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CSINÁLTÁK A FESZTIVÁLT
Bánhorvátiban az idei 
Krumplis Lángos Feszti-
válon favoritnak számított 
Szabó Ádám, a 2011-es Csil-
lag születik tehetségkutató 
műsor egyik felfedezettje. 
„Csillaghullásban” nem volt 
hiány, hiszen fellépett az 
ugyancsak népszerű Flas-
ka Banda együttes. A kö-
zönség rajong Újvári Marika 
nótaénekesért, akit ezút-
tal a 100 tagú cigányzene-
kar kamaraegyüttese kísért. 
Nagy sikert aratott Dudás 
András harmonikaművész. A 
Törő Gábor Hagyományőrző 
Népdalkör Egyesület reper-
toárjában főként Püspökla-
dány, a Sárrét, a Hortobágy, 
a Kiskunság, a Nagykun-
ság, a Nyírség, valamint a 
Dél-Alföld népdalkincsei 
szerepelnek. A dalkör e táj-
egységek folklórművésze-
téből gyűjtött össze egy 

csokorra valót, hagyomá-
nyos magyar népi hangsze-
rek előadásában. Kedélyes 
perceket szereztek az úgy-
szintén Püspökladányból 
származó Ladányi Betyá-
rok. A néptáncosokat a ka-
bai néptánccsoport, illetve 
a Black Rose Project tánco-
sai képviselték. Bánhorváti 
nagyon jó kapcsolatot ápol 
Tardonával, onnan érkezett a 
Tardonai Kulturális Egyesület 
és a Táncoslábú Lányok cso-
portja. Nem hiányozhattak 
a fesztivál állandó fellépői, 
a helyi óvodások, iskolások 

sem. A falusi szakácsmű-
vészet reprezentálására a 
helybeli asszonyok látvány-
konyhaszerűen, népviselet-
be öltözve készítették el a 
régi ételeket, melyek között 
kiemelt szerepet kapott a 
kelt tésztából, krumplis, 
aludttejes töltelékkel ké-
szülő krumplis lángos. Tra-
díciónak számít, hogy míg a 
sportcsarnokban zajlanak a 
programok, addig az udva-
ron a kézművesek kínálják 
portékáikat. A délután talp-
alávalójáról az Agyagbanda 
zenekar gondoskodott. 

TÉ RSÉG

HIRDETÉS

A KÁPOSZTA 
VOLT A SLÁGER 
A hazai konyhaművészet 
elengedhetetlen fogása 
– főként ünnepek tájé-
kán – a töltött káposz-
ta. Eme közkedvelt étel 
adta a Kazai Káposzta-
fesztivál ötletét, melyet 
idén harmadik alkalom-
mal rendeztek meg. Az 
előzetesen meghirdetett 
versenyre mindenféle ká-
posztából készült fogást 
vártak a zsűri asztalára 
november 24-én, a Rad-
vánszky Béla Művelődé-

si Házban. A megjelenteket 
a Kazai Nótakör dalcsokra 
fogadta, amit stílszerűen a 
„Káposzta, káposzta” című 
nótával kezdtek, majd a he-
lyi Akkord Színpad amatőr 
színészei szórakoztatták a 
közönséget. A Velezd Nép-
táncegyüttes műsorát kö-
vetően hirdették ki a fő-
zőverseny eredményét. A 
vacsora és a tombolahúzás 
után hajnalig tartó tánc vet-
te kezdetét Takács Attila 
zenéjével.

Rendelési idő 
változásáról 
Kazincbarcika Város Önkormányzata ezúton tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy Dr. Erdei Sándor (11. számú 
körzet - 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 36.) és Dr. 
Szuhai Zoltán (9. számú körzet - 3700 Kazincbarcika 
Egressy Béni út 36.) felnőtt háziorvos átmeneti ren-
delési ideje 2018. december 1-jétől az alábbiak szerint 
áll vissza:

DR. ERDEI SÁNDOR RENDELÉSI IDEJE:

Hétfő: 8.00-12.00

Kedd: 13.00-17.00

Szerda: 8.00-12.00

Csütörtök: 13.00-17.00

Péntek: 8.00-12.00

DR. SZUHAI ZOLTÁN RENDELÉSI IDEJE:

Hétfő: 13.00-17.00

Kedd: 8.00-12.00

Szerda: 13.00-17.00

Csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 13.00-17.00 

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Május 1. úti orvosi 
ellátásokról
Kazincbarcika Város Önkormányzata tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a Központi Ügyeleti Szolgálat 2018. 
november 30-tól újra a 3700 Kazincbarcika, Május 1. 
út 13. szám alatt működik. Dr. Bodoki Katalin az 1.számú 
gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa és Dr. Ma-
gosi István (Adamantin Kft.) a 8. számú fogászati kör-
zet fogszakorvosa 2018. december 1-jétől ismételten 
a 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 13. szám alatt fogja 
ellátni a körzetébe tartozó betegeket.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Fotó: Pál Gábor László

Fotó: Szűcs Mara

ÚJABB VÁLTOZÁS JÖN  
AZ ENGEDÉLYEZÉSBEN
Mint ismeretes az Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvényt (Vízgazdálkodási törvény, rövidítve csak Vgtv.), amely idén január el-
sején lépett hatályba. A lakossági fogyasztókat is érintő változás szerint megváltozott 
a fúrt kutak engedélyeztetésének rendje, melynek értelmében akár öntözési célra, akár 
ivóvízként használják az adott kutat, az adott vízi létesítményt az önkormányzatoknál 
engedélyeztetni kell. 

Az elképzelések szerint 
mentesül a vízgazdálkodá-
si bírság megfizetése alól az 
a létesítő, aki 2018. január 
1-jét megelőzően engedély 
nélkül vagy engedélytől el-
térően létesített vízkivételt 
biztosító vízilétesítményt, 
ha a vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárást 2018. 
december 31-ig kérelmezi, 
és az engedély megadásá-
nak feltételei fennállnak. 
Egy, a napokban a telepü-
lési önkormányzatok jegy-
zőinek kiküldött belügy-
minisztériumi tájékoztatás 
értelmében azonban ez vár-
hatóan még idén változik. A 
jegyzők felé benyújtott en-
gedélyeztetési kérelmek 
számának növekedését, 

valamint a tervezésre és a 
kapcsolódó hatósági doku-
mentáció kiadására jogosult 
vízügyi szakemberek kor-
látozott kapacitását figye-
lembe véve a kormány két 
módosítást is a parlament 
elé terjeszt a közeljövőben. 
Azért, hogy a 2018. de-
cember 31-i határidő letel-
te ne érintse hátrányosan 
a lakosságot és okozzon 
fennakadásokat az önkor-
mányzatok működésében, 
az Országgyűlés elé beter-
jesztett törvényjavaslat ér-
telmében a kötelező bírság-
kiszabás alóli mentességi 
időszak 2020. december 
31-ig meghosszabbodna. 
Ezzel egyidőben pedig elő-
készítés alatt áll, és 2019-

ben várhatóan a parlament 
elé kerül egy olyan átfogó 
törvénymódosítás is, amely 
az illegális kutak engedé-
lyeztetésére speciális eljá-
rást tartalmaz majd.  
A kutak és lakossági célú 
vízi létesítmények engedé-
lyezése, csak akkor esik az 
adott település jegyzőjének 
a hatáskörébe, amennyiben 
az nem érint karszt- vagy 
rétegvizet, 500 m3/év (1,5 
m3/nap) vízigénybevétel 
alatti, a kút épülettel ren-
delkező ingatlanon van, ma-
gánszemély a kérelmező, a 
kút házi ivóvízigényt és a 
háztartási igényeket elé-
gíti ki; valamint a kút nem 
gazdasági célú vízigényt 
szolgál.

LA KOSSÁG I FÚ RT KUTA K

FE LH ÍVÁS

TÁ J É KOZTATÁS

https://kolorcity.hu/felhivasok

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK MÁR ELÉRHETŐK!

• EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉG 
• KREATÍV KÖZÖSSÉG 
• DIGITÁLIS VÁROS

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 5.

2018. december 5-én 15.30-tól
BUKÓ GÉZA,  

LÖVEY ZOLTÁN,  
PÁSZTOR LÁSZLÓ

Helyszín: Kazincbarcika, Rákóczi tér 4. 1. emelet

KÉPVISELŐI

FOGADÓÓRA
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A BOLDOGSÁG TITKA 
A Szenior Szabadegyetem november 22-i előadásán a 
nevetés és a humor, azon belül is a nyelvi humor pozitív 
hatásairól hallhattak előadást a jelenlévők a Mezey István 
Művészeti Központban, a Kazincbarcika Város Önkor-
mányzatának támogatásával megrendezett Koloraka-
démia rendezvénysorozatának idei utolsó felvonásában.

Ezúttal dr. habil. Dobos Csilla, 
a Miskolci Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar, Modern 
Filológia Intézetének igazga-
tója tartott előadást, mely-
nek központi témája a nyelvi 
humor volt.
Előadásának kezdetén szólt 
arról, hogy nekünk, magya-
roknak, mit is jelent ponto-
san a boldogság, hogy ho-
gyan viszonyulunk ehhez az 
érzéshez. Az ENSZ erre vo-
natkozó statisztikái szerint 
Magyarország a világ legbol-

dogabb országainak listáján 
középen helyezkedik el. Az 
élen főként északi országok 
foglalnak helyet, mint Nor-
végia, Dánia és Finnország. 
Rólunk az él a köztudatban, 
hogy egy kicsit panaszo-
sabb, esetenként borúlátóbb 
nép vagyunk, ezekre a gon-
dolatokra is kitért bővebben 
az előadás.
Ezt követően a nevetés fon-
tosságát vitatták meg a je-
lenlévők, továbbá felmerült 
annak a gondolata is hogy 

lehetséges-e az élet prob-
lémáit humorosan szemlél-
ni, vagy érdemes-e csakis 
komolyan hozzáállni min-
denhez.
Szó esett még többek kö-
zött a nevetés kommuniká-
cióban betöltött szerepéről 
is, majd a humor stresszoldó 
hatásai kerültek előtérbe. Az 
ember életében fokozottan 
szükség van ezekre a pozi-
tív tényezőkre, főleg az évek 
megszépülésével, ugyanis 
rengeteg lelki problémára, 
mint a szorongás, depresz-
szió, elszigeteltség megol-
dást jelenthet, ha derűsebb 
gondolatok segítségével 
próbálunk meg szembenézni 
a mindennapokban felmerü-
lő problémákkal.

M EG E M LÉ K EZÉ S K AZI NC BA RC I K Á N

KOLOR A K A DÉ M I A - SZE N IOR SZA BA DEGY ETE M

MALENKIJ ROBOT 
A II. világháborút követően tömegesen hurcolták el 
szovjet munkatáborokba a magyar polgári lakosságot 
a Vörös Hadsereg katonái. Ennek a tragikus történelmi 
eseménynek az áldozataira emlékeztek november 21-
én a Don Bosco Sportközpontban.

A megemlékezésen Szit-
ka Péter polgármester és 
Demeter Zoltán ország-
gyűlési képviselő köszön-
tötték a vendégeket, majd 
Dupka György, a Kárpátaljai 
Magyar Művelődési Intézet 
ügyvezető igazgatója tartott 
előadást, melynek fő témája 
a kommunista diktatúra tör-
ténelmi egyházakra gyako-
rolt hatása volt.
„Malenkij robot, azaz csak 
egy „kis munka” – Ezt a ki-
fejezést használták a szó-
beszédek szerint a szovjet 
katonák azzal a céllal, hogy 
megnyugtassák azokat a 
magyar férfiakat és nőket, 
akiket sok esetben romel-
takarítás célzattal több év-
nyi kemény fizikai kény-
szermunkára szakítottak el 
otthonuktól. Az eddig fel-
dolgozott dokumentumok 
szerint több százezer sze-
mélyt hurcoltak el, általában 
szibériai bányákba, építke-
zésekre vagy romeltakarí-
tásokra, amelyről a rendel-

kezésre álló adatok szerint 
a deportáltak egyharmada 
sosem tért haza.
A parancs, melyben első-
sorban a német hangzású 
névvel rendelkező férfi-
ak és nők összegyűjtését 
rendelték el, 1944-ben lett 
kiadva, és egészen a ki-
lencvenes évekig tiltva volt 
még csak a megemlítése 
is annak, ami a kényszer-
munkatáborban az áldo-
zatokkal történt. Azoknak, 
akik később visszatértek a 
Szovjetunióból, sok eset-
ben életük végéig hallgat-
niuk kellett azokról az igaz-
ságtalanságokról, amin 
keresztülmentek.
Az Országgyűlés 2012-
ben nyilvánította a Szov-
jetunióba elhurcolt magyar 
politikai rabok és kény-
szermunkások emléknap-
jának a november 25-ét. 
A rendezvényt követően 
este 18 órától az elhur-
colt áldozatokra emlékező 
szentmisét is celebráltak.

Ötletelő, ötlet-elő!
Érdekes, kreatív versenyt rendezett az Irinyi János Re-
formátus Oktatási Központ Tompa Mihály Református Ál-
talános Iskolája. A megmérettetésre az ország különböző 
református iskoláiból és Felvidékről is érkeztek csapatok.

A jelentkezőknek előze-
tesen tárgyakat, rajzokat 
kellett készíteniük, me-
lyeknek a fénnyel való 
játék volt a fő témája. Az 
idei versenyre összesen 
24 csapat érkezett, akik 
104 fővel vettek részt a 
megmérettetésen 11 in-
tézményből.
Az ünnepi megnyitó al-
kalmával Ábrám Tibor fő-
gondnok, a Magyarországi 
Református Egyház Zsi-
natának világi alelnöke, 
valamint Csernabur czky 
Ferenc, az Irinyi János Re-

formátus Oktatási Központ 
igazgatója köszöntötte a 
résztvevőket.
A szervezők a tanulók logi-
kus gondolkodására, nyelvi 
játékokban való jártassá-
gára voltak kíváncsiak. Az 
„Ötletelő, ötlet-elő!” címet 
viselő kreativitási verseny 
azonban nemcsak a diá-
koknak, de a tehetséggon-
dozással foglalkozó peda-
gógusoknak is tartogatott 
érdekességet, hiszen ők 
egész nap szakmai előadá-
sokon vehettek részt a ren-
dezvény keretein belül.

J U BI LEU M

K R EATÍ V ÍTÁSI V E RSE N Y

60 ÉVES AZ IZSÓ MIKLÓS 
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR
November 22-én ismét megnyitotta kapuit az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör tárla-
ta a Mezey István Művészeti Központban, ahol a nyitóünnepséggel egyidejűleg a kör 
fennállásának hatvanadik évfordulóját is megünnepelték a jelenlévők.

A jubileumi kiállítás a Ka-
zincbarcikai Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékének zongorakí-
sérettel színesített fuvola-
játékával vette kezdetét, 
melyet követően Klimon 
István alpolgármester mon-
dott ünnepi köszöntőt. Be-
szédében kitért a szakkör 
60 éves fennállásának kivé-
teles fontosságára, valamint 
a jelenlegi és valaha itt te-
vékenykedő művészek több 
évtizedes rendkívüli mun-
kájának jelentőségére.
Művészet nélkül lehet élni, 
de nem érdemes – ezekkel 
a szavakkal kezdte nyitó-
beszédét Sajó Attila, a Don 
Bosco Sportközpont kultu-
rális menedzsere. Megem-
lékezett azokról a tehet-
séges és kitartó alkotókról, 
akik segítsége nélkül ez a 
láng a mai napon nem ég-
hetne ilyen fényesen. Be-
szédében külön méltatta 
Szerdahelyi Sándort, aki 

több mint 40 évig volt a kör 
vezetője, valamint Majercsik 
János festőművészt, aki az 
Izsó Miklós Képzőművé-
szeti Kör egyetlen élő ala-
pítójaként volt jelen az ese-
ményen.
Az ünnepi kiállításon az ér-
deklődők nagyon széles 
körben találkozhattak alko-
tásokkal, hiszen a jelenlegi 
aktív tagok friss munkáin 
kívül az archív anyagokból 
is kerültek ki alkotások szép 
számmal.

A tárlat megnyitásának ap-
ropóján Szitka Péter polgár-
mester egy tortával lepte 
meg a jelenlévőket, és egy 
emléklappal ajándékozta 
meg az Izsó Miklós Kép-
zőművészeti Kör tíz éve ve-
zetői pozíciót betöltő tagját, 
Bacsó Istvánt, kiemelkedő 
munkásságáért és a hagyo-
mányok ápolásáért.
A tárlat 2019. január 11-éig 
tekinthető meg a Mezey 
István Művészeti Központ 
földszinti kiállítótermében.

ÜNNEPSÉG

Megkezdődött a szalagavató szezon
Színes szalagavató műsorokkal ünnepelték végzésük 
közeledtét a kazincbarcikai középiskolák diákjai. Több 
iskolában is november végén tűzték fel szalagjaikat a 
fiatalok.

Szalagavató műsoroktól volt 
hangos Kazincbarcikán a 
Don Bosco Sportközpont és 
az Egressy Béni Művelődési 
Központ környéke november 
23-án és 24-én. A Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium és 
az Ózdi Szakképzési Centrum 
Surányi Endre Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma is rendkívül 
kreatív és sokrétű műsorral 
készült a vendégek, illetve a 
végzős diákok családjainak 
szórakoztatására. 
A ballagó diákok humoros, 
illetve zenés-táncos elő-
adásait a jól megszokott 
szalagtűzési ceremónia 

követte. Az iskolák veze-
tősége gratulált a tanulók-
nak az eddigi munkájukhoz, 
valamint kitartást és még 
több sikert kívántak nekik 
az előttük álló feladatokhoz. 
A Szaléziban több mint száz, 
a Surányiban pedig közel 
kétszáz fiatal kapta meg az 
iskoláját jelképező szalagot, 
melyet az elkövetkezendő 
hónapokban viselhet majd, 
jelképezvén az újabb meg-
tett lépéseiket a felnőtté vá-
lás útján.
Az szalagavató ünnepsége-
ken részt vett Szitka Péter 
polgármester és Klimon Ist-
ván alpolgármester.

SZÜLETÉSNAP

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTT A VÁROSVEZETÉS 
Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte fel 
városunk egyik legidősebb lakóját, Szaniszló Sándornét 
Klimon István alpolgármester, aki egy virágcsokor és mi-
niszteri oklevél kíséretében tolmácsolta a városvezetés 
jókívánságait az ünnepelt otthonában.

Marika néni nagyon szereti a 
verseket, olyannyira, hogy ő 
maga is szaval a mai napig.
Eredetileg a pedagóguspá-
lyát szerette volna válasz-
tani, de közbeszólt a háború, 
így maradt a családi gazda-
ságban. 
A második világháború után 
Győrben elvégezte a gyors- 

és gépíró iskolát, majd ha-
marosan férjhez ment. Eb-
ből a házasságból született 
a kisfia, de az élet nem volt 
kegyes a fiatal anyukához, 
aki később kénytelen volt 
hazaköltözni a szüleihez.
Ezután ismerkedett meg 
második férjével, akivel több 
mint három évtizedig éltek 

boldog házasságban. Ezer-
kilencszázötvennyolcban 
költöztek Kazincbarciká-
ra. Szaniszló Sándorné egy 
személyben volt bútorbolti 
eladó és üzletvezető. Szen-
vedélyesen szerette a mun-
káját, sikeresen is csinálta, 
hiszen a háború utáni újjá-
építés során nagy volt az 
igény az új bútorokra. 
Az ünnepelt a férjével egy 
lányt és egy fiút nevelt, je-
lenleg pedig már unokákkal, 
sőt dédunokákkal is bővült 
a család.
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Főbb felelősségi területek:
• a HR-stratégia kialakítása a vállalati üzletpolitikával összhangban;
• a HR-folyamatok és rendszerek fejlesztésével aktív szerep a munkavállalók megtartásában, 

bevonzásában, a munkáltatói márkaépítésben; 
• A kompenzáció, létszámgazdálkodás, karrierfejlesztés, teljesítményértékelés és személyügyi 

kérdésekben, valamint a képzésfejlesztés területein vezetői döntések előkészítése;
• a HR szakértői csoport vezetése, kommunikációs szakmai terület koordinációja;
• a Társaság egységes külső és belső kommunikációjának tervezése, 
• online kampányok lebonyolításában, a közösségi média felületek menedzselésében 

való közreműködés,

Szakmai elvárások:
• Felsőfokú végzettség, HR-szakterület
• Kommunikációs területen szerzett gyakorlat
• HR-szakterületen szerzett legalább 5 éves jártasság, vezetői tapasztalat, szakmai referencia 
• Online kommunikációs szakterületen szerzett tapasztalat
• 

Személyiségbeli elvárások:
• szóban és írásban is kiváló kommunikációs készség, 
• hiteles és meggyőző személyiség
• rendszerelvű, folyamatszintű gondolkodás, 
• rugalmasság, gyors adaptációs képesség

Amit kínálunk:
• szakmai önállósággal, felelősséggel és kreativitással végzett feladatok lehetősége,
• alkalmazotti jogviszony, céges juttatások
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés

Munkavégzés helye: 
Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos
 megnevezésével és bérigény meg jelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. december 10.

meggyőző szakmai referenciákkal rendelkező, nyitott, 
dinamikus menedzsert keres vezetői csapatába, a

HR és Kommunikációs 
feladatainak irányítására

Azt a szakmai vezetőt keressük, aki tudásával és látásmódjával a cég egységes a munkáltatói márka 
építésében és a vállalat régióban betöltött szerepének további erősítésében  

szeretne aktív szerepet betölteni.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Építésvezetőt
keres

Szakmai elvárások:
• mélyépítésben és földmunkák irányításában való jártasság
• közmű és útépítésben, valamint földmunkák irányításában szerzett tapasztalat
• kivitelezési munkák helyszíni irányítására, ütemterv szerinti vezetésére való képesség
• legalább középfokú szakirányú végzettség (építő-, építésztechnikus) 

vagy Felsőfokú szakirányú végzettség (építő- vagy építészmérnök diploma)
• 5 éves, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat és árajánlatok készítésében 

való jártasság
• önálló, precíz munkavégzés, határozott fellépés, jó problémamegoldó készség
• terhelhetőség, koncentrálóképesség
• jó kapcsolat kialakítása és fenntartása mind a kollégáinkkal, mind a partnereinkkel
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• előny: felelős műszaki vezetői képesítés

Amit kínálunk:
• stabil munkahely
• alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés

Munkavégzés helye: Sajókaza 

Jelentkezés módja: Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük,
 a pozíció és a bérigény megjelölésével küldje önéletrajzát a
 palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre.

Jelentkezés határideje: 2018. december 5.

KIEMELT PROGRAMOK
November 30. (péntek) 17.00 óra
Gyermekek Háza – Kézművesház

Ünnepi asztalidísz-készítő 
foglalkozás felnőtteknek
Részvételi díj: 2000 Ft/fő
Jelentkezés: november 26-ig személyesen, 
vagy a (48) 310 116-os telefonszámon!

December 2. (vasárnap) 10.00 óra
rajt/cél: Rákóczi tér

Mikulás-kocogás
Nevezés: Mikulás-csomag.

December 5–6. (szerda-csütörtök)

Mesés kalandozás 
a Mikulás-vonattal
Egész nap. Helyszín: Kazincbarcika.
Indulás: a Mezey István Művészeti Központ udvarából. 
Jegyár: délelőtt 300 Ft, délután 500 Ft.

Látogatás a Mikulás házánál
Egész nap. Mindkét programra előzetes bejelentkezés szükséges!

December 6. (csütörtök) 
Mezey István Művészeti Központ

Városi Mikulás-Ünnepség
A mikulásvonat és a mikulásfotózás kivételével 
minden program díjtalan!
15.30–19.00 Családi látogatás a Mikulásnál
16.00–19.00 Arcfestés, csillámtetoválás
16.30 A kis gyufaárus lány – Táncoló Talpak Szakkör
16.40 Két Mikulás nem fér el egy erdőben – Morzsa Színház 
17.00 Mikulásváró-játszóház
18.00 Csicseri és Borsó – Zimankós varázsdalok

December 8. (szombat) 16.00 óra
Egressy Béni Művelődési Központ színházterme

Mozifilmek Kazincbarcikán
16.00 órától Énekelj! amerikai családi animációs film
19.00 órától  Mamma Mia 2. – Sose hagyjuk abba, 

amerikai zenés vígjáték. Díjtalan!

December 9. (vasárnap) 10.00 óra
Gyermekek háza – Kézművesház

Adventi Játszóház
Asztali- és ajtódíszek készítése. Részvételi díj: 400 Ft/fő.

december 15. (szombat) 18.00 óra
az Egressy Béni Művelődési Központ színházterme

Szekeres Adrien adventi koncertje
Jegyár: 2 500 Ft.

December 16. (vasárnap) 10.00 óra
Gyermekek háza – Kézművesház

Adventi Játszóház
Karácsonyi dekorációk készítése. Részvételi díj: 400 Ft/fő.

December 16. (vasárnap) 15.00 és 17.00 óra
az Egressy Béni Művelődési Központ színházterme

Hamupipőke
Mesejáték – a budapesti Noir Színház előadása. Jegyár: 1 500 Ft.

December 22–23. (szombat-vasárnap)
Don Bosco Sportközpont

a IX. Szitka Béla Kispályás Labdarúgó 
Emléktorna döntői
December 21. (péntek) 18.00 óra

KOLORTV – karácsonyi adás
Január 11–12. (péntek-szombat)
az Egressy Béni Művelődési Központ színházterme

Újévi Koncert 
a Melódia Kamarazenekarral 
Sztárvendég: Illényi Katica
Liszt-díjas hegedűművész, Magyarország Érdemes Művésze.
Jegyár: 2 000 Ft.

Jegyek kaphatók az Egressy Béni Művelődési Központ és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában!
További információk: www.barcikaart.hu, www.kolorcity.hu  |  Facebook: www.facebook.com/barcikaart | www.facebook.com/Kolorcity

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Barcika Art Kft. bemutatja:

MÉG NYOMATÉKOSABB (170Nm)

GL PLUS felszereltséggel 4.470.000 Ft*

Vitara üzemanyag-fogyasztás: 5,8-6,3l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 131-143 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében.

2018. DECEMBER 23-ig

vagy a készle
t erejéig7 Légzsák, Ülésfűtés, 17" Alufelni, 

Tolatókamera, Tempomat, 
Sebességhatároló, Klímaberendezés, stb.

7 colos érintőkijelző
AJÁNDÉK NAVIGÁCIÓVAL

ÉRTÉKESÍTÉS: (30) 833-1603, (30) 223-7901  SZERVIZ: (30) 790-2955
MISKOLC, 26-os főút kivezető szakasza, szirmabesenyői elágazás

Nyitvatartás: H-P 08-17-ig  Szo: 08-13-ig; www.szabosuzuki.hu

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig
www.szabosuzuki.hu

     

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813
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FELNŐTT  
SZÍNHÁZI ÉVAD

2018/2019 • KAZINCBARCIKA

4+1 ELŐADÁS 
VÁSÁROLJA MEG BÉRLETÉT! 

Diák/nyugdíjas: 9 000 Ft, 
teljes árú: 9 500 Ft

ÉRDEKLŐDNI LEHET: (+36-48) 510-220 
BŐVEBB INFORMÁCIÓK: WWW.KOLORCITY.HU
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A móka nagyágyúja, Aranyosi Péter lépett színpadra Ka-
zincbarcikán október 25-én, az Egressy Béni Művelődési 
Központ színháztermében. A telt házas előadás szüne-
tében készítettünk interjút a humoristával. 

Ön borsodi, Miskolcon 
született. Mit adott, illetve 
milyen hatással volt Önre 
a város?
Pataky Attila dalával élve: 
mindent, mit Miskolc ad-
hatott: a Berzeviczy Ke-
reskedelmi Szakközépis-
kolát; avasi lakótelepet; a 
tapolcai strandot; Ritát, a 
gyerekkori szerelmemet; 
a Molnár Béla Ifjúsági Há-
zat, ahol rengeteg koncer-
ten voltam, a főutcát, ahol 
jár a nyöszörgő villamos; 
a Nemzeti Színházat, ami 
gyönyörű; az anyukámat, 
apukámat, testvéreimet. 
Mindent Miskolc adott, így 
nagyon fontos az életem-
ben. 

Pedagógus diplomája van, 
de hogyan lesz pedagó-
gusból humorista? 
Művelődésszervező vol-
tam, valamint történelem 
szakos tanár, és a Rádió-
kabaré rajongóként Fáb-
ry Sándort meghívtam a 
Nyíregyházi Főiskolára, 
ahol, hogy úgy mondjam 
egymásba „szerelmesed-
tünk”. Így én lettem Fábry 
asszisztense, majd rábe-
széltek, hogy lépjek föl a 
Dumaszínház című műsor-
ban. Nem készültem soha 

humoristának, a mai napig 
is imádom a „nagyokat”. 

Tavaly kapta meg a Ka-
rinthy-gyűrűt, csatlakoz-
va ezzel a legelismertebb 
humoristák köréhez. Mit 
jelent Önnek ez az elis-
merés?
Teljes álom, még mindig 
nem hiszem el, mivel mint 
ahogy említettem, soha 
nem készültem humoris-
tának. 

Előadásaiban a mindenna-
pi életből merít a színpa-
di produkcióba. A családja 
mit szól ahhoz, hogy kipa-
rodizálja őket? 
Már megszokták, most 
már nem zavarja őket. 
Kezdetben nem néz-
te jó szemmel anyukám 
és anyósom sem, de azt 
mondta anyukám, ami-
óta megkaptam a Karin-
thy-gyűrűt, már a Búza 
téri piacon nem lehajtott 
fejjel megy. 

Két gyermeke van. A gyer-
meknevelésbe mennyire 
viszi bele a humort? 
Azt gondolom nem jobban, 
mint más apuka. Én ritkán 
szólalok meg, inkább a fe-
leségemre hagyom a „ret-

tenetes háborút”, amikor 
már én megszólalok akkor 
már ordítok. Úgy szoktam 
mondani pallosjogom van, 
mint egy földesúrnak. A 
gyereknevelés az munka, 
ezzel legyünk tisztában, 
tartani kell bizonyos fron-
tokat, helyzeteket.

Köztudottan nagy Diós-
győr-szurkoló. Mit üzen a 
fiúknak?
Igyekezet az van, a kohé-
zió már kevésbé, ezért sok 
szerencsét kívánok nekik. 
Jó lenne, ha nyernének 
már. Folyamatosan figye-
lemmel kísérem a csapat 
alakulását, járok meccsre 
is, Mezőkövesre is elmen-
tem szurkolni. 

Ha már a rajongásnál tar-
tunk, a második világhá-
borús tankok is nagyon 
vonzzák. Miért? 
Nem tudom megmagya-
rázni, mindennek, aminek 
lánctalpa van, zörög és 
csattog az nekem mind-
mind teszik, egyébként 
nemcsak „tankmániás” 
vagyok, hanem fegyver-
mániás is, de azt tudni kell, 
hogy én egyáltalán nem 
gyűjtök fegyvert, mert 
félek tőle. Tudom az ere-
jüket, ezért ezeket a dol-
gokat inkább megnézem a 
múzeumban. Tudok róluk 
mindent, kezembe is ve-
szem, ha megengedik. Hív-

tak már tankot vezetni is 
de átadtam másnak a 
lehetőséget, én in-
kább felmentem a 
toronyba, mert 
a parancsnok 
ott van. 

Maketteket 
is gyűjt?
Igen, van sok 
makett, sőt 
a rajongók-
tól is szoktam 
kapni, de in-
nen üzenem ne-
kik, már nem tudom 
hová tenni.  Azt terve-
zem, hogy egy jótékony-
sági árverés keretében, – 
természetesen dedikálva 
– otthont keresek nekik, 
és a befolyt összeget be-
teg gyerekek javára aján-
lom fel. 

Korábban dolgozott a Rá-
diókabaré munkatársa-
ként, majd az Esti Show-
derhez került, a műsor 
indulásakor a Design Cen-
ter rovat felelőseként 
dolgozott. Egyidőben a 
Mónika-show közönség-
szervezője volt. Melyik 
volt a kedvenc?
Furcsának fog tűnni, de a 
Mónika-show. Sokan le-
nézik ezt a műsort, én 
műsorkészítő voltam, a 
közönséget szerveztem. 
Egy nagyon komoly 4-5 
fős brigáddal dolgoztam 

együtt, az volt a feladat, 
hogy napról-napra meg-
töltsük a termet. Irtózatos 
nagy munka volt. Nagyon 
sokat dolgoztam, „izzad-
tam” és idegeskedtem 
azon, hogy minden egyes 
alkalommal megteljen né-
zőkkel a produkció. A má-
sik kedvenc pedig mikor 
Fábrynak az assziszten-
seként a Design Center fe-
lelőseként „maradandót” 
alkottam. Felejthetetlen 
számomra a rádiókabarés 
munka is. Soha nem fe-
lejtem el, mikor csöngött 
a telefon, és vonal másik 
végén beleszóltak, hogy 
Markos vagyok, vagy mi-
kor Hofival dolgoztam. 
Életre szóló élmény marad, 
hogy „istenekkel” dolgoz-
hattam együtt.

A MÓK A NAGY M E STE R E A R A N YOSI PÉTE R

PEDAGÓGIÁBÓL A HUMORBA A HÉTVÉGÉN MÁR ÜNNEPI 
FÉNYBE BORUL A VÁROS
Hamarosan ünnepi fényárban úsznak majd Kazincbarcika főbb útvonalai, az önkor-
mányzat tervei szerint ugyanis a szakemberek advent első vasárnapjára előrelát-
hatóan elkészülnek a karácsonyi díszkivilágítás üzembe helyezésével.

Az új dekorációs fény-
források kivétel nélkül 
a legújabb LED-es tech-
nológiáva l m ű köd nek , 
és energiahatékonysági 
szempontból megfelel-
nek a legszigorúbb euró-
pai normáknak. Ebben az 
évben Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata for-
rást különített el annak 
érdekében, hogy a már 
néhány éve elkezdett 
dísz világítás kiépítését 
tovább folytathassa.
Ennek eredményeként a 
Jószerencsét út és Má-
tyás király úti körforga-
lomban ősszel elbontott 

és jövőre felújításra ke-
rülő Színrobbanás szobor 
helyén egy új világító Uni-
kornis került, mely a hét-
végén már ünnepi fény-
ben pompázik majd.
Pazar megvilágítást kap a 
Jószerencsét út Egressy 
út kereszteződésében ta-
lálható körforgalom, va-
lamint a Tesco melletti 
körforgalom is. A rendel-
kezésre álló kandeláber-
díszek elhelyezését át-
go n d o lva , m ó d osí tva , 
ünnepi fények jelennek 
meg a Tardonai út egy 
szakaszán, valamint a 
Herbolyai úton is.

A Barcika Park Kft. szak-
emberei előkészítették a 
város főbb csomópontja-
inak, tereinek, közlekedé-
si útvonalainak díszkivi-
lágítását, az elektronikai 
rendszer szerelésének a 
munkálatai ezekben a na-
pokban is folyamatosan 
zajlanak. 
December 2-án, advent 
első vasárnapján pedig, 
amikor elkezdődik az ün-
nepi készülődés és a ka-
rácsonyra való hango-
lódás, a város az ünnepi 
hangulatot árasztó fé-
nyekkel köszönti majd la-
kóit. 

DÍSZK IV I LÁG ÍTÁS

SKANDINÁV
Rejtvényünk az Advent-
től Újévig programso-
rozat december 15-ei 
rendezvényéhez kapcso-
lódik. Ha kész a megfej-
téssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal 
két belépőjegyet nyerhet 
a megfejtésben szereplő 
programra.

Beküldési határidő: 
december 7.
CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika,  
Jószerencsét út 1/A.
E-mail:
szerkesztoseg@barci-
kaart.hu

A nyereménnyel kap-
csolatos részleteket a 
Kolorhét szerkesztősé-
gével a 20/479-4351-es 
telefonszámon lehet 
megbeszélni.

Legutóbbi rejtvényünk 
nyertese:
Broda Józsefné

REJTVÉNY
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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!

FLOORBALL DIÁKOLIMPIA 

Kazincbarcikán rendezik az országos döntőt
Városunk ad otthont a Floorball Diákolimpia Országos Dön-
tőinek. A Magyar Diáksport Szövetség döntése értelmében 
a háromnapos eseményt Kazincbarcikán rendezik 2019. 
január 19. és 21. között.

Az találkozót Kazincbarcika 
Város Önkormányzata, és 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Diáksport és Sza-
badidő Egyesület közösen 
szervezi. A rangos ese-
ményre 19-én érkeznek a 
csapatok, a mérkőzések pe-
dig január 20-án és 21-én 
lesznek. A sport esemény 
előtt a szervezők bejárást 
tartottak a verseny leendő 

helyszínén a kazincbarcikai 
Don Bosco Sportközpont-
ban.
Mint azt Viszlai István iroda 
vezetőtőltmegtudtuk nagy 
örömmel hozza a versenyt a 
színes városba, hiszen már 
korábban is rendeztek itt 
nagy sikerű, jól szervezett 
országos döntőket. Decem-
ber 10-én és 11-én szintén  
itt lesznek majd az Orszá-

gos Floorball Diák olimpia 
elődöntői is, amelyek egy-
ben tekinthetők az esemény 
főpróbáinak is. 
A mostani bejárás alkalmá-
val a rendezők megtekin-
tették a sportlétesítmény 
otthonául szolgáló Don Bos-
co Sportközpontban talál-
ható kiszolgáló egysége-
ket, a mérkőzések leendő 
helyszíneit, a küzdőteret is. 
A látottak alapján elmond-
ható, hogy minden készen áll 
arra, hogy ismét egy színvo-
nalas rendezvénnyel zárják 
az országos sorozatot.

IX. SZITKA BÉLA KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA

Futballkarácsony a legjobb
kispályás csapatokkal 

Idén kilencedik alkalommal mérkőznek meg egymással a futball sze-
relmesei a Szitka Béla Kispályás Labdarúgó Emléktornán Kazincbar-
cikán december 2-a és 23-a között. 

A rendkívül népszerű verseny 
célja, az 1977 óta tartó kispályás 
labdarúgótorna hagyományainak 
folytatása, mely során a sporto-
láson kívül számtalan élménnyel 
is gazdagodhatnak a résztvevők. 
A három hét alatt az általános is-
kolás, ifjúsági, női, öregfiúk és fel-
nőtt férfi kategóriában körmérkő-
zésen játszanak egymás ellen a 
csapatok. 

Az 5+1 fős felnőtt férfi csapatok je-
lentkezését december 18-áig még 
várják a szervezők. Érdemes ne-
vezni, hiszen a dobogósok a ser-
legen kívül fix pénznyereménnyel 
– az 1. helyezett 400 000 Ft-tal, a 2. 
helyezett 200 000 Ft-tal, a 3. helye-
zett 100 000 Ft-tal, valamint a 4. 
helyezett 50 000 Ft sportszer-utal-
vánnyal – lesznek gazdagabbak. A 

győztes pedig idén először hazavi-
heti a Vándorserleget.
A versennyel és a nevezéssel 
kapcsolatos információkat meg-
találják a www.kolorcity.hu/szit-
ka-bela-emlektorna/  oldalon, 
érdeklődni Badalik Szabolcsnál a 
20/457-5488, vagy Hegedűs Lász-
lónál a 20/375-8803-as telefon-
számon vagy e-mailben a sport-
szervezes@barcikaart.hu címen
lehet.
A torna során a játéknapok beosz-
tása, eredmények és minden - a 
rendezvénnyel kapcsolatos - in-
formáció a torna facebook olda-
lán (https://www.facebook.com/
szitkatorna) folyamatosan nyo-
mon követhető.
A Barcika Art Kft. szervezésében 
zajló verseny fő védnöke és támo-
gatója Szitka Péter.

BIRKÓZÁS

Munkácsy Dezsőre emlékeztek
Az északkeleti régió utolsó nagy birkózó versenyét ren-
dezte meg ebben az évben a KVSE Birkózó Szakosztálya 
a Kazincbarcikai Sportközpont Munkacsarnokában no-
vember 25-én.

A szervezők, illetve a ver-
seny résztvevői nyolcadik 
alkalommal emlékeztek 
Munkácsy Dezső egyko-
ri birkózóra. Mint minden 
esztendőben most is óriási 
volt az érdeklődés, a verse-
nyen az északkeleti régióból 
16 csapat 113 versenyzője 
vett részt.
A sporteseményen Szit-
ka Péter, a verseny fővéd-
nöke köszöntötte a részt-
vevőket, aki beszédében 
kiemelte, hogy a kitűnő bir-
kózóélet és az elért ered-
mények tükrében Kazinc-

barcikán egy új bázist kell 
megvalósítani a szakosz-
tálynak, ahol továbbra is 
minőségi munkát tudnak 
majd végezni a jövőben. Az 
eseményen részt vett Sza-
niszló János, a Magyar Bir-
kózó Szövetség B.-A.-Z. 
megyei alelnöke, a verseny 
társvédnöke, a Kazincbar-
cikai Járási Hivatal vezetője, 
valamint Bukó Géza, a kép-
viselő-testület társada-
lompolitikai bizottságának 
elnöke, Kerekes Ottó, a Ka-
zincbarcikai Városi Sport-
egyesület elnöke, valamint 

a B.-A.-Z. Megyei Birkózó 
Szövetség részéről dr. Me-
cser Tamás, a Magyar Bir-
kózó Szövetség Borsod 
megyei alelnöke, a verseny 
társvédnöke. A köszön-
tő után a KVSE Ritmikus 
Gimnasztika Szakosztály 
műsora következett, majd 
MMA-bemutatót láthattak 
a verseny résztvevői.
Az emlékverseny három 
szőnyegen zajlott, ahol a 
legkisebbektől kezdve, egé-
szen a juniorokig minden-
ki bizonyíthatta tudását. A 
verseny elején Munkácsy 
Dezső egykori birkózó csa-
ládtagjai és a szervezők 
koszorút helyeztek el az 
elhunyt sportember em-
léktáblájánál.

VRCK

Továbbra is veretlenek
A férfi röplabda NB I-ben a fővárosban játszott ranga-
dót a Vegyész RC Kazincbarcika a Pénzügyőr ellen.  Az 
izgalmakban bővelkedő mérkőzésen végül a kék-sárgák 
3-1-es győzelmet arattak.

Az NB I A-csoportjá-
nak rangadójára készült 
a Barcika. A kék-sárgák 
annak ellenére, hogy ha-
zai pályán 3-0-ra nyertek 
érezték, hogy a budapes-
ti fellépés nem lesz séta-
galopp. Az elején fej-fej 
mellett haladtak a csa-
patok, igazán nagy előnyt 
egyik együttes sem tu-
dott kiharcolni. Úgy tűnt 
a kék-sárgák 2-3 pontos 
előnye kitart a játszma 
végéig, a hajrában azon-
ban fokozódtak az izgal-
mak, hiszen 20 ponthoz 
közeledve a házigazdák 
nem adták fel. A végén a 
zöld-fehérek 23-23-nál 
egyenlítettek, majd a ve-
zetést is átvették. A PSE 
az első szettlabdáját ér-
tékesítette és 25-23-ra 
hozta az első felvonást.
A második játszmában 
ellentmondást nem tű-
rően kezdett a VRCK. Ám 
gyorsan kapcsolt a Pénz-
ügyőr és egyenlített.  A 
hazai együttes növelte 
előnyét, de 12-12-nél a 
vendégalakulat örülhe-
tett. Bár 1 ponttal rend-
re a házigazdák vezet-
tek nem lehettek igazán 
nyugodtak. A hajrában 
17-17-nél és 20-20-nál 
sikerült utolérnie a Ve-
gyésznek a Pénzügyőrt, 
sőt 22-21-nél át is vették 
a vezetést a Kardos-ta-
nítványok, és a hazai edző 
kért időt. A végjátékban 
azonban a jobban kon-
centráló barcikaiak Szabó 
jó nyitásainak, valamint 
Milev és Németh pont-
jainak köszönhetően 25-
22-re hozták a szettet és 
egyenlítettek.
A harmadik felvonásban 
villámrajtot vettek a ven-
dégek, és 5-1-es veze-
tésüknél Jókay Zoltánnak 
kellett magához hívni já-
tékosait.  Ám a tréner ta-

nácsait nem tudták megva-
lósítani a pályán lévő hazai 
röplabdázók, és már 8-1-re 
húzott el a VRCK. Ekkor is-
mét időt kért a hazai mester. 
A Kazincbarcika nagyszerű-
en játszott és a házigazdák 
csak olykor-olykor szerez-
tek pontot. Szabó és Macko 
remek blokkja után 17-7-
es vendégelőnynél eldőlt 
a szett. A végén a barcikai 
együttes 25-10-re, megle-
hetősen könnyedén nyerte 
a játszmát.
A harmadik szakaszban a 
házigazdák a meccsben 
maradásért küzdöttek, és 
az elején 5-3-as vezetésre 
tettek szert. A VRCK 7-7-
nél tűntette el hátrányát, és 
egy remek Szabó ütés után 
már előnybe került. A mér-
kőzésnek ebben a szaka-
szában egyik együttes sem 
tudott ellépni, és lehetet-
len volt megjósolni mi lesz 
a szett végkimenetele.  16-
13-as Vegyész előnynél a 
hazai mester kért időt, de 
a Pénzügyőrnek nem sike-
rült a felzárkózás, hiszen a 
vendégek tovább növelték 
előnyüket. A vendéglátók 
azonban nem adták fel és 
Flachner ásza után 1 pont-
ra jöttek fel. Marek Kardos 
ekkor időt kért, ám nem 
sikerült elhúzni csapatá-
nak. 24-22-nél ugyan még 
meccslabdát hárított a PSE, 
de a végén Németh bombá-
jával szemben már nem volt 
ellenszerük. A Kazincbarci-
ka a játszmát 25-23-ra, a 
mérkőzést pedig 3-1-re 
nyerte.  A kék-sárgák leg-
közelebb november 29-én 
csütörtökön Csehország-
ban a Kladno ellen játszik 
CEV-kupa mérkőzést. A 
hazai pontvadászatban pe-
dig december 1-jén szom-
baton este 6 órától a Győr 
együttesét fogadja a Barci-
ka a Don Bosco Sportköz-
pontban.

KBSC

TARTALÉKOSAN IS BRAVÚR 
A Merkantil Bank Liga NB II 18. fordulójában Győrben kulcsjátékosokat is nélkülözve 
szerzett 1 pontot a KBSC.

Nem volt könnyű dolga a Kazincbarcika tré-
nerének, Gálhidi Györgynek, hiszen Lukács, 
Somodi, Gábor és Olasz sem állt a rendel-
kezésre. A Győr győzelemre játszott ezen a 
találkozón, és az első félidőben több veszé-
lyes helyzetet is kialakított. A 16. percben 
Debreceni fejesét kellett Filának védenie, 
majd a 33. percben Magasföldi lövésénél is 
a vendégkapus hárított. 
A második játékrészben barcikai oldalon 
Kanalosnak, míg győri részről Erdélyinek 

voltak helyzetei, de ezek rendre kimarad-
tak. A KBSC nagy akarással védekezett és 
volt olyan szituáció, amikor a szerencsével 
sem állt hadilábon. A mérkőzés végül a Ka-
zincbarcika számára alakult kedvezőbben, 
hiszen 0-0-ás eredménnyel végződött. A 
kék-sárgák így 27 ponttal a 6. helyen állnak 
a bajnokságban. Gálhidi György együttese 
december 2-án vasárnap 13 órától fogadja 
Putnokon a tabellán jelenleg 4. helyen álló 
Békéscsaba együttesét.

KAZINCBARCIKAI MŰJÉGPÁLYA

Jégre fel!
Örömhír a jégkorcsolyázás kedvelőinek: november 25-én megnyílt a mobil 
jégpálya Kazincbarcikán

A mobil jégpályán hétköznaponként lesz lehetőség a gyermekek okta-
tására, illetve ekkor zajlanak az egyesület edzései is. Hétvégente - pén-
tek-szombat-vasárnap -, valamint a téli szünetben pedig a közönségé lesz 
a jég. A korizáson kívül számos egyéb színes programra is számíthatnak a 
vendégek: az üzemeltető a Barcika Art Kft.-vel közösen különböző jeges 
programokkal várja majd az érdeklődőket.
A jelenlegi koripálya 600 m2, melynek befogadó képessége 175 fő. Az el-
múlt évekre való tekintettel ez a pályaméret valószínűleg megfelelő lesz, 
de a jövőben ezt szeretnék tovább bővíteni addig, míg az új csarnok el 
nem készül. 

• Diák belépő (18 éves korig): 500 Ft 
• Felnőtt belépő: 1 000 Ft 
• Nyugdíjas belépő (igazolvánnyal): 500 Ft 
• Korcsolyakölcsönzés: 500 Ft/pár/alkalom 
• Pingvinkölcsönzés: 500 Ft/óra 
• Védősisakkölcsönzés: 250 Ft/ alkalom 
• Korcsolyaélezés: 1 000 Ft 

Közönségkorcsolya 
Tanítási időben pénteken: 17-20 óráig, 
szombat-vasárnap: 9-12, 13-16, 17-20 óráig. 
Tanítási szünetben: 
minden nap 9-12, 13-16, 17-20 óráig.

Díjazás: 
I. helyezett: 30 000 Ft 

készpénznyeremény

II. helyezett: 15 000 Ft 
értékű süteményalapanyag-csomag

III. helyezett: 7 500 Ft 
értékű süteményalapanyag-csomag

ÉDES KARÁCSONY!
Kreativitás, reform alapanyagok, ínycsiklandó ízek és ünnepi látvány.

Ha imádja a karácsonyi illatokat, és szívesen mutatná meg 

kedvenc ünnepi süteményét, jelentkezzen!

Küldje be receptjét 2018. december 13-án 20 óráig 

név és elérhetőség megjelölésével a rendezveny@barcikaart.hu 

e-mail-címre és kápráztassa el a zsűrit!

A süteményeket a 
Mezey István Művészeti 

Központban mutatjuk be 
2018. december 16-án 

11:00 órakor.

A zsűri elnöke:
Buday Péter chef

Keressük 
Kazincbarcika
legkreatívabb 
karácsonyi 
süteményét!

A teljes felhívás megtalálható a www.kolorcity.hu oldalon.
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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

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

December 1-2.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó , ZOOM)

December 3.  
(hétfő) 18.00

TESTÜLETI NAPLÓ

December 4.  
(kedd) 10.00 

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
szervezetének vezetője 
Téma: adománygyűjtési akciót szervez a Magyar Vöröskereszt
Vendég: Dr. Ronyecz Róbert, a Kazincbarcikai Sportközpont Delfin Vízisport Klub elnöke
Téma: folyamatosan toboroznak a delfinek
Vendég: Dr. Makkai Orsolya, a Barcika Art Kft. ügyvezető igazgatója
Téma: Adventtől Újévig programsorozat Kazincbarcikán

December 5.  
(szerda) 18.00

KÉK ARANY 
Benne: KBSC – Békéscsaba NB II felnőtt labdarúgás
VRCK – SZESE Győr – röplabdamérkőzés

December 6. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

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 függelék 1 kg több íz:
Konzum szaloncukor:
Omlós tejkaramella:
Konyakmeggy alkolholos:
Stühmer szaloncukor több íz:

850 Ft
3300 Ft
1000 Ft 
1000 Ft
1950 Ft
2200 Ft 

3218 Ft/kg

1200 Ft/kg
1000 Ft/kg
2000 Ft/kg
6000 Ft/kg

Mikulás-szeletek, -ostyák, kész Mikulás-csomagok
nagy választékban kaphatók.
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A MESÉLŐ 
MIKULÁS 

ISMÉT 
HÁZHOZ MEGY!

+36 70/564-3801


