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TÉRSÉG

ÜNNEP

NEMZETI ÜNNEPÜNK A TÉRSÉGBEN

Bánhorvátiban október 21én tartották a megemlékezést a Bánhorváti Sportcsarnokban, az Összefogás
Sajószentpéterért Alapítvány támogatásával. Az
ünnepélyt Szaniszló János, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője nyitotta
meg. A program további részében a Kárpátal-

járól érkezett, és a különösen szép koreográfiájú
táncairól nevezetes Debreceni Gyöngyösbokréta
Népi Együttes, valamint
a felvidéki Abaújszináról
jött Rozmaring Néptáncegyüttes lépett színpadra.
Az ünnepi műsorban közreműködött Meister Éva
színművész, aki 1987-ben
erdélyi politikai menekültként jött Magyarországra,
és szabadúszóként, önálló előadóestjeivel járja hazánkat, Erdély, Felvidék,
Délvidék, Kárpátalja városait, falvait. A kulturális
programok után a résztvevők a fáklyák fénye mellett vonultak, hogy a két
világháború emlékműveinél elhelyezzék a kegyelet
virágait.
Edelényben napján, azaz
október 23-án a görögkatolikus templomban

szentmisével emlékeztek
a 62 évvel ezelőtti eseményekre. Az 1956-os emlékműnél koszorút helyeztek
el az edelényi városi és
nemzetiségi önkormányzatok mellett a helyben
működő intézmények,
a politikai és társadalmi szervezetek, valamint
szokás szerint a hősi áldozatok hozzátartozói.
Ezt követően az ünneplők
közösen vonultak a művelődési központba, ahol
a tradícióknak megfelelően Molnár Oszkár polgármester ünnepi képviselő-testületi ülés keretében
átadta az önkormányzat
kitüntetéseit. Ez évben
Edelény díszpolgára címet
dr. Orosz Atanáz, az Oltalom Tagóvodát, a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskolát és a Szent
János Gimnáziumot fenntartó Miskolci Egyházme-

gye püspöke érdemelte ki.
Elévülhetetlen érdemeket
szerzett a város közoktatásának és –nevelésének
a fejlesztésében. Az elmúlt hét évben 1,8 milliárd
forint értékben fejlődtek
az intézmények, megépült az ifjúsági központ
és kollégium, kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munka folyik, amely
már országos hírnevet is
szerzett Edelénynek. Példaértékű az együttműködése a városvezetéssel, a
többi egyházzal és közintézménnyel. Pro Urbe
emlékplakettel jutalmazták Szilágyi Adolfot, aki
nyolc éven keresztül volt
Edelény polgármestere.
Polgármestersége idején

kiegyensúlyozott volt a
város gazdálkodása, ami
megteremtette az alapot a
későbbi fejlődés számára.
Edelényért díszoklevélben részesült Német László. Az Edelényi Bányász
egykori futballistája, aki
az osztályozón góljaival járult hozzá, hogy a
csapat 1978-ban felkerüljön az NB II-be, elérve
ezzel az edelényi labdarúgás mindenkori legfényesebb sikerét. Később
utá np ót l á s- e d z őké nt
tevékenykedett. Olyan
játékosok kerültek ki a
keze alól, mint a később
diósgyőri Lippai Ákos
vagy a jelenleg a Puskás Akadémiában játszó
Molnár Gábor.

ÉLETMÓD

ŐRIZZÜK MEG CSONTJAINK EGÉSZSÉGÉT!
A csontritkulás, vagyis az
osteoporosis világnap
ján nem mehetünk el szó
nélkül a betegség mel
lett, hiszen Magyarorszá
gon minden tizedik ember
érintett és az előrejelzé
sek azt mutatják, hogy
a tendencia a következő
évtizedekben csak nőni
fog. Osteoporosis ese
tén a szervezet kevesebb
csontszövetet termel,
ezáltal a csont rostjai vé
konyabbá, törékenyebbé
válnak és elvesztik az ere
jüket. Többségében, mint
egy kétharmados arány
ban a nőknél fordul elő, de
a férfiaknál is kialakulhat.
Kialakulásában elsődlege
sen az életkor játszik nagy

szerepet. Mértékét nagy
ban befolyásolja, hogy az
első 40 év alatt milyen mi
nőségű csontozat alakult
ki, illetve, hogy 35 éves
kor fölött milyen üte
mű a leépülés. A csont
építésért elsősorban a
nemi hormonok, különö
sen az ösztrogén, kisebb
számban tesztoszteron
a felelősek. Ebből követ
kezik, hogy a nők a meno
pauza, tehát a menstruá
ció elmaradását követően
veszélyeztetettebbek
ké válnak. A csontritkulás
emellett egyéb betegsé
gekhez és szteroid tar
talmú gyógyszerek sze
déséhez is társulhat.
Másodlagos okként em

líthető az inaktivitás, azaz
a mozgékony, energikus
életmód háttérbe szoru
lása, valamint a helyte
len táplálkozásból adódó
anyagcsere problémák
jelentkezése. Bizonyított
tény továbbá, hogy a be
tegség kockázata ös�
szefügg a hozott gének
minőségével. Akinek a
szülei, nagyszülei osteo
porosisban szenvedtek,
annak jóval nagyobb esé
lye van a csontritkulásra.
Mindazonáltal nehéz diag
nosztizálni, mivel a kezde
ti stádiumban semmilyen
klinikai tünete nincs, ép
pen ezért nem is szoktak
ezzel különösebben fog
lalkozni az emberek csak,

'56 HŐSEIRE EMLÉKEZTEK

Ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartott Kazincbarcika Város Önkormányzata
az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából.

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében.
E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt.” – mondta Jonh F. Kennedy
1960-ban, a magyarországi eseményekről. A forradalom évfordulóján, 1989. október 23-án kiáltották ki a köztársaságot a Kossuth téren. A kettős évfordulót az 1990.
évi XXVIII. törvény iktatta a nemzeti ünnepek sorába. Ezen alkalomból hazánkban
mindenütt megemlékezéseket tartottak, kegyelettel adózva az áldozatoknak.
Térségünkben Sajószentpéteren október 19-én a
Művelődési Központban
rendezték meg a városi
ünnepséget. A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója,
Perényi Barnabás ünnepélyes szavait követően az iskola tanulói adtak műsort.
Ezek után koszorút helyeztek el az 1956-os forradalom és szabadságharc
62. évfordulója alkalmából
a Művelődési Központ előtt
felállított emlékműnél.
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amikor már eltörik vala
melyik csontjuk, kezdik
keresni az okát. Az os
teoporosis kimutatásá
ra a csontsűrűségmérés
a legalkalmasabb mód
szer. Ilyenkor egyrészt a
csont ásványianyag-tar
talmát – főként a kal
cium- és foszfátmen�
nyiségét –, másrészt a
szervesanyag-tartalmát
– például a kollagén-ros
tokat – kell megállapíta
ni. Amennyiben alacsony
vagy eltérő a két érték
egymáshoz viszonyított
aránya, az már mellék
pajzsmirigy-elváltozásra
utal. Szűréssel megelőz
hető, elsősorban a klimax
időszakában célszerű a

csigolyák és a combcsont
csontszerkezetét meg
nézni, mivel osteoporosis
fennállásakor az ilyen tí
pusú törések a leggyako
ribbak. A megelőzés és a
terápia legfontosabb ele
me a megfelelő vitaminés ásványianyag-pótlás.
–- Elsősorban a citro
kalciumot szoktuk java
solni, mert az nem okoz
vesekövet a Béres kalci
ummal ellentétben, illet
ve a D-vitamint, ami a té
li-őszi hónapokban annak
is javallott, akinek nincs
csontszerkezeti elválto
zása – hangsúlyozta dr.
László Irén, a Kazincbarci
kai Kórház reumatológus
és fizioterápiás főorvosa.

Az ünnepi műsor Dányi
Krisztián előadásával kez
dődött, aki Dzsida Jenő:
Psalmus Hungaricus című
versének részletét mond
ta el.
Ezután Szitka Péter, Ka
zincbarcika polgármes
tere mondott beszédet,
melyben kiemelte, hogy

tizenharmadik alkalom
mal tart megemlékezést
Kazincbarcika Város Ön
kormányzata Szanyi Pé
ter szobránál. A városve
zető hangsúlyozta, hogy
fontos az 56-os esemé
nyekre, történésekre való
emlékezés, majd hozzá
tette ebben mindenki

nek elengedhetetlen sze
repe és felelőssége van.
Szitka Péter polgármes
ter hangot adott annak
a véleményének, hogy
nemzeti ünnepeinket a
pártpolitika ne saját szó
csövének használja, ha
nem fontosabb lenne az
összefogás és az egy
ség kialakítása. Beszédét
azzal zárta, bízik abban,
hogy a jövőben ez más
képpen lesz.
Az ünnepi műsort a Dó
zsa György Tagiskola di
ákjai színesítették, akik az
56-os budapesti esemé
nyeket elevenítették fel
zenés, verses formában.
Ezt követően Vitális Gá
bor plébános, tartományi
vikárius, valamint Bun

dzik Attila református lel
kipásztor fohászkodott az
56-os hősök és áldozatok
emlékéért.
A megemlékezés után az
56-os emlékműnél 29 ko
szorút helyeztek el, töb
bek között Kazincbarcika

Város Önkormányzata, a
helyi nemzetiségi önkor
mányzatok, politikai pár
tok, cégek és intézmények,
valamint civil szervezetek
képviselői. Az ünnepséget
több, mint 100 érdeklődő
kísérte figyelemmel.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGRA
TÖREKEDNEK

Munkaterv szerinti ülést tartott Kazincbarcika Város Önkormányzatának képviselő-testülete október 18-án. A városatyák döntöttek többek között a „Kazincbarcika Város Jó tanulója-Jó sportolója” kitüntető díj alapításáról, a városban folyó
beruházásokat érintő költségvetési sorok hatékony átcsoportosításáról, valamint
mobil műjégpálya üzemeltetéséről.
HAZAG MIHÁLY KAPTA A KAZINCBARCIKA VÁROS
CIVIL ÉLETÉÉRT DÍJAT
A tanácskozás megkezdése
előtt vette át Hazag Mihály,
a Kazincbarcikai Könyv
tárpártoló Közalapítvány
és a Felsőbarcikai Alapít
vány Kuratórium elnöke a
„Kazincbarcika Város Ci
vil Életéért” kitüntető díjat

Szitka Péter polgármes
tertől, Klimon István alpol
gármestertől és dr. Szuro
mi Krisztina jegyzőtől. A
díj évente azoknak a ka
zincbarcikai személyeknek
vagy közösségeknek ado
mányozható, akik a város

civil életében több éve
kiemelkedő színvonalú
munkát végeznek; vagy
a város érdekében kima
gasló színvonalú civil kez
deményezéseket, pro
jekteket, programokat
valósítanak meg.

aki jeles tanuló és emel
lett országos vagy nem

zetközi sporteredménye
ket is elért.

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL ÚJULHAT MEG A FŐ TÉR
A Kazincbarcikán fo
lyó beruházásokat érintő
költségvetési sorok át
csoportosításárról is sza
vazott a grémium. Mar
káns lépéseket tettek
annak érdekében, hogy
többek között a követke
ző szakaszához érkező Fő
tér beruházáshoz pályá
zati forrást is felhasznál

janak, ezzel csökkentve a
várost terhelő kiadásokat.
A Május 1. úti orvosi ren
delő rekonstrukciója kap
csán az önkormányzat
forrást biztosít a rendelő
höz kapcsolódó területek
fejlesztésére is, így nem
csak az intézmény kap
új köntöst, hanem annak
környezete is.

HAMAROSAN NYÍLIK A MOBIL JÉGPÁLYA
ELISMERIK A TEHETSÉGET
A városban működő ne
velési-oktatási intézmé
nyek és sportegyesüle
tek az utóbbi években a
sikeres önkormányzati
pályázatoknak, valamint
egyre jobb tárgyi felté

teleknek köszönhetően
kimagasló eredménye
ket értek el a különböző
szintű sportversenyeken.
A képviselő-testület egy
új díj alapításáról döntött,
így minden esztendőben

„Kazincbarcika Város
Jó tanulója – Jó sporto
lója” kitüntető díjjal is
merik el annak a kazinc
barcikai általános vagy
középiskolába járó di
áknak a teljesítményét,

Kazincbarcika Város Ön
kormányzata és a Ka
zincbarcikai Ördögök SE
összefogásának köszön
hetően november 15-étől
mobil jégpálya nyílik a volt
műjégpálya helyén. Ez
zel lehetővé válik, hogy az

egyesület sportolói, a ka
zincbarcikai nevelési-ok
tatási intézményekbe járó
gyermekek és a közönség
is hódolhasson a jeges
sportoknak a – tervek
szerint a jövő évben épülő
– jégcsarnok elkészültéig.
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HIRDETÉS

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

HELYBEN
VAGYUNK!

Dr. Minár Gyula
állatorvos

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.
Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul.
További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan.
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok.
PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK,
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag.
ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.
Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni
rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.

AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes.
1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

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, Jóbi Attila
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik

Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: (48) 800-800
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Lajosmizse

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES
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

Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem
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KOLORAKADÉMIA

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Nem mindennapi témában lettek okosabbak, akik ellátogattak a KolorAkadémia október 18-ai előadására.
Dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus tabuk nélkül
beszélt többek között a férfiak és a nők közötti testi és
lelki különbségekről, azok okairól, a szexuális felvilágosítás fontosságáról, a felnőtt filmek és az internet
önmagunkra és kapcsolatainkra leselkedő veszélyeiről.

Projektzáró rendezvényt tartott a Kazincbarcikai
Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja a Mezey István Művészeti Központban
október 18-án.

„NEM MINDENKI ZENÉSZ, MŰKÖDIK A
AKINEK HANGSZERE VAN” „HÁROMSZÖG”

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 személyes
adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és
bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk
korlátozását, törlését. Az adatkezelésekkel kapcsolatos
panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

A szakember előadása elején elmondta, hogy
hosszas útkeresést követően lelte meg az igazi
hivatását a szexuálpszichológusi pályát. Elárulta azt is, hogy első céljai
között szerepelt, hogy bebizonyítsa, mindannyian
– férfiak és nők – alapvetően egyformán működünk. Azonban beismerte, hogy bizony a munkája
során csak bővül a különbségek listája.
Már egészen kicsiny korban kiderül, hogy a lányok és fiúk nem egyformák, és ez nem csak
az alapvető külső jeleken mutatkozik. A társadalmi elvárások, a neveltetés során egészen
mások a követelmények
egy kislánnyal kapcsolatban, mint egy kisfiúval.
Később ez kamaszkorban még inkább fokozódik. A szexuális élet során
szintén a férfiaknak egy-

szerűbb örömet szerezni,
mint a nőknek, aminek
oka az anatómiai felépítésben rejlik, a lelki dolgokról nem is beszélve.
Dr. Hevesi Krisztina nagyon fontosnak tartja, hogy beszélgessünk
párunkkal ezekről a dolgokról, és gyermekeink
figyelmét se csak a veszélyekre hívjuk fel, hanem mutassunk példát,
vagy tanítsuk meg őket
arra, hogyan működhet
jól egy párkapcsolat.
Azért is különösen lényeges a gyermekeink felvilágosítása, mert az okostelefonok elterjedésével
nem mindig tudjuk kontrollálni az őket érő ingereket. Az interneten torz
képet kapnak a világról,
hiszen ott nem feltétlenül
a valóságot osztják meg
magukról az emberek. A
fiatalokat, sőt a felnőtteket is megtévesztheti ez az idealizált kép, úgy

érezhetik, ők nem elég
szépek vagy jók, valamit
rosszul csinálnak.
A másik nagyon nagy
veszélye a világhálónak,
hogy a felnőtt tartalmakat
szinte bárki elérheti, és az
ott látható filmek köszönőviszonyban sincsennek a való élettel, egy igazi párkapcsolatban ezt a
vizuális hatást lehetetlen
produkálni, ami hosszú
távon annak megromlásához vezet.
A szexuálpszichológus
számos, a munkája során megismert példával
is alátámasztotta az állításait, így mindenképpen
okosabban tértek haza a
hallgatók.

ADOMÁNYOZÁS

ÚJ NYOMTATÓ A
CSILLAGFÜRTÖSÖKNEK

Új nyomtatóval lett gazdagabb a Csillagfürt Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kazincbarcikai
Tagintézménye. Az átadásra a Pollack Mihály Általános
Iskolában került sor október 19-én.
Az átadó ünnepségen a ka
zincbarcikai tagintézmény
vezetője, Hódosné Tatár Il
dikó Eszter köszöntötte a
vendégeket, majd egy ok
tóber 23-ai táncos-zenés
ünnepi műsort adtak elő az

iskola fogyatékkal élő ta
nulói. Ezt követően került
sor az új nyomtató átadá
sára, melyet egy jótékony
sági akciónak köszönhet
tek a gyerekek, melyet az
Idővár Nyugdíjas Kulturális

Klub egy adománygyűjtés
formájában valósított meg.
Emellett Czimer Sándor
né, a Kiwanis Klub Miskolc
Egyesület elnöke; Papp Mó
nika, a SZIKRA Alapítvány
vezetője; valamint Pelle
Anna, az Idővár klub veze
tője és tagtársai édesség
gel és egy Kiwanis babával
is kedveskedtek a gyerkő
cöknek.

Az eseményen Komárominé Nagy Mária intézmény
egység-vezető köszöntötte a vendégeket, majd Kli
mon István alpolgármester szólt arról, hogy mennyire
fontos a gyermekjóléti központ munkája a közösség
számára.
A központ tavaly sikeresen pályázott egy Óvodai- és
Iskolai Szociális Segítő Tevékenységek Fejlesztésé
vel foglalkozó pályázatra. A modellprogramot a kiala
kult együttműködés keretei között, a megszerzett
tapasztalatokra építve, idén szeptembertől vezették
be a köznevelési intézményekben. A projekt fő célja
a gyermekek veszélyeztetettségének kiszűrése és
megelőzése, valamint, hogy támogassák a gyerekek
szocializációját, amihez a kapcsolattartás az érintett
felek – minden tanköteles gyermek és tanuló, és hoz
zájuk kapcsolódóan a szülők, családtagok vagy törvé
nyes képviselők, továbbá a közoktatási intézmények
pedagógusai és dolgozói – közt kulcsfontosságú.
GIMI GALÉRIA

Viszoczky Sándorra
emlékeztek
Viszoczky Sándor emléke előtt tiszteleg az a posztumusz fotókiállítás, amelyet október 17-én nyitottak
meg a Gimi Galériában.
Egy rendkívül sokrétű személyiség munkásságá
tól búcsúzhattak el azok az érdeklődők, barátok és
családtagok, akik részt vettek a fotókiállítás meg
nyitóján. Petróczi Gábor, iskolaigazgató köszöntőjét
követően Szlanyina Tímea 12. osztályos tanuló zon
gorajátékát hallgatták meg az érdeklődők.
– Mindenki sokoldalú emberként ismerte a lokálpatri
óta Viszoczky Sándort. A karrierjét bányászként kez
dő, később önmagát népművelővé képző szakember
által rendezett kulturális programokon és eseménye
ken szinte kivétel nélkül mindenki otthon érezhette
magát.
Változatos érdeklődését és sokoldalúságát jelzik az
otthonában megtalálható saját kézzel faragott székei
és asztalai is, de kreativitását talán az általa készített
képek tükrözik a legjobban – mondta el dr. Csontos
Jánosné, a művész egyik közeli barátja megnyitó be
szédében.
Viszoczky Sándor, valósággal szinte játszó, már-már
optikai csalódásokat idéző, különböző évszakokban
készült tájképei és természetfotói november 12-éig
láthatóak a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium aulájá
ban.
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VRCK

SÚLYEM ELÉS

KÖZEL VOLT A GYŐZELEM ÖT KAZINCBARCIKAI
ARANY

A férfi röplabda Bajnokok Ligájától múlt héten búcsúzó Vegyész Rörplabda Club
Kazincbarcika a Közép-Európai Kupa 2. fordulójában hazai pályán lépett pályára a
szlovén Kamnik ellen október 21-én, amelyen nagy csatában ugyan, de szintén kikaptak a barcikaiak.
Az első felvonásban a kazincbarcikaiak meggyőző fölénnyel vezettek már
a szakasz elején és végül 25-16-ra hozták is az
első felvonást. A második
szettben a szlovének 2-3
pontos vezetésüket megtartották a játszma végéig. A hajrában a Kamnik kiharcolta a 25-22-es
győzelmet. A 3. etapban
kezdetben a VRCK, majd
a szlovén bajnok vezetett.
Az izgalmas szettet végül
a vendég együttes 26-24re nyerte, 2-1-re vezettek.
A 4. felvonásban egyértelmű Vegyész dominanciának örülhettek a drukke-

rek. Már 8-3-nál látszott,
sikerül az egyenlítés. A
hajrában sem tudott felzárkózni a Kamnik, és ebben a szakaszban a legnagyobb különbséggel, 10
ponttal 25-15-re győztek
Milevék. Jöhetett a mindent eldöntő ötödik szett,
ahol szlovének jutottak
minimális előnyhöz, ám a
vendégek mindezzel nem
elégedtek meg és igyekeztek eldönteni a szett
sorsát. 12-8-as szlovén
előnynél eldőlt a játszma
és a meccs is, hiszen végül
játszmát 15-12-re a találkozót pedig 3-2-re a nyerték meg szlovének.

A Kazincbarcika így a Közép-Európai Kupa első hazai mérkőzésén csupán 1
pontot szerzett így ös�szességében 4 egységet
gyűjtve az élen áll a sorozatban. A Vegyészre október 26-án Magyar Kupa
nyolcaddöntőt játszik a
Győr otthonában, majd a
Közép-Európai Kupában
27-én, szombaton a Posoljilnica otthonában szerepelnek.
A kék-sárgák október
28-án vasárnap hazaúton
ismét megállnak Győrben, hogy ezúttal bajnoki
meccsen küzdjenek a Rába-partiak ellen.

KBSC

DÖNTETLEN A
LISTAVEZETŐ ELLEN

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 13. fordulójában a bajnokságban első helyen álló
Zalaegerszeg együttesét fogadta a KBSC. A barcikaiak hiába vezettek és játszottak
egy teljes félidőt emberelőnyben, végül meg kellett elégedniük az 1-1-es döntetlennel.
Mióta Gálhidi György irá
nyítja a kék-sárgák szak
mai munkáját, a csapat
még nem kapott ki. Négy
bajnoki mérkőzésből 3
győzelem és egy döntet
len, 10-1-es gólkülönb
ség, amely tekintélyt pa
rancsoló még akkor is, ha
a legutóbbi fordulóban a
hosszabbításban a Gyir
mótot legyőző ZTE volt a
mostani vendég. A KBSC
próbált már az ellenfél
térfelén labdát szerez
ni, és ezekből helyzete
ket kialakítani. A zalaiak
egy gyors támadás végén
Somodi kapujába találtak,
de a játékvezető les miatt
érvénytelenítette a gólt.
Nem sokkal ezután meg
született a találkozó első,
immár érvényes talála
ta, melyet a Kazincbarci
ka jegyzett. A 33. perc
ben Tóth László tört be a

tizenhatoson belülre. A
védők nem tudták szerel
ni és lövése után a labda a
hálóban kötött ki. A félidő
hátralévő részében pap
rikás lett a hangulat, a já
tékrész vége előtt a lök
dösődő Lesjakot kiállította
a játékvezető.
A második félidő előtt
kettőt is cserélt a 10 em
berrel játszó Zalaeger
szeg edzője. Madarász és
Novák lépett pályára. A
KBSC hiába játszott em
berelőnyben, a ZTE igye
kezett átvenni az irányí
tást. Gálhidi György is
változtatott kettőt, Taká
csot és Belényesit hozta
be. A cserék után azon
ban a dunántúliak birto
kolták többet a labdát és
igyekeztek támadásban
is veszélyesek lenni. Egy
balról beívelt szöglet után
a csereember Novák fe

jelt a hazai kapuba, ezzel
1-1-re alakítva az állást. A
hátralévő időszakban hiá
ba volt néhány lehetősége
a Kazincbarcikának, nem
tudta visszavenni a veze
tést. Hiába cserélt egyetegyet mindkét tréner, az
újabb gólt egyik csapat
nak sem sikerült megsze
reznie. A hajrában a KBSC
is 10 emberre fogyatko
zott ugyanis Heil megkap
ta második sárgáját és ez
által ő is a kiállítás sorsára
jutott. A Kazincbarcika kö
zel állt az újabb győzelem
hez, de ezúttal meg kel
lett elégednie az 1 ponttal.
A kék-sárgák így Gálhidi
György vezetésével to
vábbra is veretlenek, és 17
ponttal a 10. helyen állnak.
A KBSC legközelebb októ
ber 28-án vasárnap a se
reghajtó Monor otthoná
ban szerepel majd.

Sikeresen szerepeltek a kazincbarcikaiak az október 20-án megrendezett XI. Szücs Lajos Súlyemelő Emlékversenyen és a VII. Szabó Ferenc Masters
Súlyemelő Emlékversenyen.
A verseny megnyitó ünnepségén Szitka Péter polgármester beszélt a kazincbarcikai súlyemelés jelenéről és jövőjéről, majd bejelentette, hogy egy új
csarnok épül majd, ahol az eddig is kiemelkedő sikereket elérő versenyzők méltóképpen készülhetnek a megmérettetéseikre.
A helyi színekben induló öt súlyemelő mindegyike
a dobogó legfelső fokára léphetett fel: leány korcsoportban Lipták Laura maximális pontszámmal
különdíjat is kapott, a fiúknál szintén maximális
pontszámmal Moldovai Levente lett az első, a serdülőknél Hernádvölgyi Zsolt Dániel kapott aranyérmet, míg az ifjúsági korcsoportban Tóth Ákos, a
felnőtt nőiben pedig Szaniszló Anna győzött.
A kazincbarcikai versenyzők egy része nem tudott
részt venni a tornán: Sport XXI táborban vesz részt
Tatán Holló Szilárd, aki az U-20-as Európa-bajnokságra készül, és egyetemi iskolai tanulmányai miatt Bojki Vilmos Marcell Budapesten edzőtáborozik
a felnőtt bajnokságra.
DIÁKOLIM PIA

BARCIKAI ATLÉTÁK
SIKEREI
Október 20-án az Ikarus BSE budapesti sporttelepén került sor az Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság (ÜCSB) országos diákolimpiai döntőjére. A
versenyen, melyen városunkat a Pollack Mihály
Általános Iskola tanulói képviselték, ifjú atlétáink
szép eredményeket értek el.
Lány magasugrócsapat – 7. hely, Csapattagok:
Ábel Regina, Dudás Anna, Lakatos Dalma, Varga
Vanessza, Veress Hanna
Fiú magasugrócsapat – 4. hely, Csapattagok: Kis
Bence, Víg Tamás, Toma Gergely Ádám, Megyery
Bence, Losonczy Zétény
Fiú távolugrócsapat – 8. hely, Csapattagok: Lo
sonczy Zétény, Csipkés Kornél, Baán Domonkos,
Toma Gergely Ádám, Keresztes Márk
Az országos döntő barcikai érdekeltségű versenyeit 10x200 méteres váltófutásban a Varga
Vanessza, Baán Domonkos, Lakatos Dalma, Lukács
Gergő, Ábel Regina, Csipkés Kornél, Horváth Lili,
Toma Gergely Ádám, Takács Bettina, Losonczy Zétény összeállítású csapat zárta.
A diákok felkészítői tanárai Tóthné Szepesi Éva,
Görcsös Lászlóné és Oláh Zsoltné voltak.
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MÉG ÉL AZ ALKOTÓKEDV

Barcikai grafikák címmel mutatkozott be
legújabb műveivel Hegedűs János, a városban élő és alkotó grafikusművész október
11-én a Gyermekek Háza-Kézművesházban. Ezen alkalomból beszélgetett vele eddigi életpályájáról, az alkotás folyamatáról,
a városhoz fűződő kapcsolatáról lapunk
munkatársa.
Kazincbarcikán él 61 éve,
melyek voltak eddigi életének legfontosabb állomásai? Milyen volt gyereknek, fiatalnak lenni az
épülő, kialakuló városban?
Tősgyökeres barcikai va
gyok, születésem helye
(Kazincbarcikán nem lé
vén szülőotthon) Sajó
szentpéter, mint abban az
időben olyan sokunknak.
Kortársaimmal együtt
nőttünk fel a várossal.
Nagyszüleim a faluban
laktak, nagyon szeret
tem hozzájuk járni. Szüle
immel a BVK-lakótelepen
éltünk. Akkor szinte min
denki ismerte egymást, az
ajtók, a kapuk nyitva vol
tak állandóan előttünk. A
Központi Általános Isko
lába jártam, majd a Ság
vári Endre Gimnáziumban
érettségiztem. Dr. Boldi
zsár Józsefné tanárnő volt
az osztályfőnökünk, ös�
szetartó közösségé vál
tunk a gimnáziumi évek
alatt. A BVK-nál dolgoz
tam a rendszerváltásig,
majd vállalkozóként ke
reskedelemmel foglalkoz
tam. Első kiállításommal
21 évvel ezelőtt mutat
koztam be.
Hogyan alakult ki az érdeklődése a rajz, a grafika felé?
Mindig szerettem rajzol
ni, az iskolában sosem volt
problémám ezzel. Bármi
lyen feladatot kaptunk az
órán, szinte elsőként ol
dottam meg. A rajz irán
ti vonzalmam elsősor
ban bensőmből fakadt,
de szerencsére kiváló

rajz tanárok
egyengették
az utamat. Jó
szívvel em
lékszem vis�
sza Ipacs Ilo
na tanárnő
rajzóráira a Központi is
kolában. A Ságvári Endre
Gimnáziumban Szerdahe
lyi Sándor tanár úr mélyí
tette el tudásomat, legyen
az technikai jellegű vagy
művészettörténeti isme
ret. Napjainkra már legen
dákká váltak mindketten.
Negyvenéves volt, amikor jelentkezett első önálló kiállításával. Hogyan
pattant ki az isteni szikra, márpedig mostantól
grafikával fogok foglalkozni?
Egy véletlennek köszön
hetem. Német nyelv
t a n fo l y a m r a
jártam
1995-ben Czakóné Bulla
Magdolna tanárnőhöz, aki
felvetette nincs-e ked
vem illusztrációkat ké
szíteni a Római Katolikus
Egyházközség Harangszó
című kiadványához. Ez az
együttműködés olyan si
keresnek bizonyult, hogy
20 évig végeztem ezt a
feladatot, melyek egyhá
zi témákat dolgoztak fel.
Olyan mennyiségű anyag
gyűlt össze két év alatt,
hogy önálló kiállítással je
lentkeztem 1997-ben.
Nem járt Képzőművészeti
Főiskolára, mégis hol szerezte ezt a magas színvonalú mesterségbeli tudást?
Három sikertelen főisko
lai felvételi után évekig

nem foglalkoztam rajzzal.
Azért a művészet iránti
vonzalmam nem hűlt ki.
Nagyon sok képzőmű
vészeti albumot tanul
mányoztam, elemeztem,
autodidakta módon sa
játítottam el a különböző
technikákat. Művészet
történeti ismereteimet
folyamatosan bővítet
tem. Mezey Istvánnal egy
újabb kiállításom kapcsán
ismerkedtem meg 2003ban. Bíztatott, támoga
tott, felfedezte az ere
detiséget, egyéniséget a
műveimben. Többször ta
lálkoztam vele a későbbi
ekben is a műtermében.
Sokat beszélgettünk kép
zőművészeti, technikai
kérdésekről. Ezek a talál
kozások újabb inspirációt
adtak a következő hóna
pokra.

Melyek a kedvenc témái,
amelyeket megjelenít
műveiben?
Elsősorban az ember, az
ember és a környeze
te, utcán, otthon. Nagyon
szeretem a várost ábrá
zolni abból a szempontból
is, hogy megmutassam
azt a kettősséget, amely
mai napig él, nevezetesen
a falu és a város együttes
megjelenítése. Szeretek
feldolgozni bibliai témá
kat, a templomok ábrá
zolása is központi helyet
foglal el.

Kik voltak hatással művészi fejlődésére?
Az előbbiekben megne
vezett Mezey Istvánon
túl, Szász Endre, Würtz
Ádám, Feledy Gyula, Sza
lay Lajos, Picasso és Dali.
A művészeti irányzatok
közül a kubizmus áll leg
közelebb hozzám, mely
mint tudjuk elveti a klas�
szikus ábrázolást, mérta
ni formaként ábrázolja a
látottakat és a végletekig
leegyszerűsített alakza
tokból építi fel a kompo
zíciót.

Beavatna az alkotás folyamatába. Sokáig érlelődik önben egy téma?
Gyorsan és ösztönösen
alkot vagy hosszan és aprólékosan?
Úgy gondolom mindket
tő jellemző rám. Témától
függ, van olyan, hogy 2-3
óra alatt készen vagyok
egy művel. Megesik, hogy
havonta dolgozgatok rajta
egy kicsit. Amikor új tech
nikával kísérletezek, az is
megnöveli az alkotás fo
lyamatát. Különösen igaz
ez arra az esetre, amikor

újabb színekkel próbál
kozom. De előfordult már
az is, hogy évekig érlelek
egy témát, mint például a
mostani kiállításomra fe
jeztem be egy 2015-ös
képemet.
Milyen tervei vannak a jövőre vonatkozóan?
Folyamatosan rajzolga
tok, az alkotókedv még
mindig él bennem, mely
hez inspirációt ad egy
újabb meghívás kiállítás
ra, melyet örömmel ve
szek, bárhonnan érkezik.
Egy-egy bemutatkozás
ra 2-3 hónapot készülök.
Emellett fontosak szá
momra a városházáról
érkező felkérések, me
lyek a különböző kitünte
tésekkel járó díszokleve
lek elkészítését jelentik.
Ezek megvalósítása min
dig különös érzéssel tölt
el, hiszen együtt örülök
a kitüntetettel. Szívesen
készítek illusztrációkat
könyvekhez, kiadványok
hoz. Elmondhatom a raj
zolás a mindennapok ré
sze, s szeretném ha ez így
is maradna a jövőben.
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HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,
nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,
palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,
tetőcserepek

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK MÁR ELÉRHETŐK!

• EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉG
• KREATÍV KÖZÖSSÉG
• DIGITÁLIS VÁROS
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 5.

Alu- és horganyzott
csatornák

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

https://kolorcity.hu/felhivasok
O

K

KÉZMŰVES NAPKÖZIS TÁBOR
Október 29, 30, 31-én 8.00-16.00

Program: kézműveskedés és sok játék
Részvételi díj: 3.000 Ft/fő (étkezés nélkül)
Jelentkezési határidő: október 26.
A szakkörökre, műhelyekbe való jelentkezés
folyamatos.
Bővebb felvilágosítás
személyesen a Gyermekek Háza- Kézművesházban
3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
vagy telefonon a 48/310-116-os vagy
a 20/512-98-73-as telefonszámon kérhető.
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A Parisat, a UPC
digitális csomagjában,
valamint a Dual Plus
szolgáltató hálózatán is.
Y

Friss, vegyszermentes cékla és étkezési
száraz tarkabab a termelőtől!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a
Hebolyai úton, a rutinpálya és a Deák Ferenc iskola
mögötti mezőgazdasági földterületen,

hétköznap 7–14 óra között.

„A városban a városért”

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ
A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcában
található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok lakásokban való korlátlan
idejű elhelyezését szolgálja bérleti jogviszony alapján. Az épületben folyamatos
gondnoki felügyelet van, a lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak közlekedését
is az emeletre. Az itt élők számára rendszeresen rendezvényeket szerveznek,
melyek által az emberek életében a kultúra is jelen van.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken:
Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea Tel.: 00 36 20 461 36 27 E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

