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Egy fergeteges gálaműsor keretében ünnepelték együtt 
Barcika Csillagait – a kazincbarcikai nevelési-oktatási 
intézményekbe járó, tanulmányi, kulturális és sportver-
senyeken eredményesen szereplő óvodásokat, tanuló-
kat, felkészítő pedagógusaikat, edzőiket – november 
13-án a Don Bosco Sportközpontban. Az elismerések 
mellé a támogató cégek, szervezetek, önkormány-
zati képviselők és magánszemélyek felajánlásainak 
köszönhetően értékes jutalmat is kaptak a díjazottak 
és a fellépők. A közel százhúsz kitüntetés mellett idén 
először adták át a „Kazincbarcika Város Jó tanulója-Jó 
sportolója” kitüntető díjat is.

A megjelenteket Szitka Pé-
ter polgármester köszön-
tötte, aki beszédében a 
rendezvény megszületé-
sének néhány kulisszatit-
kába is bepillantást enge-
dett.
– A kazincbarcikai önkor-
mányzatra számos sta-
tisztika érkezik a városban 
működő nevelési oktatá-
si intézményekben folyó 
munkáról, amelyekből ki-
derül többek között az is, 
hogy milyen tanulmányi és 
sporteredmények szület-
nek egy-egy tanév során. 
Több gyermeknél is látható-
vá vált, hogy mindkét terü-
leten sikereket értek el, ez 
adta az ötletet, hogy idén 
újra együtt ünnepeljük a jó 
tanulókat, a tehetségeket 
és a sportban jól teljesítő 
fiatalokat. Ennek apropó-
jából a képviselő-testület 
októberben döntött a „Ka-
zincbarcika Város Jó tanu-
lója-Jó sportolója” kitünte-
tő díj alapításáról is – árulta 
el a város első embere, aki 
hozzátette, hogy a díjazot-
tak kiválasztásáról dön-
tő kuratóriumnak nem volt 
könnyű dolga, hiszen szá-
mos tehetséggel büszkél-
kedhet településünk.
Az elismerések sorát a leg-
kisebbek: az óvodások nyi-
tották, majd az általános 
és középiskolások után a 
sportban jeleskedő gyer-
mekeknek adták át az in-
tézmények és támogatók 
képviselői a jutalmakat. A 
díjátadó ceremónia utol-
só akkordjaként a legran-

gosabb elismeréseit: az 
„Év Utánpótlás Sportoló-
ja”, az „Év Edzője”, az „Év 
Csapata”, a „Mecénás 
díj”, a „2018. Év Tehet-
séges Diákja; a „2018. év 
Felkészítő Pedagógusa”, 
valamint a Kazincbarci-
ka Város Jó tanulója-Jó 
sportolója” díjakat Szitka 
Péter polgármestertől és 
Klimon István alpolgár-
mestertől vették át a ki-
tüntetettek.

A gálaműsort színvona-
las színpadi produkciók 
színesítették. Az Ádám 
Jenő Tagiskola Nagykó-
rusa csilingelő dallamai; 
a Napsugár Tagóvoda 
nagycsoportos óvodá-
sainak „Táncoló hangje-
gyek” című vidám zenés 
műsora; az Irinyi János 
Református Oktatá-
si Központ Zenei Tehet-
séggondozó Műhelyé-
nek lendületes előadása, 
valamint a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Is-
kola néptánc tanszaká-
nak „Túl a vízen” című 
sziporkázó koreográfiája 
kápráztatta el a közön-
séget.
A Barcika Csillagai 2018 
díjazottjai extra megle-
petésben is részesültek, 
a sztárvendég ugyanis a 
fiatalok nagy kedvence a 
Follow the Flow frontem-
bere, Szakács Gergő volt, 
aki saját szerzemények-
kel és feldolgozás szá-
mokkal örvendeztette 
meg a közönséget.

DÍ JÁTA DÓ GÁ LA

BARCIKA CSILLAGAI 2018

A DIÁKOLIMPIAI EGYÉNI ÉS CSAPATVERSENYEK  
ELSŐ 3 HELYEZETTJEI ÉS FELKÉSZÍTŐ PEDAGÓGUSAI:

Kónya Lajos edző 
Kiss Bence diákolimpia birkózás 3. 
hely

Görcsös Lászlóné, Barna Imre, 
Tóthné Szepesi Éva, Béres Csaba, 
Máthé László, Oláh Zsoltné peda-
gógusok
ÜCSB 10x200-as váltó: Dula Dorina, 
Lakatos Krisztián, Komlósi Panni, 
Horváth Balázs, Vasas Georgina, 
Géczy Ákos, Imre Eszter, Urbánsz-
ky Antal, Tóth Anna, Hojdák Gábor

Oláh Zsoltné pedagógus
Atlétika ÜCSB 3-4. korcsoport 3. 
helyezést elért távolugrás csapa-
ta: Horváth Balázs, Lakatos Krisz-
tián, Urbánszky Antal, Géczy Ákos, 
Csanya Gyula

Máthé László pedagógus
A diákolimpián 1. korcsoport Floor-
ball sportágban, 2. helyezést elért 
csapat: Bata Kiara, Béres Eszter, 
Hanász Vanda, Horváth Eszter Ágo-
ta, Marczinkó Zsófia, Varga Blanka
Fehér Ábel, a diákolimpia alpesi síe-
lő szakágban 1. korcsoport 2. he-
lyezettje és felkészítője (édesapja) 
Fehér Gyula

Béres Csaba pedagógus
Az országos diákolimpia atlétika 
szakágban magasugrásban 3-4. 
korcsoport 1. helyezett csapata: 
Géczy Ákos, Urbánszky Antal, Hoj-
dák Gábor, Lakatos Krisztián, Má-
tyás Dominik

Seresné Trója Éva pedagógus
Ritmikus gimnasztika szakág 6. 
korcsoport 1. helyezést elért bu-

zogány-csapata: Szakács Eszter, 
Haraszti Liliána, Kovács Nikolett, 
Orehovszki Lili
Ritmikus gimnasztika szakágban 
az 5. korcsoport 3. helyezést el-
ért szalag-csapata: Nagy Zsófia, 
Csépke Krisztina, Lőrincz Viktória, 
Smolniczki Zsanett

Fenyvesi Róbert pedagógus
Farkas Tibor fekvenyomás 6. kor-
csoport 1. helyezettje
Farkas József fekvenyomás 5. 
korcsoport 3. helyezettje

Brassó Istvánné pedagógus
Horváth Gergő fekvenyomás 5. 
korcsoport 1. hely
Papp Márkó fekvenyomás 5. kor-
csoport 2. hely
Buri Vivien fekvenyomás 5. kor-
csoport 3. hely
Farkas Roland fekvenyomás 6. 
korcsoport 3. hely

Lukácsné Jászka Erika pedagógus
Kovács Izabella fekvenyomás 5. 
korcsoport 1. hely
Sóvári Vivien Edit fekvenyomás 5. 
korcsoport 3. hely

Pátrovics Géza edző
Féderer Benjámin súlyemelés 5. 
korcsoport 1. hely
Holló Szilárd súlyemelés a 6. kor-
csoport 2. hely

Nagy József edző
Gyulaházi Aida judo 3. korcsoport 
1. hely
Víg Sára cselgáncs 3. hely
Tóth Máté Miron cselgáncs 3.  
hely

Darai Imre pedagógus és edző
Tenisz 4. korcsoport 1. helyezett-
jei: Bede Hanna és Dányi Blanka
Tenisz 6. korcsoport 2. helyezett 
csapata: Molnár Inez, Harsányi 
Panna, Szilvási Zsófia, Madarász 
Henrietta Lilla
Tenisz 2. korcsoport 2. helyezett 
csapata: Bede Fanni, Bede Luca, 
Bede Zsófia
Tenisz 1. korcsoport 3. helye-
zett csapata: Dobák Lili és Ko-
vács-Varga Alíz
Gyeplabda 4. korcsoport 2. helye-
zett csapat: Skaliczki Kitti, Kar-
manóczki Zsófia, Kovács Zsófia, 
Hegedűs Eszter, Batki Laura

Mészáros Judit pedagógus
Ritmikus gimnasztika 3. korcso-
port 1. helyezett csapat: Biri-
ki Vanda, Molnár Anna Lara, Szala 
Fruzsina Sára, Tábori Renáta 
Ritmikus gimnasztika 4. korcso-
port 1. helyezett csapat: Boda Na-
tália, Szakács Réka, Tóth Vivien, 
Vasvári Alina Eszter
Ritmikus gimnasztika 2. korcso-
port 1. helyezett csapat: Knittel 
Inez, Konkoly Vivien, Urbán Enikő, 
Viszocky Flóra
Ritmikus gimnasztika 1. korcso-
port 2. helyezett csapat: Fodor 
Kamilla, Knittel Lara, Tóth Panna 
Boglárka, Vörös Luca Mária

Tóthné Szepesi Éva pedagógus
Grundbirkózás 1. korcsoport 3. 
helyezett csapat: Bata Kiara, Elek 
Gabriella, Fodor Kamilla, Horváth 
Eszter Ágota, Kónya Boglárka, 
Róth Edina, Tímár Ágnes, Varga 
Bianka

Grundbirkózás 2. korcsoport 2. he-
lyezett csapat: Balázs Dominika, 
Bede Fanni, Bede Zsófia, Csikász 
Fanni, Nagy Angelika, Nagy Csen-
ge Dominika, Páhy Rebeka, Piaszkó 
Léna, Somodi-Hornyák Lilla, Tanyi 
Tünde
Atlétika 4. korcsoport 100 méteres 
síkfutás 3. helyezettje Tóth Anna
Atlétika 4. korcsoport 4x100 méte-
res váltó 2. helyezett csapat: Vasas 
Georgina, Dula Dorina, Tóth Anna, 
Imre Eszter
Atlétika 3-4. korcsportban magas-
ugrásban 2. helyezést elért csapat: 
Tóth Anna, Komlósi Panni, Dudás 
Anna, Imre Eszter, Varga Vanessza
2. korcsoportban 2. helyezést elért 
floorball csapat: Bede Fanni, Máthé 
Csenge, Nagy Csenge Dominika, 
Rácz Anita, Rádia Nadin Nina, Szá-
zi Vivien
Atlétika 3. korcsoportban távol-
ugrásban 1. helyezett lett Komlósi 
Panni

Baglyosné Ferenc Ildikó pedagógus
Fekvenyomás 5. korcsoport 1. he-
lyezettje Kónya Béla
Fekvenyomás 4. korcsoport 1. he-
lyezettje Rusznyák Zsolt
Fekvenyomás 6. korcsoport 2. he-
lyezettje Nagy Máté
Fekvenyomás 6. korcsoport 2. he-
lyezettje Kucskár Attila
Fekvenyomás 5. korcsoport 2. he-
lyezettje Aranyosi Lóránt
Fekvenyomás 5. korcsoport 3. he-
lyezettje Farkas Zoltán
Fekvenyomás 5. korcsoport 3. he-
lyezettje Imre Zsolt
Fekvenyomás 6. korcsoport 3. he-
lyezettje Lakatos Tibor

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK:

Benedek Napsugár és Erdei 
Jánosné óvodapedagógus 
(Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák Székhely Óvoda)
Szekeres Abigél és Gálik 
Valentinné óvodapedagó-
gus (Nefelejcs Tagóvoda)
Mikulecz Viktória és Marton 
Zsuzsanna óvodapedagó-
gus (Napsugár Tagóvoda)
Szakál Eszter és Bacsó Ma-
rianna óvodapedagógus 
(Százszorszép Tagóvoda)
Nagy Lia és dr. Megyeryné 
Rácz Andrea óvodapeda-
gógus (Füzike Tagóvoda)
Kiss Dániel és Setét Lász-
lóné óvodapedagógus (Me-
sevár Tagóvoda)
Pongrácz Bence és Nagyné 
Kapitány Tünde óvodape-
dagógus (Eszterlánc Tagó-
voda)

Debreczeni Anna és Kapu 
Zsuzsa pedagógus (Kazinc-
barcikai Pollack Mihály Ál-
talános Iskola)
Bujna Bence és Szarka 
Lászlóné pedagógus (Ádám 
Jenő Tagiskola)

Sőderberg Ebba és Kum-
mer Andrea pedagógus 
(Árpád Fejedelem Tagis-
kola)
Lőrincz Kinga Larina és 
Máténé Dienes Judit pe-
dagógus (Kazinczy Ferenc 
Tagiskola)
Chvojka Dávid és Viszocz-
ky-Lénárt Zsuzsanna pe-
dagógus (Kazinczy Ferenc 
Tagiskola)
Divinszki Zsolt és Szarka 
Mariann pedagógus (Gár-
donyi Géza Tagiskola)
Mező István és Fábri Zsu-
zsanna pedagógus (Irinyi 
János Református Oktatási 
Központ Tompa Mihály Re-
formátus Iskola)
Kantár Attila és Molnárné 
Buzás Erzsébet pedagógus 
(Csillagfürt Egységes Gyó-
gypedagógiai Módszertani 
Intézmény)
A Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola társas-
tánc-tanszaka, valamint 
Kriston-Kolosai Anikó és 
Szinyei Edina táncpedagó-
gusok

Ölveczki Zsófia és Bukodi-
né Sólyom Ilona pedagógus 
(Szalézi Szent Ferenc Gim-
názium)
Hutka Márk és Takács Judit 
pedagógus az (Irinyi János 
Református Oktatási Köz-
pont Szakgimnáziuma) 
Veres Zoltán és Hódosi Ka-
talin pedagógus (Ózdi Szak-
képzési Centrum Surányi 
Endre Szakgimnáziuma 
Szakközépiskolája és Kol-
légiuma)
Hajdu Viktória és Nyíriné 
Koczi Eleonóra pedagógus 
(Ózdi Szakképzési Centrum 
Surányi Endre Szakgimnázi-
uma Szakközépiskolája és 
Kollégium) 
Lakatos Dániel és Mészáros 
Gáborné intézményveze-
tő (Ózdi Szakképzési Cent-
rum Deák Ferenc Szakkép-
ző Iskolája és Művészeti 
Szakgimnáziuma)
Oláh Miklós és Kis Kata-
lin pedagógus (Don Bosco 
Általános Iskola, Szakkö-
zépiskola, Szakgimnázium, 
Gimnázium és Kollégium)

TANKERÜLETI DICSÉRETBEN RÉSZESÜLTEK:

Viktor Ákos és Máthé László 
pedagógus (Ádám Jenő Ta-
giskola)

Keresztes Márk Adrián és 
Oláh Zsoltné pedagógus 
(Dózsa György Tagiskola)

Bartha Balázs és Tóth And-
rea pedagógus (Kazinczy 
Ferenc Tagiskola)
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RÉGI ADÓSSÁG A  
FŐ TÉR FELÚJÍTÁSA
Az 1979-ben átadott Fő 
tér korszerűsítését, a mai 
kor követelményeihez 
igazodó megszépítését 
régóta terveztük – emel-
te ki Szitka Péter polgár-
mester. A meglévő járdák 
új burkolatot kaptak, va-
lamint új sétányokat ala-
kítottak ki. Elbontották a 
régi aszfaltpályák egy ré-
szét, más részük új asz-
faltot, öntöttgumi- illetve 
műfüves burkolatot ka-
pott. Egy multifunkciós, 
nagy területű sportpályát, 
fejlesztő labdás sportesz-
közöket és fitneszesz-
közöket telepítettek. A 
területet színesítése ér-
dekében különböző színű, 
modern öntöttgumi-bur-
kolatokat alkalmaztak.  
A közel bruttó 120 mil-
lió forintos önkormány-
zati fejlesztés eredmé-
nyeként új utcabútorokat 
– padokat, szeméttáro-
ló edényeket – helyeztek 
ki a parkba, továbbá lik-
vidálták a sörházként is-
mert régi épületet is, mely 

már nem illett bele a kör-
nyezetbe. Az első ütem 
kertészeti megújítást is 
magában foglalt: már el-
kezdődött a füvesítés, a 
növények telepítése, a 
meglévő állomány fris-
sítése, amely az időjárás 
függvényében halad elő-
re. 
A városvezető hozzátet-
te: amikor az önkormány-
zat belevágott a Fő tér 
felújításába, nagyon so-
kan szkeptikusak voltak. 
A beruházás első ütemé-
nek elkészültét követő-
en az ott lakók már telje-
sen a magukénak tudják 
a felújított területet, és 
várják a további szaka-
szok átalakítását is. A kö-

vetkező ütem terve az 
önkormányzat rendel-
kezésére áll, a megfelelő 
előkészületeket megté-
ve hamarosan indulhat a 
rekonstrukció következő 
szakasza, melyben a ját-
szótér kialakítása a fela-
dat. A közvilágításról sem 
feledkeztünk el – tette 
hozzá a polgármester, így 
a kivitelezéssel párhuza-
mosan a teljes megújult 
területen új kandelábe-
reket helyeznek ki. Ezen 
két ütem fejlesztése által 
minden korosztály meg-
találhatja a neki megfelelő 
kikapcsolódási, sportolá-
si, közösségépítő lehető-
séget – összegezte Szit-
ka Péter.

KOLOR KÖZÖSSÉGFEJ LE SZTÉ S

CIVIL KEREKASZTAL 
A MEZEYBEN
Civil egyesületek, önkormányzati intézmények és 
helyi gazdasági szereplők vettek részt azon a fó-
rumon, melyre november 7-én délután került sor a 
Mezey István Művészeti Központban a „Színezzük 
együtt Kazincbarcikát” Helyi Akciócsoport szerve-
zésében.

Mint arról korábban már 
beszámoltunk, a barcikai 
civileket tömörítő Ko-
lorközösség által három 
témában meghirdetett 
pályázati felhívás ke-
retében mintegy 133,3 
millió értékben nyújt-
hatnak be pályázatokat 
az érintett szerveze-
tek.  A szerdai kerekasz-
tal beszélgetésen ezen 
szervezetek képvise-
lői kaptak lehetőséget, 
hogy egy jó hangulatú, 
kötetlen beszélgetésen 
megismerhessék egy-
más terveit, elképze-
léseit, és keressék az 
együttműködés szálait. 
Mint azt Szitka Pé-
ter polgármester, a He-
lyi Akciócsoport elnöke 
megnyitójában elmond-
ta, a pályázatok célja, 
hogy a helyi civil szerve-
zetek hatékonyabban és 
gördülékenyebben ala-
kíthassanak ki együtt-
működéseket. 
Bevezetőjében Wächter 
Balázs, a program koor-
dinátora hangsúlyozta, 
fontosnak tartják, hogy 
az együttműködő szer-
vezetek sokszínűsége 
és eltérő tevékenysé-
ge révén ezek a közösen 
lebonyolított projektek 
új minőséget hozzanak a 
városba és a közös alko-
tás révén új színt vigye-
nek a település életébe.  
A résztvevők ezután 
három gondolatébresz-
tő előadást hallgathat-
tak meg. Pelle Anna, az 
Idővár Nyugdíjas Kul-
turális Klub vezető-
je a közösségterem-
tés lehetőségeiről és 
fontosságáról beszélt. 

Előadásában a sikeres 
közösségeket, a sikeres 
emberekkel állította pár-
huzamba és a megfelelő, 
tiszteleten alapuló kom-
munikáció fontosságát 
hangsúlyozta. 
Pétervári György önkor-
mányzati képviselő előa-
dásában az értékteremtés 
és -megőrzés fontossá-
gáról beszélt, majd dr. 
Makkai Orsolya, a Barcika 
Art Kft. ügyvezetőjeként 
egy imázsvideó levetíté-
sével inspirálta a megje-
lent szervezetek képvi-
selőit, akik ezt követően 
három kisebb csoportban 
folytathatták az eszme-
cserét és ötletelést a kö-
zösen megvalósítandó 
programokról és lehetsé-
ges együttműködésekről. 
A partnerek közti pár-
beszéd, együttműködés 
folytatódik, a kialaku-
ló projektcsírák tovább-
fejlesztése céljából az 
együttműködést tervező 
civil és intézményi part-
nerek november 15-én 
találkoztak az Egressy 
Béni Művelődési Központ-
ban. Még aznap délután a 
pályázni kívánó partne-
rek a Helyi Akciócsoport 
munkatársai által veze-
tett egyéni konzultáci-
ókon is részt vehettek a 
KolorLabban.
Az „Együttműködő Kö-
zösség”, a „Kreatív Kö-
zösség” és a „Digitális 
Város” témákban a Helyi 
Akciócsoport első körben 
2018. december 5-ig várja 
a pályázatokat, a pályázati 
felhívások és az általános 
tájékoztatok elérhetők a 
www.kolorcity.hu/felhi-
vasok oldalon.

DÍ JÁTA DÓ GÁ LA

BARCIKA CSILLAGAI 2018
A Barcika Csillagai 
2018. díjátadó gála 

támogatói: 
Ambrózia Étterem és Panzió; 
Barcika Art Kft.; Barcika Cent-
rum Kft.; Barcika Park Kft.; Bar-
cika Príma Kft.; Barcika Szolg 
Kft.; Budapest Bank; Buffaló Ét-
terem; Bukó Géza önkormány-
zati képviselő; Castello cukrász-
da; Czégel Erika gymstick edző; 
Csillagszer Kft.; Dávid István, 
Szuhakálló Község polgármes-
tere; ÉRV Zrt.; FK Raszter Kft.; 
Frankó Papír Írószer; Green Plan 
Energy Kft.; Groupama Biztosí-
tó; G-Sport Táplálékkiegészítő 
és Sportruházati Üzlet; Harda 
Attila önkormányzati képvise-
lő; Hazag Mihály, a Felsőbarci-
káért Alapítvány elnöke; HBH 
Örház, Étterem és Panzió; Hotel 
Lukács; Humán Kft.; Dr. Illés Pál 
Kazincbarcika Város díszpolgá-
ra; Dr. Illés Pálné nyugalmazott 
óvodavezető; Jégvirág Kft.; Ka-
zincbarcikai Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat; Kazincbarcika 
Város és Környéke Művésze-
ti Egyesület; Kazincbarcika Vá-
ros Kommunális és Kulturális 
Fejlődéséért Alapítvány; KBSC 
FC Kft.; K&H Bank; Knopp Ri-
chárd, önkormányzati képvise-
lő; Kondorné Sztojka Ágnes ön-
kormányzati képviselő; Lövey 
Zoltán, Kazincbarcika Város dí-
szpolgára; Margó Papír; Mazso-
ko Kft.; Metal Change; Molnár 
Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Pedagógus Szak-
szervezet elnöke; Neszádeliné 
Kállai Mária; Norbi Update; Nor 
Team Kft.; Parisat Kft.; Pásztor 
László önkormányzati képvise-
lő; Dr. Perjési Zsolt önkormány-
zati képviselő; Pétervári György 
önkormányzati képviselő; Plex 
Com Medic Kft.; Riespler Pál ön-
kormányzati képviselő; Sajói-
vánka Kultúrájáért és Közmű-
velődéséért Alapítvány; Salzol 
Kft.; Serol-Bau Kft.; Sütő Ágnes; 
Szabó Suzuki; Telvill Kft.; Tri-
ak Kft., Untener János nyugal-
mazott pedagógus; Vajányi La-
jos Bajtársi Egyesület; Wanhua 
Borsodchem Zrt. 

Az „Év Utánpótlás Sportolója” Féderer Benjámin,  
a KVSE Súlyemelő szakosztály sportolója,  

Európa-bajnokság ezüst- és bronzérmese.

„Mecénás díjban” részesült a Wanhua Borsodchem 
Zrt. a 2018. évben nyújtott szponzori tevékenységéért.

Az „Év Edzője”  
Czégel Erika gymstick edző

„2018. Év Tehetséges Diákja”  
Sári Kata Lilián, a Dózsa György Tagiskola  

8. osztályos tanulója

Az „Év Csapata” a VRCK magyar bajnok,  
kupagyőztes férfi röplabda csapata

„2018. év Felkészítő Pedagógusa” Szentesi Mária,  
a Dózsa György Tagiskola történelem-ének szakos 

pedagógusa

„Kazincbarcika Város Jó tanulója–Jó sportolója” Hegedüs Eszter, az Irinyi János Református Oktatási Központ 
Szakgimnáziuma 11. a osztályos tanulója, sportsikereinek kovácsa Darai Imre pedagógus.  (címlapunkon)
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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.

HELYBEN
VAGYUNK!

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

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 

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.

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

A Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hiva-
tal (MEKH) szupertanára és 
Duba Gergely energianagy-
követ, a Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi 
E g y e t e m 
I. évfo-
l y a m o s 
hallgató-
ja tartott 
előadást az energi-
agazdálkodás fon-
tosságáról a Szalézi 
Szent Ferenc Gim-
náziumban.

Az iskola diákjai érdekes 
kísérleteken ke-

resztül tapasz-
talhatták meg, 
mit tehetnek a 

mindennapok-
ban a fenn-

tartható-
ságért. 

A ne-
v e -
l é s -
b e n 

egyre fonto-
sabb kelle-
ne legyen az 

energiatudatos szemlélet 
kialakítása, sajnos azonban 
még mindig kevés gyakor-
lati ismeretekre fókuszáló 
oktatási segédanyag áll a 
fiatalok rendelkezésére.
A MEKH Energiaköve-
tek programja 2017-ben 
indult. A tavalyi év négy 
nyertes pályázója össze-
sen 12 város 17 általános 
iskolájában és gimnáziu-
mában, több mint 650 diák 
számára tartott rendhagyó 
fizikaórákat, ezzel is felhív-
va a fiatalok figyelmét az 

energiatudatos, energia-
takarékos szemléletmód 
fontosságára. A program 
és a tanórák célja a lakos-

sági fogyasztók, ezen belül 
is elsősorban az új generá-
ció tudatos szemléletének 
formálása.

SZENIOR SZABADEGYETEM

BELSŐ UTAZÁS

Szépkorúaknak szervezett önismereti témájú előadáson 
vehettek részt a Szenior Szabadegyetem keretein belül 
azok az érdeklődők, akik jelen voltak a Mezey István Mű-
vészeti Központ november 8-ai rendezvényén. 

A Kolorakadémia 2018-
2019-es tanév első félévé-
nek második előadására is 
telt hát előtt került sor no-
vember nyolcadikán. Ezúttal 
dr. Korányi Mariann, jogász, 
jógaoktató és Yumeihote-
rapeuta tartott előadást, 
„ÁRNYÉK ÉS JÖVŐKÉP 
– Újrakezdési motiváció 
Szépkorúaknak” címmel.
A rendhagyó előadás az ön-
ismeret kérdéseit boncol-
gatta részletesen, kitérve 
az önfejlesztésre és annak 
pszichológiai hátterére. Az 
előadó saját élményeire 
épülő belső utazásra invi-
tálta hallgatóságát.
Dr. Korányi Mariann gon-
dolatai szerint a krízis és a 
változás általában stresz-
szel járó folyamatok, ame-
lyek kibillentik az embert az 
egyensúlyából és felszínre 
hozzák az ember múltjából 
azokat a mélyen elraktáro-
zott érzelmeket és gondo-

latokat melyek az árnyékot 
alkotják.
A szépkorúaknál ezt a fo-
lyamatot kiválthatja egy 
esetleges munkahely el-
vesztése, az elfojtások, a 
traumák, a meg nem élt, ki 
nem fejezett érzések, vagy 
akár a gyász is. Ezeknek a 
krízishelyzeteknek a meg-
oldásában tud segítséget 
nyújtani az önismeret, illet-
ve olyan esetekben is hasz-
nos kapaszkodót jelenthet, 
amikor az ember úgy érzi, 
hogy valami nincs rendben 
életében és nem tud boldo-
gan élni.
Ezekben az élethelyzetek-
ben általában ilyenkor min-
denki keresni próbál va-
lamilyen megoldást. Ez a 
keresés kifelé is megtörtén-
het, könyvek, filmek, vagy 
önismereti csoportok for-
májában, ugyanakkor egy-
úttal elindul egy utazáson 
befelé is az ember.

KÜLSŐ VÉDELMI TERV GYAKORLAT 

KLÓRÖMLÉST IMITÁLTAK

Külső Védelmi Terv Gyakorlatot tartott november 7-én 
Kazincbarcika Város Önkormányzata a Katasztrófavéde-
lemmel és a Wanhua-BorsodChem Zrt. munkatársaival 
közösen. A kazincbarcikai eseményen egy szimuláció 
során gyakorolták, hogy mi a teendő egy esetleges ka-
tasztrófa esetén.

Az évente megrendezett 
Külső Védelmi Terv Gya-
korlat elsődleges célja a 
lakosság védelmének 
megszervezése. Az ese-
mény első részére a Pol-
gármesteri Hivatalban ke-
rült sor, ahol Szitka Péter 
polgármester a megnyi-
tón köszöntötte a helyi 
védelmi bizottság tagjait. 
Beszédében hangsúlyoz-
ta mennyire szükséges és 
hasznos, hogy évente el-
gyakorolják a városban 
a problémás szituációk 
kezelését. Ezt követően 
Szent-Királyi László tűz-
oltó ezredes, a Kazincbar-
cikai Katasztrófavédelmi 
kirendeltség vezetője, a 
veszélyhelyzetek keze-
lésére hívta fel a figyel-
met, valamint ismertette 

a nap további programját. 
A folytatásban Klement 
Tibor, a BorsodChem Zrt. 
környezetvédelmi igazga-
tója tartott előadást, aki 
részletesen bemutatta a 
BorsodChem területén ér-
vényes szigorú biztonsági 
szabályokat és azok betar-
tásának módját. 
Bemutatójában beszélt a 
cég biztonságtechnikai és 
katasztrófaelhárítási terve-
iről, valamint arról is, hogy 
milyen új fejlesztések beve-
zetését tervezik az üzem-
ben. Ezek közé az újítások 
közé tartozik például egy új 
telep kiépítése, amely a régi 
épületek lebontásával vet-
te kezdetét és még jelenleg 
is zajlik. 
Nemrégiben állítottak szol-
gálatba egy új, darus emelő-

vel ellátott tűzoltóautót is, 
ami akár 32 méter magasba 
is képes feljuttatni a kívánt 
személyt bármilyen men-
tés vagy egyéb munkálatok 
végrehajtása során. A nap 
második felében a hivatásos 
szervek, azaz a katasztró-
favédelem, a rendőrség, és 
a mentőszolgálat kezdtek 
neki a terv gyakorlati ré-
szének megvalósításához. 
Idén az Ózdi Szakképzé-
si Centrum Surányi Endre 
Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiu-
ma volt a helyszíne annak a 
szimulációnak, melyben egy 
sérült személyt mentettek 
ki a katasztrófaelhárítók. A 
feladat célja, hogy az egyén 
minél hamarabb kijusson a 
veszélyzónából és a men-
tőautóhoz érkezzen a gya-
korlatban részt vevő további 
szervek, leginkább a rend-
őrség bevonásával.
Ezt követően a Borsod-
Chem lakótelepen az érin-
tett területek és lakóhá-
zak átvizsgálásával zárult a 
tervgyakorlat. Szent-Királyi 
László elmondta, fontosnak 
és hasznosnak tartja a szi-
mulációt, mivel egy valós 
katasztrófa esetén a csa-
pat felkészültebben, össze 
szokottabban és rutinosab-
ban láthatja el a mentési fel-
adatokat.

SZALÉZI SZENT FERRENC GIMNÁZIUM

Az energiagazdálkodás fontosságára hívták fel a figyelmet
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SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény az Ad-
venttől Újévig programsorozat decem-
ber 16-ai előadásához kapcsolódik.
Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal két belépője-
gyet nyerhet a megfejtésben szereplő 
darabra. 

Beküldési határidő: november 23.

CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika,  
Jószerencsét út 1/A.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

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

Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Balogh Krisztina

REJTVÉNY

OKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A BRITISH TELEKOM ÉS AZ IRINYI JÁNOS GIMNÁZIUM KÖZÖTT 

A JÖVŐ ELKEZDŐDÖTT
Oktatási Együttműködési megállapodást kötött a British 
Telecom magyarországi leányvállalata és az Irinyi János Re-
formátus Oktatási Központ. A szerződés ünnepélyes alá-
írására a barcikai szakgimnáziumban került sor november 
12-én, ahol az érintettek mellett jelen volt Klimon István, 
Kazincbarcika alpolgármestere és Pásztor Dániel, a refor-
mátus egyházkerület püspökhelyettese is.

Az együttműködési szerző-
dést a BT debreceni regio-
nális szolgáltató központ-
jának ügyvezető igazgatója 
Szabó Zoltán, míg az ok-
tatási intézmény részéről 
Csernaburczky Ferenc, az 
Irinyi János Református 
Oktatási Központ igazga-
tója írta alá. 
A két intézmény közöt-
ti megállapodás értelmé-
ben a hazai szolgáltatóipari 
szektor egyik legnagyobb 
munkaadója, a BT gyakor-
lati-szakmai és angol nyel-
vű képzéseket folytat majd 
az iskolában. A képzések ki-
dolgozása és lebonyolítása 
mellett, a vállalat hardve-
rekkel és tárgyi eszközök-
kel is támogatja az iskolá-
ban folyó munkát, aminek 

keretében közel 20 lapto-
pot adományoztak az intéz-
mény számára. 
Mint azt Szabó Zoltán, a BT 
ügyvezető igazgató nyitó-
beszédében elmondta: „A 
magyar gazdaság és cé-
günk jövője is a fiatalokon 
múlik, ezért felelősségünk 
befektetni a képzésükbe. 
A Kazincbarcikán elindított 
program minden szerep-
lőnek érdeke: a BT jólkép-
zett munkaerőt vehet fel, a 
középiskola pedig piacké-
pes tudást nyújtó képzé-
seket indíthat, és ezzel egy 
olyan karrierlehetőséget 
tud biztosítani, amiért már 
érdemes itthon marad-
ni, ahelyett, hogy külföl-
dön keresnének munkát.” 
Személyesen is fontos volt 

számára, hogy ez a remé-
nyeik szerint gyümölcsö-
ző együttműködés létre-
jöhessen, hiszen felesége 
négy évig az Irinyi falai kö-
zött koptatta a padokat, 
gyermekeik nagymamája 
pedig a mai napig csupán 
pár sarokra lakik az intéz-
ménytől. 
Csernaburczky Ferenc, az 
Irinyi János Református Ok-
tatási Központ igazgatója 
ezt követően kiemelte, „A 
jövő elkezdődött, és nagyon 
örülünk annak a képzési le-
hetőségnek, mely most a 
BT segítségével iskolánk-
ban megvalósul. Néhány 

végzősünk már az együtt-
működésünket megelőzően 
sikeresen elhelyezkedett a 
vállalat debreceni irodájá-
ban és nagyon jók voltak a 
visszajelzéseik. Fontosnak 
tartom, hogy diákjaink szá-
mára olyan munkalehetősé-
get tudjunk biztosítani, mely 
lehetővé teszi, hogy a régi-
óban, családjuk közelében 
dolgozhassanak.”
A kazincbarcikai szakgim-
náziumban most induló 
szakmai kurzusokat a BT 
munkatársai önkéntes ala-
pon tartják majd a hagyo-
mányos iskolai oktatás ke-
retein belül. Az egy tanévet 

felölelő képzésen, a tanulók 
gyakorlati hálózatüzemel-
tetési ismereteket kapnak, 
melyet a piaci igényekhez 
alkalmazkodó üzleti angol 
nyelvoktatással egészíte-
nek ki. Az elméleti és gya-
korlati ismeretek elsajátí-
tása mellett, a diákoknak 
karriertanácsadást is biz-
tosítanak a vállalat szak-
emberei. A végzős diákok 
a képzés teljesítése után 
egy próbainterjún vehet-
nek részt amelyen, ha si-
kerrel veszik az akadályo-
kat, azonnal állásajánlatot is 
kapnak a BT debreceni szol-
gáltató központjában. 

HIRDETÉS

KÖN Y V BE M UTATÓTÉ RSÉG

FÓKUSZBAN „A 
GÖMÖRI CSIPKE”
„A Gömöri csipke” című könyvét mutatta be Neszá-
deliné Kállai Mária csipkeverő, népi iparművész no-
vember 7-én az Egressy Béni Városi Könyvtárban.

A bemutatón Klimon István, Kazincbarcika alpolgár-
mestere és Molekné Kőrösi Beatrix, az Egressy Béni 
Városi Könyvtár vezetője köszöntötték a szerzőt, aki 
éppen a könyv bemutatójának napján ünnepelte szü-
letésnapját. A rendezvényen a Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárai tangóharmonikás kísérettel 
előadott, népi énekekkel alapozták meg a hangulatot.
A könnyed programon a könyv írója beavatta hallga-
tóságát a gömöri csipke eredetébe, stílusjegyeibe. A 
Gömörben készült vert csipkék mintái nagyon válto-
zatosak, mert a magyar hímzésből számtalan átvett 
elemmel gazdagították, mire jellegzetes stílusjegyei 
kialakultak. Szépségüket az adja, hogy a legigénye-
sebb textildíszítési módokat, mint az azsúr, subrika 
vagy a horgolt csipke is alkalmazták, ügyelve arra, 
hogy az elkészült darab harmonizáljon a díszítendő 
textíliával. Tájegységünkben leginkább szélcsipkéket 
és betétcsipkéket készítettek.
A könyvbemutató végül jó hangulatú közös beszélge-
téssel és dedikálással zárult.

LÁTOM ÖNMAGAM
Kurityánban, a Műve-
lődési Házban kötet-
len, családias hangula-
tú író-olvasó találkozón 
mutatta be „Látom ön-
magam” című verses-
kötetét a Berentén élő 
Szőke Lajos. A poémákat 
csokorba szedő kötetet a 
Berentei Önkormányzat 
adta ki a költő 70. szü-
letésnapja alkalmából, 
idén szeptem berben. 
A közönségtalálkozó-
ra annál is inkább szí-
vesen érkezett a szerző, 
mert életének egy meg-
határozó szakaszát töl-
tötte a településen. A fa-
lubeliek, valamint a régi 
ismerősök gyűrűjében 
Szalóczi Jánosné, a Mű-
velődési Ház vezetője 
nyitotta meg a beszél-
getést. A költő felvázolta 
életének főbb mozzana-
tait, kiemelve a számára 

központi helyet elfoglaló 
kolónialakásokat, hiszen 
születése, önálló családi 
életének kezdete is egy-
egy, a község szolgálati 
lakásaihoz köthető. Az 
itt eltöltött évek inspi-
rálták a „kolóniaverse-
ket”. Az előadó végigve-
zetve életrajzát, minden 
könyvéből négy-öt ver-
set szavalt el a publi-
kumnak. A termékeny 
poéta eddig négy ver-
seskötettel büszkélked-
het, melynek első darab-
ja 1988-ban jelent meg a 
„Hétköznapok csöndje” 
címmel. A következő, a 
„Múltam palatáblájá-
ról” 1998-ból származik, 
majd 2002-ben látott 
napvilágot a szerelmes 
költeményeket tömörítő 
kötet, mely „A szerelem 
utcasarkain” címet vise-
li. A negyedik kötet gnó-

maszerű gondolatokat 
tartalmaz. Szőke Lajos 
1985-ben költözött Be-
rentére, s vált lokálpat-
riótává. 2004-ben, eleget 
téve a helyi önkormány-
zat felkérésének, kuta-
tásokat végzett a köz-
ség múltjáról, melyeket 
a „Vázlatok és helytörté-
neti leírások Berentéről” 
című könyvben tett köz-
zé. A tágabb közönség 
az 1970-es évek elejétől 
a rendszerváltásig szá-
mos újság – többek kö-
zött az Észak-Magyaror-
szág, a Képes Újság, Nők 
Lapja – hasábjain ke-
resztül ismerhette meg. 
Első versét 1971-ben a 
Napjaink irodalmi folyó-
irat közölte. Természe-
tesen koránt sincs vége 
az alkotásoknak, a szer-
ző jövőre egy új kiadvány 
megjelenését tervezi. 
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KERÉKPÁRVERSENY A 
CSÓNÁKÁZÓ-TÓNÁL 
Idén kilencedik alkalommal rendezték meg a Ko-
lorcross kerékpárversenyt a Csónakázó-tónál, a 
Kerékpárklub Kazincbarcika szervezésében. A no-
vember 11-ei versenyt a ködös idő ellenére hatal-
mas érdeklődés övezte.

Bár az ősz végéhez kö-
zeledve az idő már el-
kezdett kicsit lehűlni, a 
cyclocross szerel me-
seit ez sem tántorítot-
ta el attól, hogy ked-
v e n c s p o r t á g u k n a k 
hódoljanak. Sőt, a szer-
vezők elmondása sze-
rint a ködös, kicsit hide-
gebb idő még kedvező 
is a kerékpározóknak, 
hiszen a rengeteg moz-
gás mellett biztos, hogy 

nem fognak fázni, ezért 
is szervezik általában 
ősszel és tavasszal az 
ilyen versenyeket.
Ezen a megméretteté-
sen ugyanis a résztve-
vők nemcsak a biciklin 
ülve, hanem különböző 
akadályok átkelésével 
is mozgásban tarthat-
ták magukat. Többek 
között i lyen akadály-
nak számított a szikla-
kert, a homokágy, vagy 

például a palánk is, mely 
akadálynál a verseny-
zőnek le kellett szállnia 
kerékpárjáról, és kezé-
ben kellett átvinnie az 
adott pályaszakaszon 
azt, majd újra nyeregbe 
szállni és úgy folytatni 
tovább.
A versenyen több ka-
tegóriában is indulhat-
tak a résztvevők, így az 
érdeklődők a fiatalabb 
korosztálytól egészen a 
szépkorúakig drukkol-
hattak kedvenceiknek, 
ahol a 160 induló között 
az amatőrtől a profikig, 
mindenki kipróbálhatta 
magát a festői terepen.

V RC K

TOVÁBB ŐRZIK BAJNOKI 
VERETLENSÉGÜKET  
Az elmúlt héten kétszer is hazai pályán szerepelt a VRCK a bajnokságban. Toronyaiék 
két 3-0-ás győzelemmel tudatosították, hogy ebben a szezonban is az első helyre 
törnek.

Első mérkőzését a MAFC 
ellen játszotta a Kazinc-
barcika. A mostani ellen-
fél volt eddig az egyet-
len olyan együttes, amely 
szettet „csent” a kék-sár-
gáktól. Marek Kardos ta-
nítványai azonban semmit 
sem bíztak a véletlenre. 
Az első játszmában meg 
is mutatkozott a két csa-
pat közötti tudásbeli kü-
lönbség, hiszen hamar el-
lépett a Kazincbarcika és 
25-16-ra hozta is az első 
felvonást. A második sza-
kaszban sem sokat kellett 
izgulniuk a hazai nézők-
nek, mert a VRCK 25-15-
re nyerte azt a szettet. 
A harmadik játszmát kissé 
szorosabbá tette a fővá-
rosi alakulat, mert 6-6-nál 
még együtt voltak a felek, 
sőt kezdetben a MAFC állt 
jobban. Innentől kezdve 
azonban Macko és Milev 
vezetésével növelni tud-

ta előnyét a Kazincbarci-
ka és meg sem állt a 25-
18-as szett győzelemig. 
A kék-sárgák tehát érvé-
nyesíteni tudták a papír-
formát és 3-0-ra győztek 
a MAFC ellen.
A folytatásban a Pécs volt 
a Kardos-csapat ellenfe-
le a Don Bosco Sportköz-
pontban. A kék-sárgák 
ezen a találkozón is nagy-
szerűen kezdtek és ellép-
tek a dunántúliaktól. Hiába 
pihentette a mérkőzésen 
a hazai tréner Szabót, Né-
methet és Páezt, így is si-
mán nyerte 25-16-ra az 
első felvonást a Vegyész. 
A második szettben a pé-
csiek 2-0-ás vezetése 
után nyomban 7 ponttal 
válaszoltak Blázsovicsék, 
és ismét gyorsan eldőlt a 
játszma sorsa. Sziporkáz-
tak a házigazdák és 25-
14-re az előző szakasznál 
is simább sikert arattak. 

A harmadik etapban a 
baranyaiak igyekeztek 
megnehezíteni a VRCK 
dolgát, nem engedték, 
hogy nagyon elhúzzon 
a házigazda. Toronyaiék 
azonban rendre 4 pont-
tal vezettek és ez az 
előny kitartott a játsz-
ma végéig. A Kazincbar-
cika ebben a szakasz-
ban 25-21-re bizonyult 
jobbnak ellenfelénél, és 
3-0-ra megnyerte ha-
todik bajnoki meccsét. A 
barcikaiak így veretlenül 
vezetik a bajnokságot. A 
kék-sárgák legközelebb 
lapzártánk után novem-
ber 14-én  Magyar Kupa 
negyeddöntő mérkőzést 
játszanak a MAFC ellen 
idegenben. A kupacsata 
visszavágójára novem-
ber 20-án kedden 17 óra 
30 perctől kerül sor Ka-
zincbarcikán a Don Bosco 
Sportközpontban.

K BSC

MEGSZAKADT A 
VERETLENSÉGI SOROZAT
A labdarúgó NB II Merkantil Bank Ligában az el-
múlt héten kétszer is pályára lépett a Kazincbarcika. 
A kék-sárgák Siófokon hátrányból fordítva nyertek a 
Csákvár elleni hazai találkozón, azonban hiába vezet-
tek, végül 1 gólos vereséget szenvedtek, és így véget 
ért egy hosszú veretlenségi széria.

Előzetesen nem ígérkezett könnyűnek a barcikaiak 
siófoki fellépése, hiszen Oltean és Lukács sárga lapok, 
míg Krausz sérülés miatt hiányzott. Az meg csak még 
jobban nehezítette a vendégek sorsát, hogy a Bala-
ton-partiak igen korán, már a 9. percben gólt szerez-
tek Medgyes révén. Ezután a KBSC rendezte sorait, 
és a maga javára fordította az eredményt. Tóth a 24. 
percben egyenlített, majd Olasz duplájával már kétgó-
los vendégvezetésnek tapsolhatott a maroknyi bar-
cikai szurkoló. A félidőben így már 1-3-at mutatott az 
eredményjelző, és érett a kék-sárgák újabb győzelme. 
A második 45 percben továbbra is támadó felfogás-
ban játszottak Kanalosék, és hiába cserélt kettőt is a 
szünetben a siófoki tréner Mihalecz István, csapatán 
nem látszott a gólratörő játék. A pihenő után egyéb-
ként is gyorsan jött Tóth második gólja, és ekkor már 
a „fellegekben jártak” a vendégdrukkerek. A vendég-
látók Zamostny révén büntetőt is hibáztak, a másik 
oldalon viszont Fótyik 11 perccel a vége előtt bevágta 
a tizenegyest. A KBSC győzelme még ilyen arányban 
is megérdemelt, hiszen sokkal többet tett a sikerért, 
mint riválisa. 
A Balaton partján aratott győzelem után Putnokon 
a Csákvár ellen újból a 3 pont megszerezését tűzte 
ki célul a KBSC. Somodiék jól is kezdték a meccset, 
hiszen Kanalos már a 3. percben vezetést szerezett. 
Az első 45 percben tovább domináltak a hazaiak, de a 
helyzeteik kimaradtak. A Csákvár nem tudta felvenni 
a mérkőzés ritmusát, csak olykor-olykor próbálkozott 
kapura lövésekkel, melyek rendre célt tévesztettek. 
A második félidőben először a barcikai tréner vál-
toztatott, Takácsot hozta be Toma helyett. A ven-
dégegyüttes azonban átvette az irányítást és Kanalos 
öngóljával sikerült számukra az egyenlítés. Gálhidi ez-
után Lukácsot és Gábort is behozta, de ez sem segí-
tett. Előbb Nagy Zsolt, majd a csereként beállt Oroszi 
is betalált a hazai kapuba, így bő 10 perccel a vége előtt 
már 1-3-at mutatott az eredményjelző. Eldőlni lát-
szott a mérkőzés, de a csereként beállt Lukács ezút-
tal is bizonyította klasszisát és a 81. percben szépített. 
Nyílt lett a csata és a barcikaiak ezután igyekeztek 
megszerezni az egyenlítő gólt, ám komoly lehetősé-
gük már nem volt. A hajrában Lukács sérülése miatt 
10 emberrel játszott a hazai együttes, mert Gálhi-
di György valamennyi cserelehetőségét kihasználta. 
Végül a csákváriak „bezsebelték” a 3 pontot. A Kazinc-
barcikának így egy 7 mérkőzés óta tartó veretlenségi 
sorozata ért véget a bajnokságban. A Gálhidi-együt-
tes azonban megtartotta pozícióját, 26 ponttal to-
vábbra is a 6. helyen áll. A bajnoki szünet után leg-
közelebb november 25-én vasárnap délután 1 órakor 
Győrben lép pályára a KBSC. 

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

November 20-21. (kedd, szerda) 19.00 
THÁLIA és MÚZSA bérlet

 › TURAY IDA SZÍNHÁZ: ÉGBEN MARADT REPÜLŐ

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

November 22. (csütörtök) 15.00
 › KOLORAKADÉMIA – SZENIOR SZABADEGYETEM

November 22. (csütörtök) 17.00
 › KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ AZ IZSÓ MIKLÓS 
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR ÉVES MUNKÁIBÓL

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

November 16., 23. (péntek) 16.00 
 › MODELLEZŐMŰHELY

Vezeti: Kalanovics Zoltán

November 19. (hétfő) 15.00 
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

November 19. (hétfő) 16.30
 › KÉZMŰVES MŰHELY – 
FELNŐTT CSOPORT

Vezeti: Pácz Tímea

November 20. (kedd) 15.00 
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS 
-KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

November 20. (kedd) 15.00 
 › KAZINCBARCIKAI 
GOBELIN ÖLTÖGETŐK 
KÖRE

Vezeti: Kissné Király Piroska

November 21. (szerda) 15.30 
 › RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

November 21. (szerda) 16.00 
 › KÉZMŰVES KUCKÓ

Vezeti: Papné Magyar Annamária

November 22. (csütörtök) 15.00 
 › BARKÁCS MŰHELY

Vezeti: Kiss Zsolt

A szakkörökre, műhelyekbe való jelentkezés folyamatos.
Érdeklődni: 48/310-116, 20/512-9873

November 23-ig
 › BARCIKAI GRAFIKÁK - HEGEDŰS JÁNOS KIÁLLÍTÁSA

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

November 18. (vasárnap) 9.00, KSK klubterem
 › KVSC-HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

bajnoki sakkmérkőzés

BÁNHORVÁTI
November 24. (szombat) 13.00 
Bánhorváti Tornacsarnok és környéke

 › XII. KRUMPLIS LÁNGOS FESZTIVÁL

Kérdezzen előzetesen e-mailben:  
fogadoora.kolortv@gmail.com, 

vagy a műsor ideje alatt telefonon:  
06-48/800-800, 06-48/800-822

Önt is érdekli, mi történik Kazincbarcikán? 
Várja Önöket Szitka Péter polgármester

November 28. 18.00

NE FELEDJÉK:  – NINCS TÖBB NYITOTT KÉRDÉS

November 17-18. 
(szombat-vasár-

nap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Kék Arany, Híradó , Helyzetkép)

November 20.  
(kedd) 10.00 

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Kozup Sándor, a Csillagfürt EGYMI vezetője és  
Hódosné Tatár Ildikó, a kazincbarcikai Csillagfürt EGYMI tagintézmény vezetője
Téma: Új nevelési, oktatási intézmény Kazincbarcikán
Vendég: Simkó Fanni
Téma: Príma Junior díjat kapott Simkó Fanni

November 22. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

November 23. 
(péntek) 18.00

HELYZETKÉP 
Benne: Szociális Munka Napja – ünnepség Kazincbarcikán

 MŰSORAJÁNLÓ

https://kolorcity.hu/felhivasok

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK MÁR ELÉRHETŐK!

• EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉG 
• KREATÍV KÖZÖSSÉG 
• DIGITÁLIS VÁROS

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 5.

SAJÓKAZA
November 24. (szombat) 16.00 
Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár
(Kossuth út 6.)

 › HARMADIK KAZAI KÁPOSZTAFESZTIVÁL
Asztalfoglalás november 21-ig a helyszínen. A belépő: 1500 Ft
A versenyre nevezni bármilyen káposztából készült étellel,  
süteménnyel lehet.
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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/

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!

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

VÍZILABDA SPORTÁGI
ELŐKÉSZÍTŐ ÚSZÁSOKTATÁS 

GYERMEKEKNEK
AZ ÚSZÁSOKTATÁS DECEMBER 4-ÉN

KEZDŐDIK

IDŐPONT: KEDD-CSÜTÖRTÖK 17.00-19.00 
KEZDŐ ÉS HALADÓ SZINTEN

HELYSZÍN: KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA 
OKTATÓ: NOVÁK DORINA 

A TANFOLYAM 10 TANÓRÁBÓL ÁLL ÉS DÍJTALAN
WWW.FACEBOOK.COM/DELFINBARCIKA

DELFIN
KAZINCBARCIKA

VÍZISPORT KLUB
kazincbarcikai


