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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, 

boldog új évet kívánunk  
minden kedves olvasónknak!
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karácsonya

Ajándéközön 
Kazincbarcikán

Interjú a Télapóval

Legjobbak között  
a Pollack



2 3KOLORHÉT • IV. / 49.2018. DECEMBER 14.

ÉV É RTÉ K E LŐ

KAZINCBARCIKA 2018-BAN

A karácsony közeledtével mindannyian kicsit 
magunkba nézünk. Átgondoljuk, mi történt 
velünk az évben, mi mindent valósítottunk 
meg, hogyan tartottuk be az újévi fogadal-
makat. Engedjék meg, hogy a Kolorcity szí-
nességéhez csatlakozva kissé rendhagyó 
módon értékeljem az elmúlt egy évet!

FEJLESZTÉSEK

Kazincbarcika életében minden év esemény-
dús és kihívásokkal teli. 2018-ban számos 
pályázati lehetőség mentén és a tudatos, át-
gondolt gazdálkodás révén önkormányza-
ti forrásból indultak el fejlesztéseink, melyek 
2019-ben folytatódnak. Megkezdődött a bel-
városi terek megújulása, a Fő tér rekonstruk-
ciója, a városi kerékpárút bővítése, a jövőben 
strand-és uszoda funkciót is ellátó vízikomp-
lexum tervezése, a további sportfejlesztések 
előkészítése: jégcsarnok, futballakadémia, te-
niszpályák, birkózó-és súlyemelőcsarnok épí-
tése, az Irinyi Tornacsarnok belső felújítása.
Újabb együttműködés született a Szalé-
zi renddel, így megvalósulhat a társaság által 
régóta vágyott rendház.

SPORT, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, 
KÖZÖSSÉG

Elindult a Fitt Ovi program, melynek kereté-
ben öt óvodában adtunk át multifunkcioná-
lis sportpályákat. Több, mint ötezer ember 
vett részt a Fitt Barcika ingyenes edzésein, 
több százan használják napi szinten a Kolor-
APP városüzemeltetési applikációt, néhány 
hete ideiglenes megoldásként megnyílt a mo-
bil jégpálya, kezdetét vette a „Tanuljunk úsz-
ni!” program, melynek keretében a városi ál-
talános iskolák 4. osztályos tanulói ingyenesen 
vehették igénybe az úszásoktatást úszóedzői 

irányítással. Világszerte ismertté vált Kazinc-
barcika neve a Tour de Hongrie augusztusi fu-
tama révén, és örömhír, hogy 2019-ben újra 
városunk ad helyet a Spartan Race immáron 
kétnapos versenyének.

Sok energiát és időt befektetve megtaláltuk a 
lehetőséget a civil szervezetek, szerveződé-
sek önkormányzati pályázatokon kívüli támo-
gatására, létrejött a Helyi Akció Csoport, a kö-
zösségek számtalan kreatív ötlettel pályáztak 
és pályázhatnak még három éven keresztül. 

KIEMELT EREDMÉNYEK ÉS DÍJAK

• Bajnoki címet és kupagyőzelmet szerzett  
a VRCK 

• Bajnoki címet szerzett az NB II férfi 
kézilabdacsapat 

• A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános 
Iskola első helyen végzett a diákolimpiai 
pontversenyben

• Városmarketing díjat kapott Kazincbarcika  
a Fitt Barcika és a Kolorfesztivál kapcsán 

• Év települése díjat kapott a város a 
Virágos Magyarország Mozgalomban való 
szereplésért

Kívánok Önöknek szeretetteljes, békés, 
boldog karácsonyt, eredményekben gazdag 
új évet!

Szitka Péter polgármester

Letölthető a  
KolorAPP

Megkezdődik az Ovi-sportpályák  
kivitelezése

Kennedy  Shriver  
Emléknap

Idősek  
világnapja

Elkezdődik a  
Fitt Barcika-program

Kazincbarcika  a  
legsportosabb település

Tour de Hongrie a  
6. Kolorfesztiválon

Kazincbarcika az év települése 
- virágos város

Kupagyőztes  
a VRCK

Városmarketing  
díj

Indul a Fitt Ovi, az úszásoktatási program 
- együttműködés a Szalézi renddel

Mobil  
jégpálya

ÁPRILIS

JÚLIUS

OKTÓBER

MÁJUS

AUGUSZTUS

NOVEMBER

JÚNIUS

SZEPTEMBER

DECEMBER

FEBRUÁRJANUÁR MÁRCIUS



5KOLORHÉT • IV. / 49.4 2018. DECEMBER 14.

Betlehemben Heródes király idejében, Jé-
zus születésekor bölcsek érkeztek napke-
letről és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók 
királya, aki most született? Mert láttuk az ő 
csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy 
imádjuk őt.”
A Bibliában olvashatjuk, hogy csupán a 
napkeleti bölcsek vették észre és követték 
Jézus csillagát. Vajon miért? Hiszen olyan 
sokan szerepeltek még a karácsonyi törté-
netben: Augustus császár, Heródes király, 
írástudók, pásztorok. 
A válasz nagyon egyszerű. Azért, mert 
csak a betlehemi bölcsek néztek fölfelé, 
csak őket érdekelte mit látnak az égen. A 
többi ember azonban mással volt elfoglal-
va. Ők tudták, mit jelent, amit a zsoltáros 
oly szépen megfogalmaz: „Szemeimet a he-
gyekre emelem, onnan jön az én segítsé-
gem.”
Augustus császár talán csak a birodal-
mával volt elfoglalva, Heródes Jézus „el-
távolításával”, az írástudók saját tudomá-

nyukkal törődtek, a pásztorokat a nyájuk 
kötötte le. 
Életünk, ünnepeink legnagyobb nyomorú-
sága, hogy elfelejtünk fölfelé nézni, megfe-
ledkezünk Jézusról, Istenről. 
Pedig karácsony Jézus születésének az ün-
nepe. A fölfelé nézés ünnepe, amikor föl-
di rohanásunk, elfoglaltságunk közepette 
megállít az Úr: gondunkat, bajunkat feledve 
emeljük fel lélekben tekintetünket. Hitünk 
átsegít a megpróbáltatásainkon, bizonyta-
lanságainkon. 
Forduljunk felé, hogy megtaláljuk egymást, 
hiszen Isten arra tanít bennünket, hogy 
lássunk túl a földi ünneplésen, a földi ka-
rácsonyon, s keressük meg Jézust, mint a 
napkeleti bölcsek.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott 
karácsonyi ünnepeket!

Kolumbán Gábor  
református lelkipásztor  

Kazincbarcika-Felsői Református  
Egyházközség

Istentől megáldott, békés, boldog kará-
csonyt kívánok minden Kedves Olvasónak! 
Megtiszteltetés számomra, hogy az ünnep-
re készülve megoszthatom gondolataimat 
mindazokkal, akik Kazincbarcika városá-
ban és a kistérségben velünk ünnepelnek. 
Hiszem, hogy mindnyájan azt szeretnénk, 
hogy az ünnep szépen teljen, a mi szívünk-

re, lelkünkre, életünkre, szeretteinkre jó 
hatással legyen. Sok mindent megteszünk 
azért, hogy ez a vágy, ez a remény valóság-
gá legyen. Már hetekkel ezelőtt elkezdünk 
azon gondolkodni, hogy kit mivel ajándé-
kozzunk meg. Mivel szerezzünk örömöt, 
hogyan fejezzük ki szeretetünket? Mitől 
lenne ez az ünnep igazán békés, boldog és 
áldott? 
Szeretnék most röviden választ adni ezek-
re a kérdésekre. A karácsony, Jézus Krisz-
tus születésének az ünnepe. Jézus föld-
re jötte Isten cselekvő hatalmáról üzen 
felénk. Mi mindent cselekszik, mi mindent 
tesz az ember az ünnepre készülve? A há-
ziasszonyok a legjobb recepteket veszik 
elő, hogy az ünnepi terített asztalra a legfi-
nomabb falatok kerüljenek. A gondos édes-
apák felállítják a karácsonyfát, hogy ékes-
sége legyen a családi hajléknak, s hogy 
legyen hova tenni az ajándékokat. A nagy-
szülők mindent megtesznek, hogy örömöt 
szerezzenek unokáiknak. A gyermekek 
nagy izgalommal várják a családi együtt-
léteket, találkozásokat, látogatásokat, az 
ünnepi köszöntéseket. 
Nagyon fontosnak tartom az ünnepi előké-
születeket. Mégis azt szeretném, ha most 
elgondolkodnánk és nemcsak azt látnánk, 
hogy mennyi mindent tesz az ember az ün-

nepért, hanem azt is, hogy mit tesz az Isten, 
a mi békés, boldog, áldott karácsonyun-
kért. Ő cselekszik. Cselekedett egykor, mi-
kor elküldte hozzánk egyszülött fiát, hogy 
e világnak megváltója legyen. Cselekedett, 
amikor a szegényes istállóban megszü-
letett a királyok királya, az uraknak ura. 
Cselekedett, mikor elfogadta egyszülött fia 
golgotai áldozatát, aki a mi bűneink bün-
tetését szenvedte el ott a kereszten. Cse-
lekedett, amikor harmadnapra feltámasz-
totta Őt a halálból, hogy az örök életnek 
első zsengéje legyen. Mintegy bizonysá-
gát adva, hogy aki hisz Őbenne, annak örök 
élete van.
Így lett dicsőség a mennyben és a földön, 
békesség és az emberekhez jóakarat. Isten 
ma is cselekszik. Ott is, ahol segítségül hív-
ják az ő nevét és ott is, ahol nem. Ő mun-
kál szeretetet a szívünkben egymás iránt, 
ad türelmet, együttérző lelkületet és szólal 
meg a lelkiismeret hangján. Kívánom, hogy 
Ő cselekedjen ma is és ez ünnepen min-
den szívben, személyes életünkben, csalá-
di körben, munkahelyen, és lelki közössé-
gekben!   

Bundzik Attila református lelkipásztor
Kazincbarcika-Alsói Református  

Egyházközség

Sokan kérdezik tőlünk szerzetesektől, pa-
poktól: hogyan ünnepeljük a karácsonyt?
 Mindennapjainkat a hittanórák, az imád-
ság, a közösségi alkalmak, a liturgikus 
események ritmusa határozza meg. Ám 
sokaknak nehéz elképzelni azt, hogy ami-
kor mindenki a családjával van, példá-
ul karácsonykor, mi hogyan alkotunk egy 
családot. 
Szerzetesként, papként az ünnepben nem-
csak az öröm a lényeg, hanem a felelősség 
is azok iránt, akik valamilyen okból kifo-
lyólag az örömöt nem érzik életükben. A 
szalézi szerzetes, mindig szem előtt tart-
ja a nehéz sorsú fiatalok megsegítését. Egy 
szentéletű olasz rendtársam apró törté-
nete jut eszembe, melyet lelki naplójában 
jegyzett fel karácsonykor: „Karácsony az 
utcagyerekekkel. Este segítettem elkészí-
teni kétszázötven karácsonyi csomagot; 
nappal összehajtogattam háromszáz ru-
hát: december 27-én mindet szétosztjuk... 
27-én nyolcvan utcagyerek elsőáldozása 

volt. Ó Jézus, imádom a te titokzatos tes-
ted a te szegény utcagyerek testvérkéim-
ben.” (Tiszteletreméltó don Giuseppe Quad-
rio atya)
A Kazincbarcikán köztünk élő és dolgo-
zó szalézi közösség egy igazi, nemzetkö-
zi nagy család. Ezért fontos, hogy tudjunk 
figyelni a másikra. Mi nem ajándékozunk 
egymásnak nagy dolgokat, mert az igazi 
ajándék maga Jézus, aki emberré lett. Em-
lékszem, hogy az elmúlt karácsonyunk al-
kalmával a közösségi ajándék az volt, hogy 
minden nemzet karácsonyi fogásai meg-
jelentek asztalunkon: vietnámi phó leves, 
indiai curry-s csirke, lengyel céklaleves és 
természetesen egy jó adag magyar halász-
lé. Ez a kis odafigyelés talán semmiségnek 
tűnik, mégis nagy örömet okozott, mert 
mindenki pár percre saját hazájában érez-
hette magát. Mint egy családot, a szerzetesi 
közösséget se a nagy alkalmak teszik kö-
zösséggé, hanem a napi figyelem egymás-
ra. 

Kívánom mindenkinek, hogy karácsony-
kor mindenkire jusson több figyelem a csa-
ládban, és a családon kívüli rászorulókban, 
de ne feledkezzünk meg az ünnepeltről, Jé-
zusról sem, aki vár bennünket a betlehemi 
jászolnál.
Áldott, békés, örömteli karácsonyt és bol-
dog új esztendőt kívánok minden kedves 
olvasónak!

Vitális Gábor SDB
c. apát-plébános

Az éjszaka sötétje általában félelmetes. A 
gyerekek sokszor nem is mernek lámpa-
fény nélkül aludni. Karácsony éjjele mégis 
szelíd és békés. Miért?
Hideg is van, sötét is van. De ez nem ri-
deg, bántó, gyermekeket riasztó sötétség. 
Krisztus mosolya, a pásztorok éneke, a ki-
rályok lovainak patkózaja tölti be. S ha ezt 
hallani szeretnénk csöndben kell lennünk.
Minden éjszaka más lett ettől az estétől, 
más értelmet nyert. Nincs többé ok a féle-
lemre, mert „Velünk az Isten…” Nem kilá-
tástalan a holnap, ami nagyon sok esetben 
azért tölt el rettegéssel, mert oly sok min-
den aggaszt. Jézus a mi életünk éjszakáiba, 
nehéz időszakaiba is eljön. Ezért örülnek 
különösen a mai estének az idősek. Nagy 
békesség járja át lelküket, ha a holnapra, 
arra az örök holnapra gondolnak.
Csöndes ez az éj, de ereje van. Mint ahogy 
ereje van a csöndes hűségnek, a kitartó 
szeretetnek, a becsületes életnek is. Eb-
ben az éjszakában gyökerezik a hétközna-
pok éjeinek békessége. A kitartó jóságnak, 

gondoskodó szeretetnek, a kötelességnek 
itt találod meg a forrását. Ha elfáradtál, lépj 
ide vissza. Dúdold, énekeld, kiáltsd a világ-
ba: Velünk az Isten! Ezáltal megszűnik ben-
ned az értékek bizonytalansága. Ez a há-

rom szó rendet tehet benned, melletted, 
körülötted.

Dr. Janka Gábor
görögkatolikus parókus

Vezess minket betlehemi csillag!

Karácsony ünnepén

Karácsony a  
Szalézi Közösségben

„Te Betlehem, Júda földje…” 
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A JÓSÁGOS MIKULÁS 
AJÁNDÉKA

Ki ne ismerné a jóságos Mikulást, aki cu-
korkát, csokoládét rejt a pici csizmákba, 
puttonyából ajándékot csempész az ab-
lak alá? Igen, december 5-én este min-
den jó gyerekhez eljött a Télapó. S mióta 
várjuk elérkeztét? Megtudhatják Joulu-
pukkival készült riportunkból, de tény, 
hogy hazánkban az ajándékosztogató, 
mosolygós, piros ruhás Mikulás már a 
19. század végén megajándékozta a vá-
rosi gyermekeket. Elődje azonban nem 
volt ennyire barátságos. A Vasárnapi Új-
ság 1865. december 3-i száma még ek-
képpen jellemzi Képek a hazai népélet-
ből című írásában: „A napot homály előzi 
meg; karácsony ünnepének verőfényes 
örömét meg a fehér szakállu Mikulás és 
ördöngős szolgája, kik csak büntetni tud-
nak s nem jutalmazni, aszalt szilvából csi-
nált rettenetes kéménysöprőkkel s vö-
rös nyelvű krampuszokkal ijesztenek rá 
az apró cselédekre. A piaczon a nagyfejü 
káposzták s köpczös répák, a fonnyadt 
szőlő s piros arczu almák, a koppasztott 
kappany s a tojásgarmada mellé, csodá-
latos portékák csatlakoztak egyszerre. 
Mint ha csak éjnek idején valami boszor-
kányság által bújtak volna ki a földből az 
apró sátrak, melyek alatt viaszból gyúrt, 
gyermek arczu s gyapot szakállu püspö-
kök, gyönyörű, aranyos misemondóban 
s hófehér süvegben valóságos papiros-
ból, vannak szépen glédában fölállítva. 
Háromrétben fölkunkoritott farku, szik-
rázó szemű, szarvas Luciferek zörge-
tik pipadrótból kötött szörny bilincseiket, 
melyekkel sorra fűzik a szófogadatlan 

gyermeket s hetesével nyolczasával ka-
nyaritják a borzasztó puttonyba, hol az-
tán hasztalan rimánkodnak, mert onnan 
nincs szabadulás. Úgy kell nekik, viselték 
volna jobban magukat!” Igaz, Jókai 1859-
ben kelt versében a kedves Mikulás bá-
csit éltette: 

No gyerekek! a ki szépen
Tudja viselni magát,
Annak majd a jó Mikulás
Mindenféle szépet ád;
Tedd ki fiam az ablakba
Lefekvéskor a csizmád:
Mennyi mindent találsz benne
Mire fölkelsz, majd megládd!
Jó ember a Mikulás.

Eme nemes Mikulás látogatta meg az 
edelényi, valamint a Bánhorvátiban élő 
gyermekeket. Az Edelényi Mátyás Óvo-
da és Bölcsőde óvónői szülői kérésre, 
december 5-én és 6-án látogatták meg 
a kicsiket. Hatalmas meglepetés volt a 
nagyszakállú érkezése, aki pontos infor-
mációval rendelkezett a gyerkőc egész 
éves magaviseletéről. Bánhorvátiban a 
Berkes János Művelődési Ház Mikulá-
sa – mivel Rudolf és a többi rénszarvas 
Joulupukkival járják a világot – szépen 
kivilágított autóján zeneszó mellett, de-
cember 5-én, azt est leszálltával indult 
útnak, hűséges kísérőjével, a krampusz-
szal. A gyerekek itt is egész nap lázasan 
várták a Télapó érkezését. Kis verssel, 
illetve ünnepi dalokkal készültek az al-
kalomra.

TÉ RSÉG

ADVENT FÉNYEI
„Igazi lelkünket, akárcsak 
az ünneplő ruhákat gon-
dosan őrizzük meg, hogy 
tiszta legyen majd az ün-
nepekre.”  - írta József At-
tila. Az elmúlt hetekben az 
adventi gyertyákon fel-
lobbantak a hit és a re-
mény lángjai. A közelgő 
ezüstvasárnapon gyújtjuk 
meg az örömöt jelképező 
rózsaszín gyertyát, s vé-
gül a szenteste előtti na-
pon a szeretet lángját. A 
karácsony csodákkal teli 
érzését igyekszünk át-
plántálni gyermekeinkbe, 
együtt megélni az öröm-
teli pillanatokat. Talán nem 
véletlen, hogy Edelény-
ben a közös városi gyer-

tyagyújtáson a legkisebbek 
részvételével köszöntik az 
ünnepet. Advent első és 
második gyertyájának fé-
nyei november 30-án, illetve 
december 7-én gyúltak ki 
a városban. Az ünnepi mű-
sorban az Edelényi Mátyás 
Óvoda és Bölcsőde aprósá-
gai az alkalomhoz illő, kará-
csonyi versekből és dalok-
ból álló csokorral lepték meg 
a jelenlévőket, valamint egy 
mesejelenetet adtak elő a 
négy gyertya történetéről. 
December 14-én és 21-én 
a Szent Miklós Görögkatoli-
kus Általános Iskola Oltalom 
Tagóvodájának gyermekei 
örvendeztetik meg kis mű-
sorukkal a közönséget. 

HÓPELYHECSKE 
A LÉVAYBAN
Karácsonyra hangolód-
va adventi játszóházat 
szerveztek Sajószent-
péteren, a Lévay Jó-
zsef Városi Könyvtár 
munkatársai, december 
8-án. A gyerekek áhí-
tattal készítették a leg-
különfélébb kreációkat. 
A díszek és csecsebe-
csék jól mutatnak majd 
a karácsonyfa alatt. A 
kis alkotóművészeknek 

meglepetéssel is készültek 
a könyvtáros nénik. Némi 
édességgel megérkezett 
a Mikulás. Nem egyedül 
jött ám, magával hozta 
Sznyegurocskát, vagyis 
Hópelyhecskét, aki a távoli 
Oroszországból szárma-
zik. A magyar apróságok 
ugyanolyan örömmel fo-
gadták Fagyapót és uno-
káját, mint messzi hazájuk 
gyermekei.

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!

A BARCIKA ART KFT. EGYSÉGEINEK 
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2018. december 21. – 2019. január 6.: zárva

KSK TORNACSARNOK
2018. december 17. – 2019. január. 31.: felújítás miatt zárva

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
2018. december 24–26.: zárva

2018. december 31. – 2019. január 1.: zárva

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA
2018. december 24–25.: zárva

2019. január 1.: zárva

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
2018. december 24. – 2019. január 1.: zárva
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AJÁNDÉKÖZÖN KAZINCBARCIKÁN

Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás!

Több száz gyermeknek csalt mosolyt az arcára decem-
ber elején Kazincbarcikán a Télapó, aki – a teljesség 
igénye nélkül - járt a nevelési-oktatási intézmények-
ben, Felső-Barcikán, Herbolyán, a Mezey-házban és az 
Egressy Béni Művelődési Központban is. Látogatásaink 
alkalmával úgy tűnik, hogy a barcikai gyerekek igen jók, 
hiszen senki nem tért haza virgáccsal, vagy üres kézzel.

Játszóházban készültek a karácsonyra 
a Gyermekek Háza-Kézművesházban

Elkészült a nagy mű: télapó ujjbáb

A kazincbarcikai bölcsisek sem maradtak Mikulás-csomag nélkül

Herbolyán is leszállt a Mikulás szánkója

Sorra gyúlnak a gyertyák a város adventi koszorúján

Tizedik alkalommal szervezett Mikulás-ünnepséget  Riespler Pál

A Télapó üdvözli az óvodásokat

Egy ovis sem kapott virgácsot

Felső-Barcikára is ellátogatott a nagyszakállú

Városnézőkörút a Mikulás-vonattal
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- Kedves Télapó, kezdjük 
mindjárt az elején...

- Ne haragudjon fiatal-
ember, hogy közbevágok, 
szavát ne feledje, de hadd 
kérjem meg valamire. Ne 
szólítson Télapónak!

- Miért, mi lenne a megfe-
lelő megszólítás?

- Az elmúlt évezredek so-
rán sokféleképpen szó-
lítottak már, ezek kö-
zül csak egyik a Télapó, 
vagy „Fagy Apó” ahogy 
Németországban hív-
nak. Télapóként leginkább 
Magyarországon, vagy 
Oroszországban hívnak. 
De hívnak engem Miku-
lásnak is, itt az öreg kon-
tinensen, főleg a kato-
likus vallású vidékeken, 
leginkább Szent Miklós 
püspökének alakjára em-
lékezve, aki eredetileg a 
gyermekek és diákok vé-
dőszentje volt.

- Szent Miklósról talán 
már mindenki hallott, me-
sélne róla?

- Számos csodálatos tör-
ténet kering róla min-
denfelé, de maga a Mi-
kulás-napi ajándékozás 
története talán a leghí-
resebb. A kolostor köze-
lében, ahol püspökként 

lakott, élt egy szegény 
parasz tember, akinek 
volt három lánya. Egy 
séta közben akaratla-
nul meghallotta a három 
lány veszekedését, akik 
azon vitatkoztak, hogy 
másnap melyikük áldozza 
fel magát rabszolgának, 
hogy így szabaduljanak 
meg a szegénységből és 
legalább egyikőjük férj-
hez mehessen. Miklós 
püspök meghallva ezt a 
tanakodást visszasietett 
a kolostorba és egy ma-
rék arannyal visszatérve 
bedobta azt az ablakon, 
majd elsietett. A lányok 
azt hitték, csoda történt, 
egy évvel később a csoda 
ismét megtörtént. A má-
sik lánynak is adott egy 
marék aranyat. A lányok 
lépteket hallottak az ab-
lak alatt, ezért kisiettek, 
ekkor látták meg, hogy 
egy piros köpenyes em-
ber rohan el az ablak elől. 
Harmadik évben az ablak 
zárva marad, mert kint 
nagyon hideg volt. Mik-
lós püspök felmászott a 
tetőre és a nyitott kémé-
nyen át bedobta az ara-
nyat. A harmadik lány 
éppen akkor kötötte fel 
harisnyáját száradni a 
kandallószerű tűzhely-
re. A keszkenőbe rakott 
arany pedig épp belehul-
lott a harisnyába.

- Ennek ellenére sokak 
szerint a Mikulás azért öl-
tözik pirosba, mert pusz-
tán a Coca-Cola mar-
k e t i n g - g é p e z e t é n e k 
találmánya.

- Szó sincs erről, badar-
ság, hogy az én megjele-
nésemet egy kólagyár-
tó találta volna ki. Itt az 
Északi-sarkon amúgy is 
túl hideg van ahhoz, hogy 
ilyesmiket igyon az em-
ber. Mi itt a rénszarva-
sokkal és krampuszokkal 
együtt inkább a teát pre-
feráljuk, hogy felmelegít-
sen minket, ha nagy a haj-
tás. 

- Apropó rénszarvasok, 
hogy vannak Rudolfék, 
és lehet arról tudni, hogy 
miért olyan különleges ő, 
és miért mindenki csak 
őt emlegeti a szánhúzó 
szarvasok közül?

- Rudolf sok-sok évvel 
ezelőtt született az Észa-
ki-sarkon. Ő talán a leg-
híresebb a rénszarvasok 
közül, igazi vezéregyéni-
ség, de ez nem volt min-
dig így. Igazság szerint, 
amikor Rudolf még ki-
csi volt, nagyon nehezen 
illeszkedett be a többi 
rénszarvas közé. Egyet-
len játékba se vették be 
a fénylő orra miatt. Ez őt 

nagyon elszomorítot-
ta, mindent megpróbált, 
hogy orra ragyogását 
megszüntesse, de hiába. 
Egyszer aztán karácsony 
éjszakáján nagyon meleg 
lett és sűrű köd ereszke-
dett az Északi-sarkra. A 
köd annyira áthatolha-
tatlan volt, hogy az or-
runk hegyéig se lehetett 
látni. Már-már azon gon-
dolkodtam, hogy törlöm 
az idei utazást és aján-
dékosztást, amikor tá-
madt egy ötletem. Talán 
Rudolf orra segíthetne 
elnavigálni a ködben. Így 
történt, hogy Rudolf ve-
zette azon az éjszakán a 
rénszarvasokat, ahogy 
azóta is minden évben, 
de el kell mondjam, hogy 
Üstökös, Íjas, Csillag, Tán-
cos, Pompás, Villám, Tál-
tos és Ágas is ugyanolyan 
fontos és teljesen egyen-
értékű tagjai a csapatnak. 

- Jut eszembe, ők hogy 
vannak egyébként, ké-
szülnek valamilyen spe-
ciális tréninggel a decem-
beri szezonra?

- Nem mondanám, mi-
vel számukra ez sokkal 
inkább a mókázásról és 
szórakozásról, mintsem 
a munkáról szól, már alig 
várják, hogy csatasorba 
állhassanak.

 - Van kedvenc országuk, 
esetleg egy olyan terület, 
ahová szívesebben men-
nek? 

- Dehogyis, szó sincs 
i l ye s m i r ő l .  M o n d j u k 
az egyenlítő környé-
ke talán egy kicsit job-
ban megviseli őket, mi-
vel ott soha nincs igazi tél 
és a szubtrópusi éghaj-
lat, valljuk be nyugodtan, 
nem éppen a rénszarva-
sok igazi terepe, de leg-
alább néhol kihívásokkal 
is szembesülnek, ami te-
kintve, hogy az év töb-
bi részét pihenéssel töl-
tik a kellemesen hűvösön, 
Lappföldön ennyi szerin-
tem belefér. 

- Önök és a krampuszok 
is pihenéssel töltik a ja-
nuártól decemberig tartó 
időszakot, vagy van vala-
mi egyéb feladatuk, amit 
ilyenkor végeznek?

- Pihenésről szó sincs. Mi 
egész évben monitoroz-
zuk a gyerekek viselke-
dését szerte a világban, 
és ez azért nem minden-
napi kihívások elé állíta-
nak engem és a csapato-
mat. Egyrészről a modern 
technika vívmányainak 
köszönhetően sokkal ké-
nyelmesebben hozzáfér-
hetünk az adatokhoz és 

Interjú a 
Télapóval

pontosabban tudjuk, ki 
milyen jól viselkedett az 
adott évben, másrészről 
azonban sokkal bonyo-
lultabb és komplexebb is 
lett a feladat. 

- Gondolom ezt nem 
egyedül végzi, hiszen el-
képesztő munkának tű-
nik. 

- Képtelenség lenne ezt 
a feladatot egyedül el-
végezni, ezért a kram-
puszok időközben adat-
e l e m z ő i  fe l a d a t kö r t 
kaptak, a tündérek pedig 
tartják a kapcsolatot a 
kockázatelemző cégek-
kel és az ajándékgyár-
tókkal. És persze vannak 
manók is, ők a lappföldi 
gleccserek alatt találha-
tó adatközpontjaink üze-
meltetéséért felelnek. 
Szóval komoly apparátus 
dolgozik azon, hogy min-
den rendben menjen az 
ünnepek környékén, a vi-
lág bármely pontján min-
denki átérezhesse a lé-
nyegét, a szeretet, a béke 
és a remény pozitív üze-
netét. Erről jut eszembe, 
honnan is érkezett ön? 

- Magyarországról, 
Kazincbarcikáról.

- Ismerősen 
c seng. Vár-
jon csak, már 
e m l é k s z e m ! 
A város a szí-
nes házfalakkal és 
azokkal a hatalmas ké-
ményekkel. Igen sok fej-
törést okoztak azok a 
kémények nekünk a het-
venes években, amikor 
még nem voltak ilyen 
fejlett ütközéselkerü-
lést segítő szenzorja-
ink és fejlett repülési 
technikáink. Ellenben 
meg kell mondjam, az 
utóbbi években mindig 
megcsodáljuk azokat a 
fantasztikus falfestmé-
nyeket maguknál. Már 
idén is várjuk, hogy visz-
szatérhessünk. 

- Látom, a többiek lassan 
készülnek az új ajándék-
csomagolós műszakra. 
Engedjen meg még egy 
utolsó kérdést! Hogyan 
szereti, ha szólítják?

- Igazából nincs nagy je-
lentősége, nem igazán 
szoktam ügyet csinálni 
ebből, mindegyikre hall-
gatok. A legközelebb ta-
lán a Joulupukki áll hoz-
zám, mégiscsak itt élek 
Lappföldön, és tisztelet-
ben kell tartanom a helyi-
ek kultúráját. Tudja, hogy 
megy ez. És még mielőtt 
elfelejteném , kaptam 
egy e-mailben kérdést 
egy kolléganőjétől, üze-
nem neki, hogy élő állatot 
a modern biztonsági és 
állategészségügyi sza-
bályozások értelmében 
még a Télapó sem szál-
líthat manapság. Szóval 
a kiskutya ügyében to-
vábbra is csak a barátjára 
számíthat, csodák pedig 
igenis vannak. 

Kellemes karácsonyt kí-
vánok az olvasóiknak!
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FI NOM SÁG 

K arácsonyi mézesk al ács
A karácsonyi asztalról és a hagyományos fenyődíszek 
közül nem hiányozhat a mézeskalács. A Barcika Príma 
központi konyhájáról egy, a gyermekek által már tesztelt 
finomság receptjét ajánljuk figyelmükbe.

Hozzávalók: 1 kg liszt; 2 teáskanál szódabikarbóna; 2 teáska-
nál fahéj; 2 teáskanál mézesfűszer; 40 dkg porcukor; 20 dkg 
vaj, 30 dkg méz; 5 db tojás; 1 db tojás kenéshez

Elkészítés: Az átszitált lisztet a szódabikarbónával összeke-
verjük, a tojásokat villával felverjük. Hozzáadjuk az olvasztott 
vajat, a porcukrot, a mézet, a fahéjat és a mézesfűszert, majd 
óvatosan a liszthez adagoljuk és összegyúrjuk. A masszát 
letakarva 20 percig hűtőben pihentetjük. A tésztát 3 mm 
vékonyra nyújtjuk, megkenjük a felvert tojással, végül ki-
szaggatjuk és 180°C előmelegített sütőben 7-8 perc alatt, 
alsó-felső sütéssel világosbarnára sütjük. 

Díszítés: 1 tojásfehérjét kemény habbá verünk 20 dkg por-
cukorral, egy 1 csipet sóval, 1 csapott evőkanál keményítővel, 
1 teáskanál citromlével.

Festés: Hőálló pohárba teszünk 1 evőkanál zselatint és 3-4 
evőkanál melegvizet. Az ételfestékkel megszínezzük. A 
poharat melegvizes lábosba állítjuk, kicsi lángon kissé ösz-
szemelegítjük, hogy a zselatinos ételfesték ne kössön meg 
olyan hamar, tovább tudjunk vele dolgozni. Ecsettel tetszés 
szerint kifesthetjük a mézes tetejét.

H ÁZTÁ J I PR A KTI K Á K

ÜNNEPI MACSKAJAJKALAUZ
Különösen ilyenkor ünnepek környékén előfordul néha az 
emberrel, hogy a kicsit többet iszik a kelleténél és any-
nyira felönt a garatra, hogy másnap felteszi magának a 
kérdést, hogy valóban megérte a tegnap esti iszogatást 
a reggeli macskajaj. Az ilyenkor szokásos „soha többet 
nem iszom” érzés és a lelkünkbe furakodó mardosó bűn-
tudat énünk teljesen természetes reakciója az alkohol 
okozta mérgezési tünetekre. 

Bár alapvetően minden 
felnőtt ismeri az érzést, 
és a „macskajaj” magától 
is elmúlik egy pár nap el-
teltével, nem árt tisztában 
lenni azzal, hogy mi okoz-
za a másnaposság fizikai 
tüneteit. A lelki tünetek 
mellett a fizikai tünetek is 
egész súlyosak lehetnek, 
hiszen a test kiszáradása 

és a fáradtság mellett, le-
esik a vércukorszintünk, 
a májunk és vesénk pedig 
folyamatosan azon dolgo-
zik, hogy minél hamarabb 
megszabaduljon az előző-
leg felhalmozódott mérge-
ző anyagoktól, miközben 
az emésztőszerveink és a 
fejfájás is folyamatosan kí-
noznak minket. 

Kerüljük a kávét!

Bár egy végig szórakozott 
és homályos emlékekbe 
vesző éjszaka után felkel-
ve, sokak első gondolata 
az, hogy azonnal igyanak 
egy kávét, ez koránt-
sem annyira jó ötlet, mint 
amennyire hirtelenjében 
tűnik. A koffein és ezáltal 
a kávé ugyanis további vi-
zet von el a szervezettől, 

tehát dehidratál, ezzel is 
növelve a kiszáradás koc-
kázatát, ami éppenhogy 
fokozza a másnap tünete-
it, amit enyhíteni szeret-
nénk. Célszerűbb inkább 
teát, vagy limonádét inni, 
amivel hozzájárulha-
tunk a megcsappant 
vitaminszint pótlá-
sához. 

Pótoljuk a vitaminokat!

Mivel az előző esti iszoga-
tással komolyan megter-
heltük a szervezetünket, 
különösen a vesénket és 
májunkat, elég jó ötlet-
nek tűnik, hogy a méreg-
telenítéssel egyidőben 
pótoljuk az ilyenkor nagy 
mértékben csökkenő vi-
taminháztartásunk kész-
leteit. Szinte bármilyen 
multivitaminnal, vagy 

otthon ta-
lálható vízben 
oldódó vitamin-
nal jó eredménye-
ket érhetünk el, de ha 
van bármilyen pezs-
gőtabletta otthon, 
az is segíthet a tü-
neteken, vagy ha egy 
esetlegesen frissen 
facsart narancs levét 
felhajtjuk.

Együnk!

Az evés talán az utolsó 
dolog, amire a másnapos 
gyomorral ébredő em-
berfiának eszébe jutna 
egy kiadós tivornya után, 
de mindenképpen meg-
fontolandó, hogy bár-
mennyire is nehezünkre 
esik, de szilárd táplálé-

kot vegyünk magunkhoz. 
A testünk ilyenkor legin-
kább az ásványi anyagok-
ban dús, proteinben gazdag 
anyagokat díjazza, de elő-
ször csak egy kis nassolni-
valóval kezdjünk, mint keksz 
vagy ropi, esetleg egy kifli, 
aztán jöhetnek a kiadósabb 

darabok, mint mondjuk a 
húsleves, vagy ha képesek 
vagyunk rá, a gyorséttermi 
kaják. Egy gyros, vagy ham-
burger elfogyasztása ilyen-
kor igazi kihívás lehet, tehát 
ügyeljünk a határainkra, de 
ha lemegy, akkor már fél-
úton vagyunk a siker felé. 

Végezzünk testmozgást, zuhanyozzunk egyet!

Miután az ember kialud-
ta magát és nagyjából 
kezelte a komolyabb in-
toxikációs tüneteket, nem 
rossz ötlet, ha átmozgatja 
egy kicsit a testét. Persze 

nem valami komoly edzés-
re kell ilyenkor gondolni, de 
bármennyire is nehezünkre 
esik, egy 20 perces kocogás 
beindíthatja azokat a folya-
matokat, melyek átbillentik 

testünk fiziológiai folyama-
tait a pozitív tartományba. 
Ha ez nem megy, akkor egy 
hideg-meleg vízzel váltott 
frissítő zuhannyal is sokat 
segíthetünk állapotunkon.  

Hétköznapi kémia - Házipatika 

Ha még továbbra is kínoz 
minket a fejfájás és egyéb 
tünetek, amik elviselhe-
tetlenné teszik a másna-
pot, végső megoldásként 

még min-

dig ott vannak a patikában 
recept nélkül kapható fáj-
dalomcsillapítók, amik némi 
kockázat és nem várt mel-
lékhatással fűszerezve, de 
enyhíthetik a lét fájdalmát. 
A mostanában népszerű 
ibuprofén hatóanyagú ké-
szítményekkel azonban vi-
gyázni kell, mivel az alkohol 

felerősítheti az amúgy sem 
lekicsinylendő mellékha-
tásaikat, akár még gyo-
morvérzést is okozhatnak. 
Ugyanígy nem túl szeren-
csés az aszpirin alkalmazá-
sa sem, ami alkohollal kom-
binálva vérhígító hatásával 
megkeserítheti az ember 
életét. 

Kutyaharapást szőrivel

Ha pedig már minden 
megoldási módszeren 
túl vagyunk és továbbra 

is kínoz minket a más-
nap, legvégső esetben 
még mindig fordul-
hatunk a legkevésbé 
szerencsés, de ugyan-
akkor betonbiz tos 
népi módszerhez, azaz 

„gyógyíthatjuk a ku-
tyaharapást szőrivel”. 

Bár az alkoholos ita-
lok további fo-

g y a s z t á -

sa valóban csökkentheti 
a másnaposság tüneteit, 
nagyon könnyen áteshe-
tünk a ló túloldalára, ekkor 
azonban a következő nap 
kezdhetjük az egészet 
elölről. Ha azonban még-
is úgy döntenénk, hogy 
némi alkohollal oldanánk 
a másnaposság tünete-
it, mindenképpen ügyel-
jünk arra, hogy bármi-
lyen csábítóan hangzik is 
tölteni a nappaliban talált 
félig teli üveg pálinkából 
egy nagyobb kupicát, in-
kább long drinkekkel vagy 
esetlegesen sörrel pró-
báljuk meg ezt, és min-

denképpen vegyünk 
magu n khoz el őt-

te valami szilárd 
táplálékot!

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 22-ig

vagy a készle
t erejéig

7 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

10 év garanciával
Motor - turbó - váltó

 Suzuki és Mazda márkakereskedéseink

ZÁRVA2018. DECEMBER 22-től
tartanak Miskolcon és Kazincbarcikán is.

NYITÁS: 2019. JANUÁR 02.

HIRDETÉS
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A Barcika Szolg Kft. ügyfélszolgálatának ünnepi nyitvatartása
2018. december 15. (szombat)  zárva
2018. december 17. (hétfő)  08.00–14.00
2018. december 18. (kedd)  07.00–19.00
2018. december 19–20. (szerda–csütörtök)  08.00–15.30
2018. december 21. (péntek)  08.00–12.00
2018. december 24–25–26. (hétfő–kedd–szerda)  zárva
2018. december 27. (csütörtök)  07.00–19.00
2018. december 28. (péntek)  zárva
2018. december 31. – 2019. január 01. (hétfő–kedd)  zárva
2019. január 02. (szerda)  07.00–19.00
Pénztári befizetés a zárást megelőző negyedórában már nem lehetséges. A többi 
munkanapon Ügyfélszolgálati Irodánk a megszokott nyitvatartási időben áll szíves 
rendelkezésükre.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Üdvözlettel:

December 21. péntek 18.00

                   Karácsonyi  adás
Műsorvezető: Győrfi Pál

szóvivő, egészség szakértő – Országos Mentőszolgálat

A hazai pezsgőzés kultúrája
Hogyan készülnek a népszerű üdítőitalok
Ünnepi díszbe öltözött Kolorcity
Hamisíthatatlan böllérfesztivál a Felvidéken
Hogyan lesz a gyümölcsből pálinka?

Ezenkívül sok-sok játék, zene és meglepetés!
Tartsanak velünk!

 MŰSORAJÁNLÓ

FELNŐTT FÉRFI KATEGÓRIA
Kazincbarcika, 

2018. december 22–23.

Versenykiírás és nevezés: www.kolorcity.hu   •   Nevezési határidő:  december 18.

Don Bosco
Sportközpont 

FUTBALLKARÁCSONY A LEGJOBB KISPÁLYÁS CSAPATOKKAL

Kispályás
LABDARÚGÓ
Emléktorna

IX.
SZITKA
BÉLA

VRCK

ELMARADT A 
VEGYÉSZ CSODA
A férfi röplabda CEV-kupában a legjobb 16 közé jutás volt 
a tét a Vegyész RC Kazincbarcika számára. A kék-sár-
gáknak nem sikerült a továbbjutás, hiszen a cseh Kladno 
3–2-re győzött Kazincbarcikán. A bajnokságban azon-
ban továbbra is veretlen Marek Kardos együttese, hiszen 
3–0-ra legyőzte a MÁV-Előre Székesfehérvár együttesét. 

A magyar együttes ide-
genben 3–1-re kapott 
ki, így a továbbjutáshoz a 
3–0-ás, vagy 3–1-es si-
ker mellett az úgyneve-
zett „aranyszettet” is meg 
kellett nyerniük. Az első 
szettben a csehek 9–6-
ra elhúztak, majd Kardos 
időkérése után a  kezdeti 
3 pontos előny hatra nőtt. 
A vendégek az első felvo-
nást 25–18-ra nyerték. A 
folytatásban a kék-sárga 
együttes remek hármas 
blokkjainak köszönhetően 
6–5-re vezetett is. A szett 
további részében sokáig 
fej-fej mellett haladtak a 
felek, a hajrához érve 23–
23 után a barcikaiak sze-
reztek pontot és jutottak 
játszmalabdához. A cseh 
együttes végül 28–26-
ra megnyerte a szettet. A 
harmadik szakaszban a  
barcikai játékosok azon-
ban remekeltek és 6–3-ra 
vezettek. A folytatásban 
11-9-nél a csehek, de pár 
perccel később 14-12-nél 
már Szabó Dávidék álltak 
jobban. A hajrában 24-23-
nál a vendégeknek volt 
meccslabdájuk, de a haza-
iak fordítottak és 27-25-
re megnyerték a játszmát. 
A negyedik felvonás ele-
jén beragadt a Vegyész és 
4-7-nél Kardos edző élt az 
időkérés eszközével. Sza-
bó és Németh szorgalma-
san termelte a pontokat. 
A Kazincbarcika 25-20 
arányban meg is nyerte a 
játszmát.
Az ötödik szettben a bar-
cikai alakulat hiába veze-
tett két ponttal, 3-1-nél és 
9-7-nél a vendégeknek 
sikerült az egyenlítés, majd 
a fordítás. A hajrához érve 
12-14-nél jutott meccs-

labdákhoz a Kladno, melyek 
közül az elsőt még hárította 
a VRCK, de végül 15-13-ra 
a cseheké lett a játszma. A 
Kladno így 3-2-re győzött 
Kazincbarcikán és 5-1-es 
pontaránnyal jutott a CEV- 
kupa nyolcaddöntőjébe. 
A VRCK ezzel befejezte eb-
ben a sorozatban nemzet-
közi szereplését. 
A Vegyész számára követ-
kezhetett az esztendő utol-
só hazai bajnoki mérkőzése 
a MÁV Előre Székesfehér-
vár ellen. Az első szettben 
a vendégek meglepetésre 
3 pontos vezetésre tettek 
szert. A folytatásban azon-
ban egyre jobban belejött 
a Kazincbarcika, 12-11-nél 
összejött a fordítás és vé-
gül 25-18-ra a vendéglátóké 
lett az első szett.
A második etapot is a du-
nántúliak kezdték jobban, 
de 9-7-nél már a kék-sár-
gák álltak jobban. Milevék 
25-21-re nyertek ebben a 
játszmában. 
A harmadik felvonásban 
nagyszerűen kezdett a 
Barcika, állva hagyta ellen-
felét és hiába kért 6-0-ás 
hazai előnynél időt a fehér-
váriak edzője, az sem segí-
tett. A vendégek 10-0 után 
szerezték első pontjukat. 
Árva ászai, valamint Né-
meth pontjai után 18-5-nél 
már csak az volt a kérdés, 
elérik-e a vendégek a 10 
pontot. Végül ez sikerült a 
székesfehérváriaknak, hi-
szen ezt a játszmát 25-11-re 
hozta a Vegyész. 
A kék-sárgák együttes ha-
zai környezetben december 
16-án, vasárnap este 6 órától 
vívja az év utolsó meccsét 
a Közép-Európai Kupában 
a Zágráb ellen a Don Bosco 
Sportközpontban.

RÖPLABDA SPORTÁG FEJLESZTÉSI PROGRAM 

LERAKTÁK A REGIONÁLIS RÖPLABDA 
KÖZPONT ALAPKÖVÉT
A város sportsikereihez méltó Regionális Röplabda Központ épül hamarosan Kazincbarcikán, 
a sportág új otthonának szánt sportcsarnok alapkőletételére 2018. december 6-án került 
sor. A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola udvarán megrendezett eseményen 
bemutatták a Röplabda Sportág Fejlesztési Program keretében megépítendő új épület lát-
ványterveit és kiderült az is, hogy a város és környék röplabdásai a tervek szerint már jövőre 
birtokba is vehetik a minden igényt kielégítő sportkomplexumot. (Részletek: kolorline.hu)

KAZINCBARCIKAI JUDO SE 

JUDO CSILLAGOK VERSENYEZTEK
A Kazincbarcikai Judo SE 
szervezésében került sor 
a régió egyedüli, nemzet-
közi szintű Judo Csillagok 
Kupa nemzetközi után-
pótlás versenyére de-

cember 8-án a Don Bos-
co Sportcsarnokban. A 
negyedik alkalommal 
rendezett megmérette-
tésen közel háromszáz 
versenyző – köztük ro-

mániai, lengyel és szlo-
vák cselgáncsozókkal – 
mérték össze erejüket. A 
részletes eredmények a 
kolorline.hu oldalon talál-
hatók.

KBSC

VERESÉG AZ ÉV UTOLSÓ HAZAI MECCSÉN
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 20. fordulójában a 
Nyíregyházát fogadta a KBSC. A kék-sárgák ezúttal sem 
tudták legyőzni szabolcsi riválisukat.

A mérkőzésen több hely-
zete volt a vendégeknek, a 
KBSC csak olykor-olykor 
jutott el Jova kapujáig. Fila 
többször is bravúrral hárí-
tott, ám a 29. percben Pekár 
lövésénél már ő sem tudott 
mit tenni, a vendégek táma-
dója góljával így előnybe ke-
rült a szabolcsi együttes. A 
bekapott gól után többet 
támadott ugyan a Kazinc-
barcika, de Heil 3 méterről 

is a kapusba rúgta a labdát 
így elmaradt az egyenlítés.
A második játékrész kazinc-
barcikai rohamokkal kez-
dődött: Kanalos 17 méteres 
lövése után az 54. percben 
jött is az egyenlítés. A KBSC 
ezután hajtott a vezető gó-
lért, de a helyzetei kimarad-
tak. A 63. percben azonban 
egy hazai védelmi hibát Re-
zes használt ki és ismét a 
vendégeknél volt az előny. 

A folytatásban már nem 
volt elég átütő erő a Gálhi-
di-csapat játékában. Hiába 
cserélt a hazai tréner, már 
ez sem segített. A találko-
zó végén még a hazai ka-
pus Fila kapott piros lapot 
reklamálásért. A KBSC idei 
utolsó hazai bajnokiját így 
2-1-es vereséggel zárta. A 
Kazincbarcika 28 ponttal a 
8. helyen áll a bajnokságban. 
A 2018-as esztendő utolsó 
fellépésére barcikai részről 
december 16-án vasárnap 
13 órától Kaposváron kerül 
sor.

DIÁKSPORT

LEGJOBBAK KÖZÖTT A POLLACK
Miskolcon, a megyehá-
za dísztermében de-
cember 7-én tartották 
a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Diáksport és 
Szabadidő Egyesület ha-
gyományos díjátadó ün-
nepségét, ahol megyénk 
legtehetségesebb, leg-
eredményesebb diák spor-

tolói köszöntötték, illetve a 
megyei közgyűlés vezetése 
átadta a „Jó tanuló, jó spor-
toló” díjakat. 
Kazincbarcika iskolái és di-
ákjai is szerepeltek a dí-
jazottak között, hiszen a 
nagy létszámú, 800 főnél 
nagyobb iskolák versenyét 
a Kazincbarcikai Pollack Mi-

hály Általános Iskola nyerte 
meg. 
Az egyéni díjazottak között 
pedig Imre Eszter, a Kazin-
czy Ferenc Tagiskola tanu-
lója megkapta a „Jó tanuló, 
jó sportoló díj” kitüntetést, 
melyet Török Dezsőtől a 
Megyei Közgyűlés elnöké-
től vehetett át.

ORSZÁGOS FLOORBALL DIÁKOLIMPIA 

ELŐDÖNTŐ 
KAZINCBARCIKÁN
Kazincbarcikán rendezték az Országos Floorball Di-
ákolompia elődöntőit december 11-én a Don Bosco 
Sportközpontban. Az elődöntőn az I-IV korcsoportos 
gyermekek játszottak egymással az országos döntő-
be jutásért.

Közel 300 gyerek összesen 43 csapatot alkotva érkezett 
– Pest, Hajdú-Bihar, Heves és  Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből – az országos elődöntőre, hogy megküzdjenek 
az országos döntőbe való továbbjutásért. 
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola diákjai 
rendszeres résztvevői az országos döntőknek. A jelenlegi 
diákolimpia döntőjére január 19-én és 20-án kerül majd 
sor, amit szintén Kazincbarcikán rendeznek, itt pedig majd 
6 korcsoportban játszik egymással közel 700 gyermek.
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A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. 
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes 
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki 
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokza-
ti felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, 
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.

Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes re-
zsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is meg-
állapítottak.

I. emelet m2

Irodák 34,45
Irodák 53,59
Irodák 57,66

II. emelet m2

Irodák 53,87
Irodák 53,82
Irodák 53,78
Irodák 55,44

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a 
következő elérhetőségeken:

kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627

e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

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

 2018. december 21.

Nyitva: keddtől péntekig 6–16 óráig, szombaton 6–13, vasárnap 6–12 óráig; Tel.: +36 30 573 5584

Karácsonyi  vásár
2018. december 18-tól  24-ig

Hagyományos termelői  péntek

Széles áruválasztékkal  várjuk  kedves vásárlóinkat !
Élőhal , fenyőfa , ajándék , karácsonyi  kiegészítők , stb.

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 alkoholos:
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

AKCIÓ! Marcipán és eper-tejszín szaloncukor 750 Ft/kg
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 

kívánunk minden kedves vásárlónknak!


