtalálsz 

amire szükséged van. Egyszerűen, olcsón, helyben...
Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON

csomagodat
SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT

sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

128 DIGITÁLIS TV (36 HD) csatorna kódolatlanul.
További 60 TV (10 HD) műsor kódoltan.

Prémium műsorok reklám nélkül: HBO GO, 
FilmBox live, DIGI FILM, 6 felnőtt csatorna.

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 
Díjmentes számhordozás, 

PARISAT hálózaton belül ingyenes.
MEGRENDELÉS: 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448, E-mail: parisat@parisat.hu

Üzletkötő száma: 20/537-2550

0 Ft Bekötési díj. 
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai bekötés előzetes technikai felmérés után. 
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

Az 1966-os Országos Művészi Torna Bajnokság 
Budapesten a Kisstadionban. A bajnokcsapat tag-
jai a képen balról: Farkas Erzsébet, Vajthó Margit, 
Balogh Éva, Kuthi Márta, Szabó Judit.

1967-ben a színes Nők Lapja is írt erről a remek csapatról

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

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu
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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. Tájé-
koztatjuk 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 személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, 
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. 
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

A Barcika Kontroll Kft.

- pénzügyi előadó

- pénzügyi- számviteli elemző 

- pénzügyi vezető

munkatársat keres

Munkavégzés helye:
Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. sz.

Részletek a
www.kolorline.hu/allashirdetések

és a
https://barcikacentrum.hrmaster.hu/

DataCenter/Registration/Position-
List oldalakon.

A Barcika Príma Kft.

KONYHAI KISEGÍTŐT
keres

Feladatok:
• konyhát kitakarítja, segédkezik a konyhai munkában, elmosogatja a 

konyhaedényeket
• gondoskodik a napi maradvány tárolásáról
• elvégzi az ételkészítés során felmerülő előkészítő/kiegészítő műveleteket

Szakmai elvárások:
• munkaterületen szerzett tapasztalat
• fizikai teherbírás, rugalmasság

Személyiségbeli elvárások (PL):
• megbízható
• nagy teherbírású
• szorgalmas
• önmagára és munkájára igényes

Amit kínálunk:
• elsősorban részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel 
• azonnali kezdés
• bejelentett munkaviszony
• családbarát munkahely 
• változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Barcika Príma, Központi Konyha

Jelentkezés módja: önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, 
motivációs levél, benyújtásával a:
https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/14
oldalon keresztül.

Jelentkezés határideje: 2018. június 30.

Munkába lépés várható időpontja: 2018. július 20.

Főbb feladatok:
• Temetésekkel kapcsolatos ügyintézési feladatok elvégzése

• Temetőben történő földmunka végzése

Szakmai, személyiségbeli elvárások:
• Bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány

• Egészségügyi alkalmasság, jó fizikum, 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 jelentkezes@barcikapark.hu e-mail-címre küldött és a 
munkakör pontos megnevezésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. június 30.

A Barcika Park Nonprofit Kft. 

Temetői munkás munkatársat keres
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DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ

ÉREMESŐ HAZAI PÁLYÁN

Három napon keresztül Kazincbarcika volt az ritmikus 
gimnasztika „fővárosa”, ugyanis 1994 és 2004 után har-
madszor adott otthont a város a sportág országos diák-
olimpiai döntőjének. A résztvevők színpompás bevo-
nulásával kezdődött a verseny június 8-án a Don Bosco 
Sportcsarnokban. 

Az eseményen Szitka 
Péter, Kazincbarcika pol-
gármestere köszöntötte a 
megjelenteket, aki elárulta, 
hogy nagyon büszke arra, 
hogy Kazincbarcika, mint 

nemzeti sportváros ad-
hat otthont egy ilyen 

sporteseménynek. 
– Szívet melengető érzés 
látni a több száz szurkoló 
diákot, szülőt, sportszere-

tőket, lent a küzdőtéren pe-
dig a lányokat, akik szebb-
nél szebb koreográfiákkal 
varázsolnak el bennünket 
– tette hozzá a város első 
embere
Tartóczki Zsuzsanna, a Ma-
gyar Ritmikus Gimnasztika 
Szövetség főtitkára hang-
súlyozta: a szövetség el-
nöksége és a technikai bi-
zottság azért választotta 
Kazincbarcikát helyszín-
ként, mert évtizedeken 
keresztül számos váloga-
tott versenyző erősítette a 
borsodi városból a magyar 
ritmikus gimnasztikát, és 
szeretnék, ha ez a jövőben 
is folytatódna.
– A diákolimpiának nagyon 
nagy rangja van Magyaror-
szágon azért is, mert az első 
három helyezett pontot 
kap, amely a tovább-
tanuláshoz nagy 
segítség. Az 
országos ver-
senyt regionális 
döntők előzték 
meg, amit az or-
szág nyuga-
ti és kele-
ti pontján, 
valamint a 
fővárosban 
r e n d e z -
tek meg – 
emelte ki a 
főtitkár.

Az idei tanévben a Kazinc-
barcikai Pollack Mihály Ál-
talános Iskola négy csapata 
öt tagintézmény sportolói-
ból állt össze, egy csapat az 
Ádám Jenő Tagiskola kép-
viseletében indult. Az első 
versenynapon mutatkoz-
tak be a csapatok, ezzel a 
kazincbarcikaiak szereplése 
be is fejeződött, a mérlegük: 
négy arany-, egy ezüst- és 
egy bronzérem lett.
Részletes eredmények: 
www.kolorline.hu

Müllerné Mészáros Judit, az 
Árpád Fejedelem Tagiskola 
pedagógusa, edzője szer-
kesztőségünkhöz az alábbi 
levelet juttatta el:
„Szeretném megköszönni a 
magam és tanítványaim ne-
vében a Kazincbarcikai Pol-
lack Mihály Általános Iskola 
tanulóinak, pedagógusai-
nak és dolgozóinak, hogy a 
Magyar Ritmikus Gimnasz-
tika Szövetség által rende-
zett Diákolimpia országos 
döntőn szurkoltak csopor-
tos gimnasztika csapata-
inknak. Felemelő ér-
zés volt 
h a z a i 
k ö r -

nyezetben, szuper hangu-
latban versenyezni. Biztos 
vagyok benne, hogy mind-
ez hozzájárult a sikeres 
szereplésünkhöz. Köszön-
jük, hogy részt vehettünk 
a regionális és országos 
döntőn. Köszönjük Viszlai 
Istvánnak, hogy az MDSZ 
részéről megtisztelte a ver-
senyt.
Versenyzőinkre nagyon 
büszke vagyok, örülök, 
hogy ilyen jól sikerültek gya-
korlataik és 3 arany, 1 ezüst 
éremmel zártuk a tavaszi 
versenyidőszakot. Ezúton 
szeretném megköszön-
ni a szülők támogatását, 

segítségét 
is.”
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K BSC U15, U11

BRONZÉREM 
NÉMETORSZÁGBÓL
Kazincbarcikáról két csapat is – a KBSC U11-es és U15-
ös gárdája – részt vett a június 8-a és 10-e között 
megrendezett 13. Fehmarn Kupán.

A nemzetközi rendez-
vény szervezöi - a JSG 
Fehmarn - idén 64 csa-
patot és több mint 800 
résztvevöt látott ven-
dégül Fehmarn szigetén, 
akik négy katergóriában 
mérkőztek meg egy-
mással. A Fehmarn Cup 

szeretne hozzájárulni az 
egymás közötti megértés 
és tolerancia fejlődéséhez 
is. Az U15-ös fiúk bronz-
érmesek lettek, az U11-
es csapat pedig a hatodik 
helyen végzett a kupán. 
(Eredmények: www.kolor-
line.hu)

VRCK

A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN 
SZEREPELNEK
Ősztől a legrangosabb férfi európai kupasorozatban szerepel a Vegyész RC Kazinc-
barcika. A kék-sárgák a sportág elitjét felvonultató Bajnok Ligájának selejtezőjében 
lesznek érdekeltek.

A VRCK hosszú idő után 
bajnokként most az első 
számú európai kupában 
indulhat, mely a Bajnokok 
Ligáját jelenti, ahol a se-
lejtezőben már pályára kell 
lépnie az Oravec-együt-
tesnek. A klub vezető-
sége, már elküldte neve-
zését a Magyar Röplabda 
Szövetséghez és az Euró-
pai Röplabda Szövetség-
hez. Hamarosan sor ke-
rül a sorsolásra is, június 
28-án ugyanis eldől, hogy 
a kiemelés függvényében 
a három fordulóból álló se-
lejtező hányadik körében 
lép majd pályára a csapat. A 
feladat nem lesz könnyű, de 
a klubvezetés bízik a jó sze-
replésben. Kárpáti László 
úgy fogalmazott ez tanuló-
év lesz a VRCK számára, ám 
a későbbiekben merészebb 
terveket szeretnének sző-
ni. A kiesés sem jelent fel-
tétlenül búcsút az európai 
kupaküzdelmektől, hiszen 
a labdarúgó BL-hez ha-
sonlóan az a gárda, amelyik 
sikerrel veszi az első aka-
dályt, az a CEV-kupában 
folytathatja. 
Érdemes felidézni a Kazinc-
barcika európai kupákban 
való szereplését. Először 
2001/2002-es szezonban 
a CEV-kupában nem sike-
rült fényesre a bemutatko-
zás, mert az izraeli Hapoel 
Yoav KFAR SABA 3-2-re 
és 3-0-ra győzött a bor-
sodi együttes ellen. A kö-
vetkező idényben ismét a 
CEV-kupában indult a Ve-
gyész és az osztrák Zad-
ruga Aich Dob ellen hazai 
pályán megnyerte 3-1-re 
első meccsét a sorozatban. 
A visszavágót 3-2-re az 
osztrákok nyerték ugyan-
úgy, hogy 2-0-ra vezettek, 
ám a magyar együttes két 
játszmát nyert ezután, így a 
vereség is 5-4-es összesí-

téssel való továbbjutásukat 
jelentette. Ám a Thesszalo-
nikiben zajló csoportkörben 
már csak egy meccset si-
került nyerniük, így kiestek. 
A 2003-ban megszerzett 
bajnoki cím után az együt-
tes elindulhatott az Élcsa-
patok Kupájában és a lett 
Ozolniekiben a házigazdák, 
a dán, valamint a svéd baj-
nok legyőzésével sikerült 
bekerülni a legjobb 16 közé. 
A nyolcaddöntőben erős 
ellenfél, a címvédő holland 
Piet Zoomers APELDOORN 
jelentette a következő aka-
dályt. Az első mérkőzésen 
Kazincbarcikán két szett 
után érett a csoda, hiszen 
2-0-ra vezetett a Barcika. 
A harmadik szettet azon-
ban a hollandok nyerték, ám 
a negyedikben valóra vált a 
VRCK nagy álma és 3-1-re 
legyőzték riválisukat. Ide-
genben akárcsak egy évvel 
korábban az Aich Dob ellen, 
most is két játsz ma meg-
nyerésére volt szükség a 
továbbjutáshoz. Az első és 
a második felvonást a hol-
landok nyerték, de aztán is-
mét nagyot alkotott a bor-
sodi alakulat, két szettet 
nyerve kiegyenlített, így az 
is belefért, hogy az ötödi-
ket elveszítsék. A Kazinc-
barcika sporttörténelmet 
írva búcsúztatta a címvé-
dőt, így következhetett a 
final fourért való párharc a 
portugál CASTELO DA MAIA 
GC ellen, amely túl nagy fa-
latnak bizonyult, hiszen 
kétszer is 3-0-ra legyőzte 
a barcikaiakat. Az előző év 
kiemelkedő szereplésének 
köszönhetően az átalakí-
tott rendszerű Élcsapa-
tok Kupájában a 16 között 
kezdhetett a VRCK. A 4 né-
gyes csoport B jelű kvar-
tetjében azonban a holland 
Almere ellen hazai pályán 
3-0-s, a Pozsony ellen pe-

dig idegenben 3-1-es ve-
reséggel kezdett az Ora-
vec által irányított csapat. 
A 3. fordulóban a portugál 
Castelo 3-2-re diadalmas-
kodott így a Kazincbarci-
kának már nem volt esélye 
továbblépni. A maradék 3 
meccsből mindössze a Po-
zsony elleni hazai találkozót 
sikerült 3-2-re megnyer-
ni, így az együttes 1 győ-
zelemmel és 5 vereséggel 
a negyedik helyen zárta a 
csoportküzdelmet. 
A 2005/2006-os idény-
ben az Élcsapatok Kupájá-
ban a főtábláért vívott küz-
delemben Észtországban 
nyert az ekkor már Deme-
ter György által irányított 
csapat. A legjobb 16 között, 
itt a romániai Constanta, a 
szerb Vojvodina és a por-
tugál Benfica volt az ellen-
fél. Az első fordulóban nagy 
csatában kapott ki hazai 
pályán 3-2-re a Kazincbar-
cika a Constantától. Majd 
Újvidéken és Lisszabonban 
is simán veszített. A portu-
gálok elleni hazai meccsen 
a fordulatos döntő szettet 
20-22 veszítette el a VRCK. 
Majd hazai pályán 3-1-re 
nyert a szerb és idegen-
ben a román együttes ellen 
3-2-re döntő szett 24-22. 
Ezzel a VRCK 8 ponttal har-
madik lett csoportjában és 
kiesett. Egy évvel később 
az ukrán Mariupol ellen ket-
tős vereséggel búcsúzott a 
VRCK. A kék-sárgák leg-
utóbb az Euro Challenge 
Kupában szerepeltek 2016 
őszén, de a cseh Budejovice 
ellen két 3-0-s vereséggel 
búcsúztak. Ez tehát a Ve-
gyész kupamúltja, melyben 
akadtak fényes győzelmek, 
és bosszantó vereségek. A 
kérdés most az, hogy a BL-
ben melyik arcát mutatja 
majd Daniel Oravec együt-
tese.

K I H Í VÁS NA PJA 2018

ÁTADTÁK A 
LEGSPORTOSABB 
TELEPÜLÉSEK DÍJAIT
Ünnepélyes keretek kö-
zött átadták Magyar-
ország legsportosabb 
településeinek díjait. A 
Corvin Hotelben rende-
zett június 8-ai díjátadón 
Czene Attila, a Magyar 
Szabadidősport Szö-
vetség (Masport) elnö-
ke elmondta: az idei kihí-
vás napján több mint 700 
ezren összesen csaknem 
58 millió percet mozog-
tak. A legsportosabb 
települések: Nagynyá-
rád, Csákberény, Szank, 
Jászárokszállás, Nyíra-
dony, Kazincbarcika, Bu-
dapest IV. kerület voltak. 
Díjaikat Sárfalvi Péter, az 
EMMI utánpótlás-neve-
lésért és sportkapcsola-
tokért felelős helyettes 

államtitkára adta át. Ka-
zincbarcika nevében Róth 
Zoltán, a Barcika Art Kft. 
sportszervezője vette át 
a díjat.

Magyarország legna-
gyobb szabadidősport 
eseményén idén 86 tele-
pülés, 221 tanintézmény, 
17 tűzoltóparancsnokság, 
83 munkahelyi csapat és 
országszerte 92 darab 
3-1-2 Meridiántorna gya-
korlóhely vett részt. Ösz-
szesen 3.857.430 alkalom-
mal sportoltak a napon, ami 
tekintve, hogy egy-egy 
sportaktivitásnak legkeve-
sebb 15 percig kellett tar-
tania, legalább 57.861.452 
sportolással eltöltött per-
cet jelent.



HIRDETÉS

11KOLORHÉT • IV. / 23.10 2018. JÚNIUS 15.
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Óvjuk környezetünket!

Szabaduljon meg 
abroncsaitól!

Gumiabroncs gyűjtő kampány
2018. június 18-30. között

Kazincbarcikán és a térség településein

A gyűjtés ideje alatt térítésmentesen adhatja le használt  
kerékpár, motorkerékpár, személyautó és kisteherautó  

(3.5 tonna alatti gépjárművek) gumiabroncsait a megjelölt 
gumiszervizekben és hulladékudvarokban.

Bővebb információ: www.facebook.com/zoldvolgy, www.zoldvolgy.hu

FITT BARCIKA!
Új órarend április 30-tól!  

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

KÉTHETENTE csütörtökön FELKÉSZÜLÉS A KOLORFUTÁSRA A POLARRAL.**  
18.00-19.30-ig a Kazincbarcikai Sportközpontban Viszoczky Sándor  +36 20 391 81 38

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 
18.00-19.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Kedd 11.30-12.30 Gerinctorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

Szerda

9.00-10.00 Fitt-baba Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Varga Judit
15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes
18.00-19.00 Zsírégető torna Kazinczy Ferenc Tagiskola Grcsics Judit
19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
16.30-17.30

Úszóedzés a Delfinekkel  
(felnőtteknek)*

Kazincbarcikai Fedett Uszoda Novák Dorina

19.00-20.00 Strong by Zumba Szalézi tornaterem Piros Gábor

Péntek

11.00-12.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00
Játék a birkózószőnyegen 

(7-10 éves gyermekeknek)
KSK birkózóterem Kónya Lajos

* Létszámkorlát! Az edzésen való részvétel feltétele az előzetes jelentkezés a 06-48/320-846-os számon.
** A felkészítő edzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás Viszoczky Sándortól kérhető a 06-30/406-3104-es számon. 

Június 15 (péntek) 18.00 – Helyzetkép
Téma: Pedagógusnap Kazincbarcikán

Június 16-17. (szombat–vasárnap)
Heti műsorok ismétlése (Kolorlive, Híradó, Helyzetkép)

Június 19. (kedd) 10.00. Kolorlive (ismétlés 18.00)
Vendég: Ursutzné Blága Krisztina, a Gyermekek Háza-Kézművesház 
vezetője
Téma: a 6. Kolorfesztiválon is lesz Kolor Kölyöksziget
Vendég: Vasvári Alina Eszter, az Árpád Fejedelem Tagiskola tanulója
Téma: Magyarország jó tanulója – jó sportolója díj

Június 21. (csütörtök) 18.00. Híradó
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

Június 22. (péntek) 18.00. ZOOM riportmagazin
Téma: önkormányzati és szociális bérlakások Kazincbarcikán – kirakják 
az ingyenélőket

 MŰSORAJÁNLÓ

CSÓNAKÁZÓ-TÓKAZINCBARCIKAAUGUSZTUS

1–20

BÉRLETES
PROGRAM

20.00 Sky Fanatic 

21.30 Punnany Massif  

Jegyár elővételben: 1000 Ft  |  H
elyszínen: 1500 Ft

AUG.

7.
KEDD

AUG.

10.
PÉNTEK

21.00 
Lights Off

 Color Festival

Jegyár elővételben: 1500 Ft

Helyszínen: 2000 Ft

20.00

Pataky Művek 

21.30
Edda 

Művek 
Jegyár elővételben: 1500 Ft 

Helyszínen: 2000 Ft

20.00 Z!ENEMi 

21.30 Tankcsapda 

Jegyár elővételben: 2000 Ft  |  H
elyszínen: 2500 Ft

AUG.

8.
SZERDA

AUG.

11.
SZOMBAT

AUG.

12.
VASÁRNAP

Bérletárak:

Early bird (május 15-június 30. között): 5 500 Ft  

Teljes árú (július 1-től): 6 500 Ft

Online jegyek és bővebb jegyinfó: 

www.kolorcity.hu/jegy/

20.00 SMINK  

21.30 Rúzsa Magdi 

LÉGZÉS TURNÉ

Jegyár elővételben: 1500 Ft

Helyszínen: 2000 Ft

PROGRAMAJÁNLÓ

JEGY- ÉS BÉRLETINFORMÁCIÓK
A fesztivál belépődíjas programjaira jegyek 

és bérletek válthatók online 
a www.kolorcity.hu/jegy oldalon 

vagy nyomtatott formában a pénztárakban.

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:
Egressy Béni Művelődési Központ

3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
Telefon: 06-48/510- 220

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8.00-17.30, 
a fesztivál ideje alatt 10.00-18.00

Mezey István Művészeti Központ
3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Telefon: 06-48/310- 116
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10.00-18.00, 

szombaton 10.00-14.00, 
a fesztivál ideje alatt 10.00-18.00

A programok napján a rendezvényhelyszíne-
ken is válthatók jegyek. Lehetséges fizetési 

módok: készpénz; bankkártya; 
Erzsébet kártya; OTP, MKB és K&H, 

SZÉP Kártya, Edenred utalvány

FESZTIVÁLBÉRLET
5 napra érvényes: augusztus 7–8, 10-11-12. 
Kazincbarcika, Csónakázó-tó helyszínen.
Formája: plasztikkártya, amely sorszámot 

és vonalkódot tartalmaz. Az online vásárolt 
bérleteket a fesztiválprogram első alkalom-
mal történő látogatásakor kötelező plasztik-

kártyára váltani a helyi pénztárban.

Bérletár: 
Early bird (május 15-június 30.): 5 500 Ft

Teljes árú (július 1-től): 6 500 Ft

ELŐVÉTELBEN VÁLTOTT JEGYEK:
Az elővételes (kedvezményes) jegyár 

az adott eseményt vagy koncertet megelőző 
utolsó nap pénztárzárásig, 

online értékesítésnél előző nap éjfélig 
történő jegyvásárlás esetén érvényes!

INFORMÁCIÓ:
Telefon: 06-48/310-116, 

e-mail: info@kolorcity.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

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. 
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes 
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki 
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokza-
ti felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, 
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.

Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes re-
zsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is meg-
állapítottak.

I. emelet m2

Irodák 34,45
Irodák 53,59
Irodák 57,66

II. emelet m2

Irodák 53,87
Irodák 53,82
Irodák 53,78
Irodák 55,44

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a 
következő elérhetőségeken:

kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627

e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu


