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ÚJKAZINC

AMATŐR ALKOTÓMŰVÉSZEK AZ IDŐSEK
TALÁLKOZTAK SAJÓKAZÁN TISZTELETE
A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011-ben
hagyományteremtő céllal indította útjára az alkotóművészek, illetve
mesterek kiállítását. A
kezdeményezés célja az
volt, hogy a kistérségben
élő művészek számára megteremtse a nagyközönség előtti bemutatkozást. Az elgondolás
olyannyira sikeresnek
bizonyult, hogy az elmúlt
években 400 kiállító több
mint 1600 alkotását láthatták a képzőművészet,
az iparművészet és a népi
iparművészet szerelmesei. Az eseménynek tradicionálisan helyt adó
Radvá nsz k y-kastélyban október 26-án, hetedik alkalommal találkoztak a környék alkotói.
Idén sem lehetett panasz
a tárlat színvonalára, hiszen 42 kiállító jelentkezett a felhívásra. A Radvánszky Béla Művelődési
Ház igazgatójának és a
falu polgármesterének,

Stefán Lászlónak a köszöntő szavai után Zsuponyóné Újváry Mária,
a Gömöri Múzeum igazgatója rendhagyó módon nyitotta meg a kiállítást. Beszédében kitért
az összefogás erejére, a
kistérségi alkotók közötti kom mu n i káció
fontosságára, hangsúlyozva, hogy bár számos
művészember él a területen, mégis milyen kevéssé ismerik egymást,
majd a szokásoktól eltérően teret engedett a
résztvevőknek, hogy saját maguk ismertessék
meg pályájukat és műveiket a látogatókkal. Az

igazgató gesztusának
köszönhetően interaktív beszélgetés alakult ki
a nézelődők és az alkotók között. A műsorban
a helyi Vécseiné Sándor
Barbara gyönyörű énekén kívül P. Dányi Gabriella kiállító festőművész
szavalta el a „Színekbe
öntött álom” című versét. A nívós munkák
között festményeket,
gobelineket, patcwork
munkákat, hímzéseket,
gyöngyékszereket, festett tojásokat, dekupázs
technikával készített
dísztárgyakat csodálhatnak meg a vendégek,
november 2-ig.

lásukról” járták be a környéket. Természetesnek
tűnt, hogy az első úti cél
Munkács feltérképezése volt. A következőkben Kárpátalja távolabbi tájaira vezetett az út.
A Szolyvai Emlékpark-

ban koszorút helyeztek el
a málenkij robot elszenvedőinek emlékművénél. Innen egy érdekes
természeti látványossághoz, a fülöpfalvai (pilipeci) Sipot-vízeséshez
utaztak, amely 16 m-es
magasságával a térség
egyik legnagyobb és legszebb vízesése. Az idei
nagy szárazság ellenére
most is bőven zúdult alá
a víz a meredek sziklafalon. Hazafelé Beregszentmiklós (Csinagyijevo) településen megtekintették
a korábbi romos állapotából részben helyreállított,
és ma művésztelepként
funkcionáló Telegdy-Rá-

MEGÚJULT A DEÁK TÉR

„Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, hogy eljön
az ősz is, s elszállnak a darvak. Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod. Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod. Pedig gondolnod kell, azon sok emberre,
akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. Legalább e
napon, jussanak eszedbe! Legyél hálás nekik, s ne legyen feledve!” E sorokat M. Legrand vetette papírra,
megfogalmazva életünk lényegét. Az idősek hónapja
alkalmából ezúttal Bánhorváti Község Önkormányzata köszöntötte szépkorú polgárait a Berkes János
Művelődési Házban. A község minden 65 évnél idősebb lakosát meghívták a jeles eseményre. A mintegy
300 idős emberből 120 fő jelent meg a rendezvényen.
A köszöntők elhangzását követően Szivárvány Gyermekóvoda és a Kazinczy Gábor Általános Iskola gyermekei köszöntötték a nagymamákat és a nagypapákat,
majd a Bánhorváti Levendula Népdalkör szórakoztatta
a megjelenteket. A fő attrakció Katona Klaudia és Czikora István zenés műsora volt. Az est disznótoros vacsorával és kötetlen kvaterkázással zárult.

Kazincbarcika Város Önkormányzata még az elmúlt évben ígértetett tett arra, hogy az
újkazinci városrészen lévő őt zárt teret felújítja. A Deák tér kivitelezése már be is fejeződött, új sétányokat alakítottak ki, kicserélték a burkolatot és a padokat is.
– A felújítás megkezdése
előtt, még a tervezés időszakában fórumon egyeztettünk a tér lakóival, hogy
milyen jellegű legyen a felújítás – mondta el Szitka
Péter polgármester.
– A lakók kérésének figyelembevételével a pihenő
funkció dominál a megújult téren. Kisebb homokozó kialakításával a legkisebbeknek kedveztünk. A

Fotó: Berkes János Művelődési Ház facebook oldala

parkosítás jövő év tavas�szal fejeződik be – árulta
el a városvezető, aki biztosította, hogy jövőre a
Kazinczy tér is megújul és
a további terek tervezése
is elkezdődött. Az előzőekhez hasonlóan, amikor
az előkészítés a megfelelő
szakaszhoz ér, a helyi lakosok véleményét szintén fórum keretében kérik
majd ki. A teljes egészé-

ben önkormányzati forrásból biztosított kivitelezés
egy-egy tér esetében több
tíz millió forint.
– Szintén jövőre tervezzük az Eötvös téri játszótér rekonstrukcióját, hogy
a környéken élő gyerekek
biztonságban és modern
körülmények között tölthessék szabadidejüket –
tette hozzá a város első
embere.

CIVIL KÖZÖSSÉGI FÓRUM

RUDABÁNYAIAK KÁRPÁTALJÁN

A hosszú hétvégét kihasználva, október 19-e
és 22-e között négynapos kárpátaljai körutazáson vett részt egy 35
fős rudabányai csoport.
A Beregszász melletti Jánosiban lévő „főhadiszál-
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kóczi kastélyt. 1403-ban
Perényi Imre engedélyt
kapott a királytól erődített várkastély építésére, amely azonban csak az
1450-es években készült
el. Később a tulajdonosai változtak, és többször
átépítették. Falai között
több hírneves személy
is megfordult, így például Zrínyi Ilona is gyakran
tartózkodott itt, és többször találkozott későbbi
férjével, Thököly Imrével.
II. Rákóczi Ferenc fejedelem szintén gyakran járt a
településen, még a száműzetésbe vonulása előtti
utolsó éjszakát is a kastélyban töltötte.

„SZÍNEZZÜK EGYÜTT KAZINCBARCIKÁT”
A harmadik napon a beregszászi városnézés szerepelt a programban, melynek során megtekintették
egyebek mellett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola műemlék-épületét is. Ezt követően a fatornyos, festett
famennyezetes csetfalvai
református templomot és
a tiszaújlaki Turul-emlékművet keresték fel. Este
borkóstolón vettek részt
Bene községben, a Parászka család pincészetében.
Az utolsó napon Rudabánya testvértelepülését,
Badalót látogatták meg,
ahonnan élményekben
gazdagon tértek haza.

Idén ősszel már harmadik alkalommal invitálta közös
gondolkodásra a barcikai civileket a „Színezzük együtt
Kazincbarcikát” Helyi Akciócsoport a KolorLab Innovációs Központba. Az október 24-én, szerdán megtartott
fórum célja ezúttal az „Együttműködő Közösség”, a „Kreatív Közösség” és a „Digitális Város” témában meghirdetett helyi pályázati felhívások követelményrendszerének
részletes bemutatása volt.
Wächter Balázs programkoordinátor nyitó előadásában ismer tette a
pályázatokkal szemben
támasztott tartalmi és formai követelményeket, valamint egy külön fejezetet
szentelt a projektek sikeres finanszírozásával kapcsolatos tudnivalóknak is.
Ezt követően, a szép
számban megjelent érdeklődőknek lehetőségük

volt személyesen is feltenni kérdéseiket a projektek
lebonyolításáért felelős
szakembernek, hogy első
kézből kaphassanak hiteles információkat az egyes
felhívásokkal kapcsolatban.
A három témakörben rendelkezésre álló 133,3 millió forintos keretösszegre
a Helyi Akciócsoport első
körben 2018. december

5-ig várja a pályázatokat.
Amennyiben nem érkezne elégséges számú sikeres pályázat a felhívásokra,
jövőre sor kerülhet második-harmadik körre is,
melynek során legkésőbb
2019. június 28-ig várják
majd a terveket.
A pályázatonként megítélhető összegek kategóriánként változnak, ezekből akár a projektek teljes
költségvetése is megfinanszírozható, de elbíráláskor előnyt jelent, ha a
megvalósítás során önrészt is vállalnak a pályázók. További feltétel, hogy
– témakörtől függően – a
támogatott terveket 1824 hónapon belül meg is

kell valósítaniuk a nyertes
szervezeteknek.
A következő nagyobb szabású találkozóra, ahol az
Együttműködő és kreatív
közösségek pályázatokkal
kapcsolatos gondolatcserére lesz lehetőség, előreláthatóan 2018. november 7-én kerül majd sor. A
Mezey István Művészeti
Központban, délután há-

rom órakor kezdődő rendezvényen, tematikus
kerekasztal beszélgetéseken vehetnek részt az
érdeklődő civil szervezetek, intézmények és a helyi közösségek képviselői.
A szervezők reményei szerint ezzel is elősegítik a sikeres együttműködésen
alapuló projektek kialakítását.
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KÉZMŰVES NAPKÖZIS TÁBOR

HELYBEN
VAGYUNK!

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

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.

A Barcika Centrum Kft.
Bérelszámoló, TB-ügyintéző és munkaügyi előadó
2 fő munkatársat keres

a Barcika Holding cégcsoport könyvelési feladatainak koordinálására.

Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A cégcsoport humán erőforrásának bérszámfejtése
A munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos ügyintézés
Belépőcsomagok és kiléptetések kezelése, ellenőrzése és rögzítése
Munkaszerződések és egyéb munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések készítése
Bérszámfejtés teljes körű ellátása
TB-kifizetőhelyi feladatok teljes körű ellátása
Adatszolgáltatások, bevallások, kimutatások és statisztikák készítése
Nyilatkoztatások, munkáltatói és egyéb igazolások kiállítása, letiltások kezelése
Munkaidő-nyilvántartó kezelése
Havi adóbevallás elkészítése
Kapcsolattartás a hatóságokkal (NAV, TB-szervek, Statisztikai Hivatal)
Személyi akták naprakészen tartása
Éves zárási feladatok ellátása

AZ ŐSZI SZÜNETBEN IS
KREATÍVAN
Az őszi szünetben, kézműves napközis táboron
vettek részt azok a gyerekek, akik jelentkeztek a
Mezey István Művészeti
Központ Gyermekek Háza
Kézművesházba. A cél az
volt, hogy az őszi szünet-

ben a fiatalok szabadideje
kreatív módon teljen, így
egész napos elfoglaltságot szerveztek a rendezők. A foglalkozásokon,
halloweenhoz kapcsolódó
díszeket, tárgyakat készítettek.

KOLORAKADÉMIA

A JÖVŐT KUTATTÁK
A SZENIOROK

A tábor azonban nemcsak
a kézművességről szólt,
hanem színeztek, moziztak, és a kazincbarcikai Médiaközpontba is ellátogattak a gyerekek. A
tábor október 29-31-éig
tartott.

Szakmai elvárások:
•
•
•
•

Bér-és TB-ügyintéző végzettség
Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat hasonló területen
Jogszabályok naprakész ismerete
MS Office programok legalább felhasználói szintű ismerete (Excel, Word)

A kiválasztás során előnyt jelent, de nem kizáró tényező:
•
•
•
•
•
•

Kulcs-Bér szoftver ismerete
Személyiségbeli elvárások:
pontos és hatékony munkavégzés
kiváló problémamegoldó készség
pozitív attitűd
jó kommunikációs és problémamegoldó készség

Amit kínálunk:
•
•
•
•

Határozatlan idejű munkaszerződés
Teljes munkaidő (1 fő), részmunkaidő (1 fő), általános munkarend
Változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség
Stabil munkahely, segítő kollégák szakmai támogatása

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.sz.
Jelentkezés módja: önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs levél,

legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának
benyújtásával a www.barcikacentrum.hu-n az álláshirdetés menüpontban.
Jelentkezés határideje: 2018. november 10.

SZAKMAI KONFERENCIA

EGYÜTT A TÁLENTUMOK
MEGTALÁLÁSÁÉRT
ÉS MEGTARTÁSÁÉRT
Szakmai konferenciát szerveztek a tehetségek támogatásának témakörében a Mezey István Művészeti
Központban október 24-én. Az találkozót már harmadik alkalommal rendezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat.
A rendezvény főként a kazincbarcikai járás iskoláiban és óvodáiban dolgozó pedagógusokért jött
létre, fő célkitűzése pedig a tehetséggondozás
témájának boncolgatása
volt. Az eseményen Szitka Péter polgármester, illetve Kerekes Barbara, a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese köszöntötte a
vendégeket. Ezt követően a jelenlévők megismerhették az intézmény

feladatainak sokrétűségét, valamint azt, hogy
mennyire fontos a tehetséggondozás, illetve
a hátrányosabb helyzetű
gyerekek segítése. Kitértek a logopédiai ellátás, valamint a gyógytestnevelés
fontosságára is, melyben
közel kétezer gyermek
gondozását szervezik meg
a Kazincbarcikai járásban.
Továbbá szó esett a pszichológusok és gyógypedagógusok munkájáról is,
ahol a fejlődésben lemaradt gyerekek segítésével

foglalkoznak az ott dolgozók.
A konferencia részeként, a
vendégek meghallgathatták a kazincbarcikai járás
pedagógusainak különböző előadásait, melyben
kitértek az intézményekben működő tehetséggondozó programokra.
„Csiszolt gyémántjaink”
című műsorblokkjában
bem u tatkozot t Dá nyi
Krisz tián színművész,
közben pedig a Kodály
Zoltán Művészeti Iskola
és a Don Bosco Általános
Iskola, Szakközépiskola,
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium tanulóinak zenés műsorai színesítették a rendezvény
hangulatát.

A jövőkutatás aktuális kérdéseivel és az arra adható
lehetséges válaszokkal ismerkedhettek meg a Kolor
akadémia 2018-2019-es tanév első félévének hallgatói. Dr. Besenyei Lajos professzor, a Miskolci Egyetem
rektor emeritusa, rendhagyó módon vezette be az
esemény résztvevőit a kutatásba.
A Szenior Szabadegyetem idei első előadásán több
mint száz érdeklődő vett részt, a rendezvénynek otthont adó Mezey István Művészeti Központban október 25-én. A Kazincbarcika Város Önkormányzatának
támogatásával három éve útjára indított Kolorakadémia rendezvénysorozat megnyitóján a résztvevőket
a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
tanszakának diákjai kápráztatták el.
A megnyitón Klimon István alpolgármester köszöntötte a szépkorú hallgatóságot és örömét fejezte ki,
hogy az egyetemmel és a Szikra Alapítvánnyal közösen szervezett előadásokat ilyen szép számmal látogatják a tanulni vágyók, így nyugodtan kijelenthető,
hogy a 2016-ban útjára indított program mára egyértelműen sikeresnek nevezhető.
Ezt követően Dr. Besenyei Lajos professzor a jövőkutatás aktuális kérdéseire kereste a választ, bevonva az izgalmas feladatba az előadás hallgatóságát is.
A professzor kiemelte, a mai felgyorsult világunkban
egyre nehezebb megjósolni azt, hogy mi is lesz a jövőben, majd hozzátette, az ember egyik legrégibb vágya,
hogy ismerje a jövőt. A mai világban olyan gyors változások következnek be, hogy nincs a történéseknek
előzménye, lehetetlen a jövőt előre látni.
A szenior szabadegyetem november 8-án folytatódik,
ahol az érdeklődők újrakezdési és motivációs témákkal, november 22-én a megújuló energiaforrásokkal,
január 17-én pedig az időskori egészségmegőrzéssel,
majd végül január 31-én a humor kommunikációjával
ismerkedhetnek meg.
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KBSC

ÚJABB IDEGENBELI GYŐZELEM

A labdarúgó Merkantil Bank Liga 14. fordulójában a sereghajtó Monor otthonában lépett pályára a Kazincbarcika. A kék-sárgák, ha nehezen is,
de kiharcolták újabb győzelmüket.
A Zalaegerszeg elleni hazai döntetlen után
idegenben sem számíthatott előzetesen kön�nyű mérkőzésre Gálhidi György együttese. Az
„albérletben” Budapesten szereplő Monornak
ugyanis nagy szüksége
volt a 3 pontra. A találkozó során ennek megfelelően többet támadott
a vendéglátó, és a 18.

percben Tóth Barnabást
rúgták fel a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt a sértett a jobbra
vetődő Somodi kapujának bal sarkába rúgta. A
bekapott gólt követően
éledeztek a barcikaiak
és igyekeztek gólveszélyesebben játszani. A 32.
percben KBSC-szöglet
után Oltean meg is szerezte az egyenlítő gólt. A

Barcika labdarúgójának
ez volt a második találata a szezonban. A második játékrészben cserére
szánta el magát Gálhidi mester, Takács helyett Lukácsot hozta be.
A KBSC támadója hamar
meghálálta a bizalmat,
hiszen 5 perc elteltével
megszerezte a kék-sárgák számára a vezetést.
Lukács Raymondnak ez

volt a hetedik gólja a bajnokságban. A hátralévő
percekben Tóth Barnabás alakított ki helyzeteket, de ezeknél a barcikai
kapus Somodi rendre résen volt. A Kazincbarcika így, ha nehezen is, de
megszerezte a 3 pontot
és ezzel zsinórban harmadszor nyert idegenben. Gálhidi György vezetésével így továbbra

is veretlenek Takácsék,
és 20 pontjukkal már a 9.
helyen állnak a bajnokságban. A KBSC lapzártánk után október 31-én
12 óra 30 perckor a Magyar Kupában a Vasas
együttesét fogadta, majd
november 4-én vasárnap ugyancsak a fővárosi
együttessel játszik az NB
II 15. fordulójában fél kettőkor Putnokon.

VRCK

HÁROMBÓL HÁROM GYŐZELEM

Továbbra is nagyszerűen szerepel a Kazincbarcika
férfi röplabdacsapata. A kék-sárgák az elmúlt héten
három fronton csatáztak és mindhárom mérkőzésüket megnyerték..

ELISMERÉS

SIMKÓ FANNI
PRIMA JUNIOR DÍJAS

A jövő tehetségeit jutalmazó Prima Primissima díjátadón idén Simkó
Fanninak jutott a megtiszteltetés, hogy átvehette a díj magyar népművészet és közművelődés kategóriájának kitüntetését.
A Demján Sándor által 2003-ban alapított díj változatlan célkitűzése, hogy
minden hatalmi és politikai befolyásoltság nélkül elismerjék azok munkáját,
akik a saját szakterületükön kimagasló teljesítményt nyújtanak, és a jövő
generációk számára példaértékű lehet munkásságuk. A 10 különböző kategóriában odaítélt díjakat a zeneművészetben, a sportban vagy éppen a
tudományos életben kiemelkedő alkotók kaphatják. 2007-ben született
meg a döntés, hogy a 30 év alattiak közül évente tízen részesülhessenek
külön díjazásban, így megszületett a Prima Junior díj, melynek az egyik jutalmazottja idén a Kazincbarcikán élő Simkó Fanni lett. Fanni a Magyar népművészet és közművelődés kategóriában kapta meg az elismerést, egy
gyönyörű emlékplakett és egy kétmillió forintos pénzjutalom formájában.
Fanni középiskolás korában bőrműves szakos tanulmányai alatt kezdett el
bőrmegmunkálással, bőrékszerkészítéssel foglalkozni. Elszántságát mutatja, hogy az évek alatt tagja lett a Sajómenti Népművészeti Egyesületnek, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének, majd pedig a Gömöri Kézművesek Társulásának is. Elmondása szerint a család, a barátok,
és persze a mesterek támogatása is nagy segítség volt abban, hogy eljutott eddig az elismerő kitüntetésig. Jövőbeni terveiről azt nyilatkozta, hogy
mindenképpen szeretne továbbra is pályázni, és az elsőszámú cél most a
szeme előtt a Népművészet Ifjú Mestere díj, valamint a Magyar Kézműves
Remek díj elérése. Mindemellett folytatni szeretné tudásának és hagyományaink szeretetének átadását a fiatalok következő generációjának.

MŰSORAJÁNLÓ
November 3-4.
HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE
(szombat-vasárnap) (Kolorlive, Kék Arany)

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
November 6.
(kedd) 10.00

Vendég: Jaskó Judit, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
címzetes rendőr főhadnagya
Téma: hasznos bűnmegelőzési tanácsok
Vendég: Kiss Andrea futó
Téma: a futás jótékony hatásai

November 7.
(szerda) 18.00
November 8.
(csütörtök) 18.00

KÉK ARANY
Benne: KBSC – Vasas NB II-es labdarúgó-mérkőzés felvételről

HÍRADÓ
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

Az első fellépés a Győr
elleni Magyar Kupa találkozó volt. A mérkőzést simán hozta Marek Kardos együttese.
A kék-sárgáknak még
csak meg sem kellett izzadniuk. Az első felvonást 25-14-re nyerték a
barcikaiak. A második
felvonásban már szorosabban alakult a küzdelem, hiszen hiába vezetett 5 ponttal is a VRCK,
a Győr 19-19-nél egyenlített. A hajrában azonban döntött a rutin, mely
Blázsovicsék felé billen-

tette el a mérleg nyelvét.
A második szettet 2520-ra hozta a Vegyész.
A harmadik játszmában ismét az első szakaszhoz hasonló volt a
forgatókönyv. A hazai
együttes már tudta tartani a lépést a kék-sárgákkal. A Kazincbarcika
ebben az etapban 25-15re nyert. A Magyar Kupa
nyolcaddöntőjének első
mérkőzésén a ratot t
3-0-ás siker formalitássá teszi az október 31-i
kazincbarcikai visszavágót.

Ezután következhetett
a hétvége legnehezebb
feladata barcikai szempontból, hiszen a Közép-Európai Kupában a
címvédő Posojilnica Aih/
Dob vendégeként lépett
pályára Bleiburgban a
VRCK a sorozat 3. fordulójában. Az első játszmában meg is látszott, hogy
az osztrák együttes már
„keményebb diónak”
számít, nagyon meg kellett küzdeni minden
egyes pontért. A vendégek pedig küzdöttek
is becsülettel, és az első
szakaszban vezettek
már az elején. A hajrához
érve 2 ponttal volt jobb a
Kazincbarcika és végül
25-22-re hozta is az első
felvonást. A Bajnokok
Ligájában is érdekelt Posojilnica azonban igyekezett odatenni magát a
2. felvonásban. 14-12-ig
minden nagyszerűen is
működött hazai oldalon,
de a folytatásban ma-

gára talált a vendég alakulat és Milev, valamint
Szabó vezetésével jött az
egyenlítés, majd a fordítás. A végjátékban pedig
ismét a Vegyész örülhetett, mert 25-19-re hozta
a játszmát, ezzel 2-0-ás
előnyre tettek szert.
A harmadik szakaszban már nem engedték kiénekelni a sajtot
a szájukból a hazaiak,
és 25-18-as sikerükkel
kiharcolták a meccsben maradást. A negyedik azonban már ismét
a magyar együttesről
szólt. A Kazincbarcika
remekül röplabdázott, és
25-20-ra megnyerte a 4.
játszmát. A 3-1-es győzelem pedig azt jelenti,
hogy 3 fordulót követően 7 ponttal állnak a Közép-Európai Kupában az
első helyen. A folytatásban jöhet hazai pályán
november 3-án szombaton az ugyancsak osztrák Waldviertel.

Ezzel a mérkőzéssel sem
ért véget a Kazincbarcika meccsdömpingje.
Ausztriából hazaúton ismét megálltak Győrben,
hogy a kupameccs után
bajnokin is megmérkőz
zenek a kisalföldiekkel.
A VRCK ezen a találkozón is magabiztosan
nyert 3-0-ra, oly módon,
hogy az első szettet 2514-re, a másodikat és a
harmadikat pedig egyaránt 25-20-ra hozta. A
Vegyész így mindhárom
mérkőzését megnyerte és összesen 9 pontot
kasszírozott 3 nap alatt.
Ezen a héten lapzártánk
után október 31-én este
hat órától a Győr elleni Magyar Kupa meccs
visszavágóját játsszák
Marek Kardos tanítványai, majd november
3-án este 7 órától a Közép-Európai Kupa 4. fordulójában az osztrák
Waldviertel ellen küzdenek.
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HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik
péntekenként ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi Mónika,
Untenerné Márton Ágnes, Zele Tímea,
Kovács Loretta, Szűcs Krisztina, Jóbi Attila

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

Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
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
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem
vállal! A lapban megjelenő cikkek, képek bármilyen
formában való felhasználása a kiadó írásos
engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem
őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk
olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben
megjelenő személyek személyes adatai az információs

Alu- és horganyzott
csatornák

önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően
kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek
hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések,

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

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

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 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK MÁR ELÉRHETŐK!

Szaloncukor lédig 1 kg 14 íz:
Szaloncukor Vadász 1 kg több íz:
Szaloncukor tejkaramella 1 kg:
Szaloncukor gumicukor 1 kg:
Milka szaloncukor 350 g több íz:
Szaloncukor Mieszko függel. 1 kg több íz:
Aszaltszilva csokiba mártva 1 kg:

850 Ft
3300 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1950 Ft 3218 Ft/kg
2200 Ft
2800 Ft

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

Mikulások nagy választékban kaphatók!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

https://kolorcity.hu/felhivasok

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK
Ingatlan címe

Ingatlan alapterülete

Egressy út 29.

38 m2

Egressy út 32.

23 m2

Munkácsy tér 5.

55 m2

Egressy út 22.

55 m2

Egressy út 34.

39 m2

Szent Flórián tér

14 m2

Pollack M. út 32.

89 m2

Az ingatlanok részletes leírása a http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ oldalon található
Kapcsolattartó: Farkas Enikő Telefon: 06-20/364-2461 E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

