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Péter Szabó Szilvia akusztikus koncert-
jének ismét Sajógalgóc adott otthont 
augusztus 25-én, a 6. Kolorfesztivál after 
hétvégéjén.

A település Magyarország leghosszabb 
és legnagyobb kiterjedésű fesztiváljának 
keretében az elmúlt három hétben min-
den alkalmat megragadott a Kolorcountry 
állomásain, hogy népszerűsítse a program-
sorozat méltó lezárását.
A háromszoros dupla platina- és nyolc-

szoros aranylemezes, az egykori NOX 
zenekar frontembere tavaly már fellépett 
Sajógalgócon, ahol egy fergeteges kon-
certet adott a helyiek és a környékbeliek 
legnagyobb örömére. Idén sem volt ez 
másként. Az énekesnő ezúttal „Ébredő” 
című albumát hozta el a közönségnek, de 
a régi, jól ismert dalokat is elénekelte. Mint 
mondta: az album év elején jelent meg, az-

óta már videoklip is készült, egész nyáron 
turnéztak Magyarországon és külföldön 
is. Az új lemez dalait azokkal a szerzőkkel 
alkotta, akiknek a nevéhez a NOX-éra alatt 
is számos sláger is siker fűződik. 
A koncertet a templom előtti téren tartot-
ták, ahová ezúttal is több százan érkeztek. 
A nyáresti program közönségtalálkozóval 
ért véget.

6. KOLORFESZTIVÁL – KOLORCOUNTRY

RÁADÁS SAJÓGALGÓCON

TÉRSÉG

KASTÉLY-SZERENÁD EDELÉNYBEN
Hangulatos, nyárzáró koncert helyszíne volt az edelényi 
L’Huillier–Coburg-kastély, augusztus 25-én.

A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar Kastély-szerenád 
programja 2016-ban indult, 
az előadott zeneművekben 
alkalmazkodva az ünnepek-
hez és az évszakok hangu-
latához. A koncert zenei 
összeállítása ezúttal is pá-
ratlan nyáresti programot 
kínált. A műsorban Antal 
Mátyás vezényletével fel-
csendült Bach C-dúr szvitje 
és Mozarttól a Kis éji zene. 
Különleges meglepetés volt 
Händel Tűzijáték-szvitje, 
melynek dallamai alatt cso-
dálatos tűzijátékban gyö-
nyörködhettek a résztve-
vők. A koncert előtt a Gallay 
Pince jóvoltából rendhagyó, 
előadással egybekötött 
borkóstoláson vehetett 
részt a közönség. A pincé-
szet a Bükki borvidék első 

családi boutique 
borászata, amely 
a prémium borok 
készítése mellett 
a bükki borvidék 
megmentését és 
szélesebb kör-
ben való meg-
i s m e r t e t é s é t 
tűzte ki célul. A 
Borbély József 
és fia, Borbély 
Roland nevével 
fémjelzett Gallay 
Pince kezdetben 
garázsborászat-
ként működött, 
majd 2012-ben 
elindították sa-
ját pincéjüket, 
mely az anyai nagymama, 
Gallay Izabella után kapta a 
nevét. Apa és fia a kezde-
tektől tudták, hogy ők vi-

szik tovább azt a családne-
vet, melyről a nagymama 
és három nővére úgy hitték, 

majdan a feledés homályá-
ba vész. Igaz, eleve elren-
deltetésről nem volt szó. Az 
ifjabb Borbély gépésznek 

tanult. Nagyjából tizenhat 
évvel ezelőtt néhány bor-
kóstolási élmény hatására 

döntött a borász 
szakma mellett. 
Álma megvaló-
sítása érdekében 
fo l ya m a to s a n 
képezte magát, 
a szőlész-bo-
rász diploma 
m e g s z e r z é s é t 
követően a San 
Franciscotól egy 
órányi útra elte-
rülő, az USA leg-
híresebb borvi-
dékének számító 
Napa völgyben 
gyarapította is-
mereteit. Ma a 
család minden 
tagja részt vesz 

a vállalkozásban. Borbély 
József végzi a szőlészeti 
munkák garmadát, mely-
hez a felesége biztosítja a 

hátteret. Borbély Roland 
borászt ugyancsak a párja 
támogatja, hiszen ő szerve-
zi a napi teendőket, bemu-
tatókat. Főként a borvidék-
re jellemző fehér fajtákat 
termelnek, a zenit, a pinot 
blanc, a cserszegi fűszeres 
és a zweigelt szőlőkből ké-
szítenek borokat. 
- A család személyes ked-
vence a Nyékládháza nevű 
borunk, ami 100 %-ban ze-
nit szőlőből készül, hordó-
ban erjesztjük és érleljük 
finom seprőn. Összessé-
gében nagyon szerencsés 
helyzetben vagyok, mert 
olyan borvidéken dolgozha-
tok, melynek adottságai or-
szágos viszonylatban is ki-
válóak, bár kevéssé ismert, 
pedig Magyarország  egyik 
legjobb szőlőtermő helye, a 
nyékládházi Pittyén-dűlő – 
tájékoztatott Borbély Ro-
land.

fotó: Edelényi Kastélysziget
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

INKÁBB ELŐZZÜK MEG A BAJT! 
Idén is folytatódik az „iskola rendőre” program a Kazinc-
barcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén. A 
2018/19-es tanév során az elmúlt évekhez hasonlóan a 
kijelölt iskolarendőrök folyamatosan kapcsolatot tarta-
nak az oktatási intézmények vezetőivel és diákjaival. A 
program a továbbiakban is a gyermekek biztonságának, 
illetve biztonságérzetének növelésére irányul. A tanév-
kezdés kapcsán 2018 szeptemberében – a polgárőrség 
és a rendészet bevonásával – fokozott jelenlétet kívánnak 
biztosítani azon iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiz-
tonsági szempontból indokolt.

Véget ért a nyári szünidő, 
szeptember 1-jén meg-
kezdődik az újabb tanév. 
Az iskolakezdéskor még 
gyakran figyelmetlenek a 
gyerekek, ezért a szülőknek 
és a jáművezetőknek is fo-
kozottabban kell ügyelniük a 
közlekedésre, főként az in-
tézmények közelében. Némi 
odafigyeléssel és a hasznos 
tanácsok megfogadásával 
megelőzhetőek a balesetek.
A kisebbekre a közlekedés 
során kell jobban odafigyel-
nünk, míg a nagyobbakat in-
kább más jellegű veszélyek 
fenyegetik. Kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt nehéz a 
„szeptemberi ritmust” fel-
venni, mégis érdemes idő-
ben elindulni reggelente.
Nagyon fontos, hogy csak a 
már önállóan, biztonságo-
san közlekedni tudó gyer-
mekeket engedjék egye-
dül az iskolába, egy előre 
egyeztetett, pontosan is-
mert útvonalon, melynek 
esetleges veszélyeire fel-
hívták a figyelmüket. Ha 
elkísérik őket a suliba, 
ügyeljenek arra, hogy biz-
tonságos helyen váljanak el 
tőlük, ne kelljen olyan helyen 
átkelniük az úttesten, ahol 
veszélyes, valamint figyel-
jenek arra is, hogy a gyer-
mekek lehetőleg a járda fe-
lőli oldalon szálljanak ki az 
autóból.
Nem csak közlekedésbiz-
tonsági okok miatt fontos, 
hogy a gyermekek a szü-
lők által ismert, előre meg-
beszélt, lehetőleg mindig 
ugyanazon útvonalon köz-
lekedjenek. Ez számukra is 
biztonságot jelenthet, és 
nemcsak egy egyszerű ké-

sés, de veszélyhelyzetek 
esetén is sokat segíthet. 
Figyelmeztessék a kicsi-
ket arra, hogy a jól látha-
tó helyen viselt, pl. nyakba 
akasztott mobiltelefon, mp3 
lejátszó, vagy más műsza-
ki berendezés veszélybe 
sodorhatja őket az utcán, 
ezért ezeket igyekezzenek 
inkább a ruha alá rejteni. Az 
sem okos dolog, ha ezeket 
a készülékeket, tárcájukat, 
lakáskulcsot, vagy más ér-
téket a hátizsák külső zse-
beiben, a tolvajok számára 
könnyen hozzáférhető he-
lyen tárolják. A szülőknek 
érdemes átgondolni, szük-
ség van-e arra, hogy a gye-
rekek értékes mobiltelefo-
nokat vigyenek magukkal 
nap mint nap a suliba, hi-
szen lehet, hogy éppen emi-
att kerülnek bajba. A célnak 
talán megfelel egy olcsóbb 
telefon is, mely a gyermek-
kel való kapcsolattartásra 
tökéletesen alkalmas. Biz-
tonságosabb, ha a gyerekek 
inkább otthonról értesítik a 
szülőket arról, hogy meg-
érkeztek, és nem a forgal-
mas utcán használják mo-
biljukat. Fontos az is, hogy 
a szülők tudják, hol, mivel, 
és nem utolsó sorban kivel 
töltik az órákon kívüli sza-
badidejüket.
Az órák után már otthon 
tanuló, önálló gyerekeket is 
emlékeztessék arra, hogy 
kinek nyithatnak ajtót, mit 
mondhatnak maguk vagy 
szüleik aktuális program-
járól, elérhetőségéről, ha 
ismeretlen telefonál. Meg-
nyugtató lehet, ha van egy 
megbízható szomszéd, 
vagy egy közelben lakó is-

merős, akinél elhelyezhető 
egy pótkulcs, hiszen előfor-
dulhat, hogy a lakáskulcs az 
iskolában marad, vagy el-
vész. Jó, ha a gyerek ilyenkor 
nem cselleng az utcán, míg 
szülei megérkeznek, illetve 
van kihez fordulnia, amíg a 
szülők távol vannak.
A felügyelet nélkül otthon 
tartózkodó gyermek fi-
gyelmét hívják fel az inter-
net-használat veszélyeire, 
a chat- és egyéb közösségi 
oldalak látogatásának sza-
bályaira. Az internet anoni-
mitását kihasználva rossz 
szándékú felnőttek hálóz-
hatják be a gyermeket, a 
kisgyermek naivitását, tu-
datlanságát, óvatlanságát 
kihasználva. Ennek meg-
előzése érdekében hívják fel 
a gyermek figyelmét arra, 
hogy idegen személynek ne 
küldjön magáról fényképet, 
ne adja ki lakcímét, ne be-

széljen meg vele találkozót, 
mert az esetnek kiszámít-
hatatlan következményei 
lehetnek.
A kora esti órákban megtar-
tott iskolai és egyéb elfog-
laltságok az ősz beálltával 
esetenként már sötétedés 
után érnek véget. A kiseb-
bekkel egyeztessék, mit 
tegyen, ha véletlenül csak 
késve tudnak érte menni! 
Nem árt emlékeztetni őket 
arra, hogy ha az utcán ide-

gen szólítja meg őket, sem 
útbaigazítás, sem pedig 
más indok alapján ne tart-
sanak velük, illetve ne fo-
gadjanak el semmit. Leg-
alább ilyen fontos tudniuk, 
hogy az ilyen esetekről min-
dig érdemes beszámolni a 
szüleiknek. Gondoskod-
janak arról, hogy a gyere-
keknél mindig ott legyen a 
szülők elérhetősége, illetve 
tudják azt, kihez fordulhat-
nak segítségért.

ŐK A LEGJOBBAK KRESZ-BŐL
Gyöngyösi Rozália, Sim-
kó Loretta és Kókai Dá-
vid első helyezést ér-
tek el a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság ke-
rékpáros és gyalogos 
KRESZ-tesztjén.

A 6. Kolorfesztivál kere-
tében augusztus 8-án 
a Kolor Kölyöksziget-
re várták a gyerekeket 
a Kazincbarcikai Ren-
dőrkapitányság mun-
katársai, akik Rendőr-
akadémia elnevezéssel 
interaktív vetélkedőt 
tartottak kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 
Ezen a napon mintegy 
kétszázan vettek részt 
a rendőrség programja-
in, amelyek között volt 
kerékpáros és gyalogos 
KRESZ-teszt és ügyes-
ségi feladatok is.
A tesztet csaknem het-
ven kisgyermek töltötte 
ki, akik közül a legjob-
bakat a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányságon 

díjazták augusztus 24-
én. Az eseményen Kovács 
Ákos, a helyi rendőrkapi-
tányság rendőrhadnagya 
köszöntötte a gyerekeket 
és a szüleiket, nagyszü-
leiket, majd átnyújtotta az 
okleveleket és az értékes - 
és egyben hasznos - aján-
dékcsomagokat is.
A rendőrhadnagy kiemel-
te: nagyon fontos, hogy a 
kicsik minél hamarabb 
elsajátítsák a KRESZ sza-
bályait, körültekintően 

közlekedjenek gyalo-
gosan és kerékpárral 
is. Éppen ezért minden 
alkalmat és fórumot 
megragadnak, hogy kü-
lönféle feladatokon ke-
resztül megismertessék 
az óvodásokkal és az is-
kolásokkal a biztonságos 
közlekedés alapelveit.
A kerékpáros KRESZ-
teszt legjobbja Gyöngyösi 
Rozália lett, míg a gyalo-
gos tesztet Simkó Loretta 
és Kókai Dávid nyerték.

Forrás: Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
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Nemzeti ünnepünk alkalmából augusztus 20-án 
szervezett ünnepi képviselő-testületi ülésen Dr. 
Illés Pál nyugalmazott jegyző Kazincbarcika Vá-
ros Díszpolgára kitüntető díjban részesült. Ennek 
apropóján készített interjút lapunk munkatársa.

– Milyen érzéseket vál-
tott ki önből az a pillanat, 
amikor átvette a díszpol-
gári kitüntető díjat?
– Természetesen jó ér-
zéssel vettem tudomásul 
a díszpolgári díj átvételét. 
Néhány pillanat alatt felvil-
lantak a közigazgatásban 
töltött idők nagyszerű, oly-
kor nehéz időszakai. Meg-
tiszteltetés volt számomra 
a díj átvétele. Nagyra érté-
kelem az önkormányzati 
képviselő-testület dön-
tését. Köszönöm, hogy a 
dísz polgári díj adományo-
zásával ismerte el a testü-
let a közigazgatásban, kü-
lönösen Kazincbarcikán, a 
munka világában töltött 
időszakomat.

– Tizennyolc éves korában 
milyen tervekkel érkezett 
Kazincbarcikára a nyírgel-
sei születésű fiatalember?
– Általános iskolai tanul-
mányaim elvégzését kö-
vetően Mátészalkán, a 
Baross László Mezőgaz-
dasági Technikumban 
technikusi képesítő vizs-
gát tettem, majd 1968-ban 
kerültem Kazincbarcikára, 
ahol szerves vegyipari ve-
gyész szakmát tanultam. S 
mi hozott ebbe a városba?  
Úgy gondolom, az életutam 
során talán ebben az ügy-
ben hoztam a legfontosabb 
döntést. A mezőgazdaság 
világa után vonzott a mo-
dern technológia és tech-
nika világa és a fejlett ipar-
vidékben rejlő lehetőség.

– A vegyész szakképesí-
tés megszerzése után hol 
kezdett el dolgozni?
– Az első munkahelyem a 
Borsodi Vegyi Kombinát 
volt, ahol sok ismeretet, 
gyakorlatot, tapasztala-

tot szereztem. Nagysze-
rű munkatársakkal dol-
goztam, ma is tisztelettel 
gondolok vissza ezekre az 
emberekre! Később külön-
böző társadalmi szerveze-
tekben dolgoztam. Közben 
figyelmet fordítot-
tam arra, hogy 
feladataim 
e l l á t á -
sához 

szük-
s é g e s 
ismeretei-
met bővítsem. 
Az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Állam 
és Jogtudományi karán 
1980-ban diplomáztam, 
majd a Politikai Főiskolán 
szereztem meg a második 
diplomámat államvezetés 
szakon. Érdeklődésem et-
től kezdve egyre inkább a 
közigazgatás felé fordult, 
végre azt csinálhattam, 
amit szeretek, ugyanis 
alapvetően humán érdek-
lődésű voltam mindig.

– Mikor döntött úgy, hogy 
a közigazgatásban fog dol-
gozni?
– Közszolgálatot 1989-ben 
vállaltam a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Ta-
nács V.B. Személyzeti 
Osztályán, ahol a szakte-
rületem a munkajog volt. 
A rendszerváltás idősza-
kában és azt követően a 
megyei önkormányzat 
hivatalában dolgoztam. 
Voltam törvényességi 
ügyintéző, osztályveze-
tőhelyettes, irodaveze-
tő, főosztályvezető, majd 

megyei főjegyző, vé-
gül Kazincbarcika város 
jegyzője. Több mint 20 
évet töltöttem el a köz-
igazgatásban. Foglalkoz-
tam a testületi döntések 
szakmai és törvényessé-
gi előkészítésével, a dön-
tések végrehajtásának 
megszervezésével. Ezen 
felül a főjegyző és a jegy-
ző feladat – és hatáskö-
rébe tartozó államigazga-
tási és hatósági ügyeket 
intéztem, valamint ellát-
tam a választási igazgatás 
munkakörömbe tartozó 
feladatait. 1993-2007-ig 

a megyei önkormányzat 
jogtanácsosa voltam.

– Mit tartott legfontosabb-
nak munkavégzése során? 
– A különböző munka-
körökbe és beosztásokba 
mindig arra törekedtem, 
hogy saját munkámban és 
a vezetésemre bízott szer-
vezetben a szakszerűség 
és a törvényesség követel-
ményei érvényesüljenek. 

Ugyanakkor mindig 
azt vallottam, 

hogy a köz-
tisztvi-

selők-
n e k 

m i n d e n ko r 
a l ka l m a z ko d n i 

kell munkavégzésük so-
rán a kor követelménye-
ihez és szükségleteihez. 
Megtisztelőnek tartom, 
hogy több mint két évti-
zedet dolgozhattam a köz-
igazgatásban és részese 
lehettem annak gyakor-
lati alakításában.

– Hogyan látja most a vá-
rost?
– Sok szállal kötődöm 
Kazincbarcikához. Több 
mint 50 éve élek itt. 1974-
ben kötöttem házassá-
got Szipszer Szilviával, 
aki óvodapedagógus és 
28 évet dolgozott óvoda-

vezetőként. Jól ismerem a 
város történetét, építését, 
fejlődésének, működésé-
nek szakaszait. Az itt élő 
emberek sok értéket al-
kottak, amelyre büszkék 
lehetünk. Természetesen 
a városnak mindig is vol-
tak gondjai is, melyeket a 
városvezetés és a képvi-
selő-testület igyekszik 
megoldani. Nekem az a 
véleményem, hogy a város 
eredményeivel és gondjai-
val együtt egy szerethető, 
élhető település. Úgy lá-
tom, Kazincbarcika most 
is a jövőre készül. Arra tö-
rekszik, hogy biztosítsa a 
közfeladatok egyre szín-
vonalasabb ellátását, új, 
szellemi és anyagi erőfor-
rások koncentrálódásával, 
pályázatok útján, kedve-
zőbb feltételeket teremtve 
a város jövőbeni fejlődésé-
re és működésére.

– Nyugdíjas napjait mi-
vel tölti, jut-e idő kedvenc 
hobbijára?
– Természetesen a szak-
mától nem tudtam teljesen 
elszakadni, igyekszem lé-
pést tartani a jogszabá-
lyi változásokkal. Szük-
ség esetén, illetve kérésre 
rendszeresen konzultá-
lok szakmai kérdések-
ről. Meglehetősen nagy 
baráti körünk van, akik-
kel szívesen találkozunk, 
beszélgetünk, véleményt 
cserélünk. Nyugdíjasként 
nem zárkózunk be, részt 
veszünk városi rendez-
vényeken, kulturális ese-
ményeken. Rokonainkkal 
is tartjuk a kapcsolatot, 
gyakran jönnek Kazinc-
barcikára, ők is szeretik a 
várost. A sors nagy aján-
dékának tartom, hogy 96 
éves édesanyámat meglá-
togathatom Fehérgyarma-
ton, ugyanis ott él a nővé-
remmel. Szívesen olvasok, 
s természetesen időt sza-
kítok kedvenc hobbimra, a 
horgászatra is.

INTERJÚ

„Azt csinálhattam, amit szeretek”
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SÚLYEMELÉS

Kazincbarcikai sikerek
Pátrovics Géza masters Európa- és világbajnokságon 
szerzett aranyérmei mellett a KVSE fiatal tehetségei is 
kitettek magukért az elmúlt időszakban. A klub sikeres 
hónapokon van túl, van mire építeni Kazincbarcikán a 
súlyemelés terén.

Pátrovics Géza először Budapesten az EB-n lépett 
dobogóra. A 64 éves sportember a 62 kg-os 
súlycsoportban 67 kg-os teljesítménnyel zárta a 
szakítást és a 73 kg-os lökésével tovább növelte 
előnyét. A magyar sportember 140 kg-os összetett 
eredményével 6 jó fogással magabiztosan lett ismét 
Európa-bajnok, megszerezve ezzel 18. elsőségét. A 
kazincbarcikai sikertörténet azonban ezután sem ért 
véget, hiszen Barcelonában a világbajnokságon is rajthoz 
állt a 15. VB-elsőségéért küzdő Pátrovics. Kazincbarcika 
büszkesége ezúttal is kitett magáért, hiszen szakításban 
63, lökésben 74 kg volt a teljesítménye, így a 137 kg-os 
összetett eredmény aranyérmet ért számára. A magyar 
súlyemelő most 5 jó fogást mutatott be, mert az utolsó 
előtt görcsöt kapott a lába, de az első hely már akkor 
biztos volt. A sportoló elégedett ezzel az eredményével, 
hiszen a most szerzett két aranyérmének köszönhetően 
már 33 világversenyen (VB és EB) megszerzett elsőség-
nél tart, ami magyar szinten egyedülálló. Huszka Mihály 
VB-n 20 elsőbbséggel ugyan megelőzi, de ő az Amerikai 
Egyesült Államok színeiben szerezte masters VB-aranya-
it. Pátrovics Géza arról is beszélt, hogy jövőre Kanadában 
lesz a VB az EB-t pedig Finnországban rendezik és 
szeretne mindkét világversenyen részt venni. 
A kazincbarcikai súlyemelő szakosztály azonban további 
sikereket is fel tud mutatni a közelmúltból. Bojti Vilmos 
Marcell egy nemzetközi súlyemelő versenyen a magyar 
válogatott tagjaként szerzett első helyet. A csapat si-
keréhez 267 kg-os összetett-eredménnyel járult hoz-
zá. Holló Szilárd, a klub másik versenyzője Taskentben 
az ifjúsági világbajnokságon 11. helyezést ért el, ösz-
szetettben 330 kg-os teljesítményével, a +105 kg-os 
súlycsoportban. Féderer Bejámin is kitett magáért: a 
15-17 éves korosztályban Milánóban az EB-n lökésben 
és összetettben ezüst-, szakításban pedig bronzérmet 
nyert. A fiatal versenyző a 77 kg-os kategóriában sza-
kításban 106, lökésben 140, összetettben 246 kg-os 
eredménnyel zárt. A 15 éves sportoló, aki Pátrovics Géza 
unokája a hazai serdülő OB-n is nagyszerűen szerepelt: 
111 kg-ot szakított és 142 kg-ot lökött, ami összetettben 
253-at jelent, vagyis jobb eredményt, mint az Európa-
bajnokságon. Ezzel a teljesítményével pedig a serdülők 
és az ifjúságiak között is a pontszámítások alapján a 
legeredményesebb súlyemelő lett. A kazincbarcikai 
súlyemelés utánpótlás terén elért eredményei azt 
mutatják, hogy a tehetségeknek hála a klub még további 
szép eredményekre számíthat hazai és nemzetközi 
szinten is. 

VRCK

Szeptemberben indul a szezon
Idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg szereplését a VRCK 
a férfi röplabda NB I-ben. A kék-sárga alakulat a hazai 
pontvadászat és kupa mellett nemzetközi szinten is 
megméreti magát, hiszen a Közép-európai Kupában és 
a Bajnokok Ligájában is rajthoz áll.

Napi két edzéssel készül 
a 2018/2019-es szezon-
ra a Vegyész. A röplab-
dázók számára komoly 
lesz a mostani erőpróba, 
hiszen több fronton kell 
helytállniuk. Az együttes 
első mérkőzését a Közép- 
európai Kupában Zágráb-
ban játssza szeptember 
30-án, majd másnap már 
a honi bajnokságban, az 
Extra Ligában is pályára 
lép a Kardos-csapat a ha-
zaúton Pécsen. Nem sokat 
kell várni a szurkolóknak 
a barcikai bemutatkozásra 
sem, hiszen október 4-én 
a Pénzügyőr lesz az ellen-
felük este hat órától a Don 
Bosco Sportközpontban. 
Nem sokkal ezután kö-
vetkezik a klubtörténelmi 

első Bajnokok Ligája fel-
lépés, október 9-én Nyír-
egyházán (a Nemzetközi 
Röplabda Szövetség szi-
gorú előírásai miatt nem 
játszhat Kazincbarcikán a 
VRCK) a PAOK Szaloniki 
ellen. A visszavágóra egy 
héttel később kerül sor 
Görögországban. Ebben a 
naptári évben, ha kiesik 
a Vegyész a BL-ből még 
akkor is vár rá legalább 
egy párharc a CEV-kupá-
ban. 2018-ban összesen 8 
mérkőzésen lépnek pályá-
ra Kazincbarcikán Németh 
Szabolcsék. Az év utolsó 
barcikai bajnoki mérkő-
zése december 9-én lesz 
a Székesfehérvár ellen, és 
ugyancsak velük „mecs-
cselnek” a kék-sárgák de-

cember 13-án idegenben. 
Idén az utolsó fellépésük 
a Közép-európai Kupában 
december 16-án lesz, ami-
kor a barcikai hazai pályán 
a Zágráb ellen mérkőznek. 
Persze, amennyiben úgy 
alakul, a CEV-kupában 
is játszhat mérkőzéseket 
a VRCK, amennyiben si-
kerrel veszi a sorozat előző 
fordulóit. 
A bajnokság előtt azon-
ban felkészülési találko-
zókon is játszik a Kardos- 
legénység. Először Nyitrán, 
majd Brünnben mutat-
hatják meg, hogy sikerült 
számukra a felkészülés. 
Az együttes a III. Don Bos-
co Kupán is szerepel hazai 
pályán. A csapat jelenleg 
napi két edzéssel készül a 
megmérettetésekre és az 
a célja, hogy a hazai baj-
nokságban és kupában 
megvédje elsőbbsége-
it, valamint a nemzetközi 
színtéren is előrelépjen.

KBSC

MAGABIZTOS GYŐZELEM

A Vác FC ellen 0-2-es magabiztos győzelmet aratott a 
KBSC az NB II ötödik fordulójában augusztus 26-án.

Remekül indították a mér-
kőzést, hiszen Takács Péter 
már a 4. percben talált és 
ha kicsivel pontosabb a csa-
pat, akkor az első negyed 
óra végére el is dönthették 
volna a mérkőzést, hiszen 
Tóth és Belényesi is nagy 
ziccerben hibázott. A foly-
tatásban többet támadott 
a Vác, de a KBSC megerősí-
tett védelme jól állta a sa-
rat, a hazaiak nem találtak 

rajtuk fogást és Somodinak 
is alig akadt dolga. A máso-
dik félidő meddő váci me-
zőnyfölényt hozott, de a 
kék-sárgák kontráiban ér-
ződött a veszély. Először a 
71. percben dönthették vol-
na el a találkozót, de Lukács 
az üres kapu helyett a kapu-
fára lőtte a labdát, majd a 91. 
percben Szabó Lukas ívelt 
az üres kapu mellé. A 94. 
percben azonban már sike-

rült végigvinni egy kontrát, 
és a remek labdát kapó Sza-
bó Lukas 14 méteres góljával 
eldöntötte a találkozót.

Zoran Spisljak: – Elsősor-
ban gratulálok a Kazinc-
barcikának! Sajnos megint 
abban hibáztunk, mint a 
Gyirmót elleni meccsen, 
hogy az elején nagyon 
gyorsan gólt kaptunk és az 
eredmény után kellett fut-
nunk. A játékkal meg va-
gyok elégedve, nagyon sok 
jó támadást vezettünk, de a 
támadó harmadban rendre 
hibákat vétettünk. Várha-
tó volt, hogy a végén a Ka-
zincbarcika egy kontrából 
még betalálhat, ami meg is 
történt.

Koleszár György: – Az 
egész mérkőzésen nyu-
godtan tudtunk játszani, 
ráadásul több helyzetet is 
kidolgoztunk. Győzelmünk 
megérdemelt!

fotó: kbsc.hu
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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.

Ingyenes
jogi tanácsadás

2018. szeptember 
4-én (kedden)

15 órától
Helye:
MSZP városi iroda 
Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.
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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-
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és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. 
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

Gyermekek Háza-Kézművesház
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
06-48/310-116, 06-20/512-9873

A szakkörökre, műhelyekre 
a jelentkezés folyamatos.

Részvételi díj: 5000 Ft/félév
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Skandináv
Az alábbi skandináv rejtvény 
a Kolorakadémia szeptember 
13-ai programjához kapcsoló-
dik. Ha kész a megfejtéssel, írja 
meg nekünk! A helyes megol-
dásokkal két jegyet nyerhet a 
pódiumbeszélgetésre.. 

Beküldési határidő:
szeptember 7.

CÍMÜNK:
3700 Kazincbarcika, 
Jószerencsét út 1/A.
E-mail: 
szerkesztoseg@barcikaart.hu

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

Legutóbbi rejtvényünk 
nyertese: Kévés Istvánné

REJTVÉNY

POSTALÁDÁNKBÓL

KUL-TÚRA SZUBJEKTÍV
Az idei évben sikerült elzarándokolnom az összes, a Kolor-
fesztivál ideje alatt látható kiállításra. Szeretném az érzé-
seimet megosztani a Kedves Olvasókkal is.

Először a Mezey Művészeti 
Központban néztünk szét. 
Kellemes meglepetés ért 
Ambrus Attila kiállításának 
megtekintésekor. Gyönyörű 
kerámiákkal kápráztatta el 
a látogatókat. Mi is nagyon 
elgondolkoztunk azon, hogy 
egy levesestányér szettet 
megvásárolunk… (Ugyanis 
a kiállított tárgyak eladóak 
voltak!) Ugyanezen a na-
pon tekintettük meg Tilless 
Béla festménykiállítását is. 
Érdekes volt látni a galaxis 

mély-ég objektumainak a 
festményben megelevení-
tett változatait.
A Kiállítóteremben Szabó 
István mesterremekeit néz-
tük meg. Én ahhoz a korosz-
tályhoz tartozom, akinek 
életének egyik alapműve 
az első „Csillagok háborúja” 
trilógia. Jó volt megtekinte-
ni makettekben is azokat a 
tárgyakat, amik a filmekben 
is már a szívünkhöz nőttek. 
Arról nem is beszélve, hogy 
hulladékokból ilyen remeke-

ket készíteni nem lehetett 
egyszerű dolog! Engem is 
megmosolyogtatott egy-
két kisgépalkatrész felis-
merése a tárgyakban.
A TESCO-ban megtekin-
tett gyermekrajzok között 
is fellelhető volt pár gyöngy-
szem, mely elgondolkoztat-
ta az embert a gyermekek 
látásmódjával kapcsolat-
ban.
A Kolorlab kiállításainak a 
meglátogatása egysze-
rűbb volt, mint gondoltam. 
Általában nehézkesebb az 
épületbe a bejutás, most si-
mán ment. A kedves portás 
készségesen megmutatta a 
kiállítások helyszíneit. Tet-
tamanti Béla rajzai és acél-
szobrai igazán felüdülést 
okoztak, elgondolkodta-
tóak voltak. Kopasz Tamás 
festményei előtt értetlenül 
álltam. Először egészében, 
majd részleteiben próbál-
tam feltérképezni monda-
nivalóját.

Dubicsányban a falu törté-
netét bemutató kiállítást 
már többször láttam, de 
még mindig elbűvöl a régi 
falusi élet tárgyainak és a 
faluról készült fotóknak a 
megtekintése. Mivel ez ál-
landó kiállítás, csak biztatni 
tudok mindenkit, hogy leg-
alább egyszer nézze meg! 
A pillanatok megragadása 
a fényképészet alapja, amit 
az „Erdély gyöngyszemei”-
fotókiállítás is bizonyított 
remek képeivel. Ha már fo-
tók, akkor meg kell említe-
nem a Magtár előtt felállított 
paravánokon kifüggesztett 
fényképeket is, melyek az 

elmúlt évek Fignár-udvar 
életképeit mutatta be. Az 
„Árnyékaim” festményki-
állításon a képek egyszerű-
sége, a szürke árnyalataival 
festett női arcok komorsá-
got, szorongást sugároz-
tak nézői felé. Sarkadi Pé-
ter kiállításán a Magtár felső 
szintjén Munkácsy „Ásító 
inasa” pillantott rám min-
den képről, eltérő jelentést 
adva az ásításnak az alko-
tásokon, illetve a berende-
zésekben néhol a humor 
köntösébe bújtatva.

Kismarton Zsolt
a Barcikai Históriás szerzője
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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

Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Borsodi Bányászok Területi Tagozata 
nevében tisztelettel meghívjuk Önt, kedves Családját, Barátait és Ismerőseit 

2018. szeptember 1-jén, szombaton 10.30 órára 
a kazincbarcikai Fő téri bányászszoborhoz

BÁNYÁSZNAPI MEGEMLÉKEZÉSRE  
és a 

BÁNYÁSZ EMLÉKMŰ KOSZORÚZÁSÁRA.

Ünnepi beszédet mond Klimon István, Kazincbarcika város alpolgármestere 
és Szőke András, a Borsodi Bányászok Területi Tagozatának elnöke.

Közreműködik a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
Ifjúsági Fúvószenekara és a Kazincbarcikai Ifjúsági Mazsorett Együttes.

Szitka Péter 
polgármester

Szőke András 
területi elnök

ÚSZÁSOKTATÁS INDUL FELNŐTTEKNEK szeptember 14-én pénteken  
kezdő, középhaladó és haladó szinten  

Kozma Krisztián (06-30/211-8496) oktatóval.
 

A foglalkozások kezdőknél pénteken 19.00 órától valamint  
szombaton 12 órától,  középhaladóknál, haladóknál pénteken  

18.00 órától valamint szombaton  11.00 órától  kezdődnek.
Szeptember 14-én pénteken GYERMEKTANFOLYAM INDUL  

Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és  
Tóth Katalin (06-70/366-7581) oktatókkal tudásszint alapján.

 
A foglalkozások pénteken 16.00, 17.00 és 18.00 órától valamint  

szombaton 9.00, 10.00 és 11.00 órától kezdődnek.
 

BÉRLETVÁSÁRLÁS, PÉNZTÁR NYITVATARTÁS:
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig, kedd, csütörtök 19.00 óráig

Egy turnus 8 alkalmas névre szóló úszásoktatás-bérlettel vehető 
igénybe, melynek ára 8000 Ft.

 Szeptember 15-től indul 3-5 éveseknek vízhezszoktató  foglalkozás 
hetente 1 alkalommal, szombaton 10.00-tól Tóth Katalin és  

Kozma Krisztián oktatókkal.
A foglalkozás 1700 Ft-os gyermekúszás-jeggyel vehető igénybe.

kazincbarcikai

„GOBELINEK A LAKÁSBAN”
a Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Köre 

és Tószegi Józsefné horgoltcsipke-készítő 
közös kiállítása

Megnyitó: 2018. szeptember 6. 17 óra
A kiállítás megtekinthető:

2018. szeptember 6-ától szeptember 21-éig 
a Gyermekek Háza-Kézművesházban

„A KAMERA FOTÓKÖR 
50 ÉVE” 

Retrospektív kiállítás
Megnyitó: 2018. szeptember 20. 17 óra

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: HORVÁTH IMRE 
EFIAP/s, A-MAFOSZ/b a MAFOSZ elnöke

A kiállítás megtekinthető:
2018. szeptember 20-tól november 16-áig 

a Mezey István Művészeti Központ kiállítótermében


