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ÚJÉVI KONCERT ILLÉNYI KATICÁVAL

Újévi koncerttel köszöntötte Kazincbarcika városa a 
2019-es évet január 11-én és 12-én az Egressy Béni Mű-
velődési Központ színháztermében. A kétnapos esemé-
nyen fellépett Illényi Katica, Liszt Ferenc-díjas magyar 
hegedűművész és a Kodály Zoltán Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény „MELÓDIA” kamarazenekara.

Szitka Péter polgármes-
ter megnyitó beszédé-
ben köszöntötte a ven-
dégeket, valamint erőben, 
egészségben gazdag bol-
dog új évet kívánt a város 
minden lakójának, vala-
mint a programhoz jó szó-
rakozást a jelenlévőknek.
A koncert első felében a 
Kodály Zoltán Alapfo-
kú Művészetoktatási In-
tézmény „MELÓDIA” ka-
marazenekarának zenei 
előadását hallhatta a pub-
likum, melyet az intéz-
mény néhány tanulójának 
táncos fellépése színesí-
tett. Az iskola pedagógu-
saiból verbuválódott ka-
m a r a z e n e k a r  i m m á r 
hagyományt teremtett az 
újévi koncertekkel, hiszen 

2005 óta minden évben 
muzsikálnak a város lakó-
inak az újév alkalmából.
Ezt követően Kerek Gá-
bor Közeled ő, akinek 
m e g h a t á r o z ó  s z e r e -
pe volt az est létrejötté-
ben, mondott köszöntőt 
és kérte fel a közönséget, 
hogy csatlakozzon hozzá 
az új esztendő köszönté-
sére egy pohár pezsgővel.
Ezek után következett 
az est fő attrakciója, Il-
lényi Katica, aki hegedű-
jével és énekhang jával 
is elkápráztatta a kö-
zönséget, illetve bemu-
tatta a teremint, mely a 
világ egyik legelső elekt-
ronikus hangszere, gya-
korlatilag egy rádióhullá-
mok által vezérelt analóg 

szintetizátor. A közönsé-
get lenyűgözte az eszköz 
egyedisége. A művész-
nő akár motorhangokat is 
tudott utánozni a hang-
szerrel, emellett pedig 
nagyon komoly zenei da-
rabokat is előadott vele, 
ami annak fényében külö-
nösen nagy teljesítmény, 
hogy a világon összesen 
öten tudnak ilyen elismert 
szinten játszani ezen a 
hangszeren.
A zenei előadás végét kö-
vetően Bukó Géza önkor-
mányzati képviselő egy 
csokor virágot adott át a 
művésznőnek, aki néhány 
szóban megköszönte a 
közönségnek a figyelmet, 
valamint boldog új évet és 
jó egészséget kívánt min-
denkinek. 
Aki pedig szeretett vol-
na pár szót váltani a he-
gedűművésszel, annak a 
színfalak mögött az előa-
dás után erre is volt lehe-
tősége.

TÉ RSÉG

ÉLVEZD AZ ÉLETET COSTA RICAI MÓDRA!
Ebben havas, hideg idő-
ben sokunkban megfo-
galmazódik, milyen jó vol-
na valami napsütötte tájon 
koktélt iszogatva heve-
részni. Gáspár Attila az Eu-
polisz munkatársaként be-
járta a világot. Ezúttal nem 
csupán szűkebb pátriája, 
Vadna lakosainak hozta el 
a napfényt, beszámolóját 
olvasva betekintés nyer-
hetünk legutóbbi útjába: 
„Közép-Amerika legfej-
lettebb, legeurópaibb or-
szága Costa Rica. Fejlett, 
nyugat-európai gondolko-

dás vezetett oda, hogy az 
országban csak megújuló 
energiaforrásokat alkal-
maznak, nincs hadsereg, 
jó a közbiztonság, egész-
ségügy és az oktatás. Így 
lehet az, hogy Costa Rica 
a legboldogabb ország a 
világon. Az ország feleak-
kora, mint Magyarország, 
viszont jóval változato-
sabb a természeti képe. 
Területét őserdők és köd-
erdők, szavannák, műkö-
dő vulkánok és változa-
tos tengerpartok alkotják, 
nem hiába nevezték el a 

spanyol hódítók Gazdag 
Partnak. 
Ezt az ott töltött két hét 
alatt magam is megta-
pasztaltam. Túráztunk 
vulkánok lejtőit borító 
esőerdőkben, botladoz-
va a sárban a gyökerek 
között, óvatosan persze, 
hiszen vigyázni kellett 
a mérges kígyókkal, pó-
kokkal és egyéb mérgező 
rovarokkal a 100% pára-
tartalomban. A kávéültet-
vényekről frissen pörkölt 
kávét szürcsöltünk, az 
ananász, a banán és a pa-
paya is a kertből került az 
asztalra a reggelihez. A 
Csendes-óceán partján a 
krokodilok és a veszélyes 
tengeráramlások jelen-
tettek problémát, persze 
ennek ellenére is sikerült 
tisztességesen lebarnul-
ni. A Karib-tenger partján 
egy csodavilágot látogat-
tunk meg, Tortuguerot, 
amit Kis-Amazonasnak is 
hívnak. Ezernyi kisebb-na-

gyobb vízfolyás, itt utak 
nem léteznek, csakis ha-
jóval lehet közlekedni. A 
hajóról pedig belátunk a 
vízparti dzsungel életé-
be: krokodilok napoznak, 
óriási papagájok rikácsol-
nak, lajhárok bambulnak, 
gyíkok szaladgálnak a víz 
felszínén, ha megriadnak a 
csónaktól. 
A Karib-tenger itt haragos, 
hatalmas hullámai vannak, 
tele cápával, nem aján-
lott az úszás. Délen, Limón 

környékén már csendesül 
a tenger, itt igazi jamaicai 
hangulat uralkodik, szól 
a reggae-zene, raszták 
árulnak az út szélén, min-
denki laza. A costa ricai 
emberek alapvetően la-
zák, minden egyes prob-
lémára, gondra egyetlen 
válaszuk van: Pura Vída! 
Ez szó szerint tiszta életet 
jelent, valójában úgy for-
díthatnánk: nyugi, lazulj le, 
nincs baj, élvezd az életet! 
Szóval, Pura Vída!”

NAGYOBBRA CSERÉLHETŐ A SZELEKTÍV EDÉNYZET
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy azon Ka-
zincbarcika város közigazgatási területén, családi há-
zas övezetben élők, ahol az adott ingatlanban legalább 
4 fő rendelkezik bejelentett lakóhellyel, lehetőség van 
a 2016. év folyamán átvett 120 l űrmértékű szeletív 
edényzetek 240 l űrmértékűre történő cseréjére.

Az edényzetek cseréjének 
feltételei:
1. a kérelem benyújtására 

kizárólag Kazincbarcika 
város közigazgatási te-
rületén lévő, családi há-
zas övezetben lévő in-
gatlanok esetében van 
lehetőség,

2. a visszaadandó edény-
zet sérülésmentes-
ségére vonatkozó-
an nyilatkoznia kell az 
edényzet birtokosának, 
amennyiben azonban 
a csere alkalmával az 
edényzet sérülésmen-
tessége nem állapítható 

meg, az edényzet kicse-
rélésére nem kerül sor,

3. az edényzet cseréjé-
re irányuló kérelemhez 
mellékelni kell az edény-
zet birtoklására jogosító 
megállapodás másola-
tát,

4. az edényzet cseréjének 
feltétele a legutolsó, a 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj befi-
zetését igazoló csekk 
másolatának, valamint 
az ügyfélazonosítót 
tartalmazó számlalevél 
másolatának kérelem-
hez történő csatolása,

5. a kérelem benyújtására 
az az ingatlanhasználó 
jogosult, ahol az adott 
ingatlanban legalább 4 fő 
rendelkezik bejelentett 
lakóhellyel, melynek a 
lakcímnyilvántartásban 
történő ellenőrzéséhez 
a kérelmező a kérelem 
benyújtásával hozzájá-
rul,

6. a kérelmező adatai ke-
zeléséhez a kérelem be-
nyújtásával hozzájárul,

7. nyilatkozat arra vonat-
kozóan, hogy a kérel-
mező vállalja, hogy az 
edényzet átvételére 
vonatkozó megállapo-
dást a csere alkalmával 
aláírja.

A kérelem benyújtásának 
határideje: 2019. febru-
ár 15.

A kérelem benyújtásának 
helye és módja:
1. személyesen Kazinc-

barcikai Polgármesteri 
Hivatal Szociális Cso-
portjánál – 3700 Ka-
zincbarcika, Fő tér 36.,

2. postai úton a Kazincbar-
cikai Polgármesteri Hi-
vatal, 3700 Kazincbarci-
ka, Fő tér 4. postai címre

3. elektronikusan a szoc@
kazincbarcika.hu e-mail 
címre.

A kérelem letölthető a 
www. kazincbarcikai.hu 
oldalról, vagy személye-
sen átvehető a Fő tér 36. 
szám alatt ügyfélfogadási 
időben, illetve a Kazincbar-
cikai Polgármesteri Hivatal 
Fő tér 4. szám alatti épü-
letének portáján munka-
időben.
A kérelemhez csatolni kell:

1. edényzet birtoklására 
jogosító megállapodás 
másolati példányát

2. legutolsó közszolgálta-
tási díj befizetését iga-
zoló csekk másolatát

3. ügyfél- vagy partner-
azonosítót tartalmazó 
számlalevél másolatát

A kérelmek elbírálására a 
beérkezés sorrendjében 
kerül sor. Amennyiben a 
befogadható kérelmek 
száma eléri a rendelke-
zésre álló cseredarabok 
számát, a kérelmet eluta-
sítjuk.
Az edényzetek cseréjére 
várhatóan 2019 tavaszán 
kerül sor, mely térítés-
mentes, és nem jelenti a 
közszolgáltatási díj válto-
zását!

FELHÍVÁS
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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!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg Vagyon-
kezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsé-
nyi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 1 db önkormányzati tulajdonú bérla-
kást, az alábbiak szerint:

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet, illetve bővebb felvilá-
gosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában, 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 
szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2019. január 31. (csütörtök) 15.00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Kecskeméti Andrea Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

Cím
Bercsényi út 14.

II. em. 6.

Alapterület (m2) 32

Komfortfokozat összkomfortos

Szobaszám 1

Lakbér és külön szolgáltatási díj összesen (Ft/hó) 11 200

Előtakarékosság mértéke Ft/hó 28 000

FIATALOK GARZONHÁZA

Kazincbarcika a hagyományosan megrendezett újévi koncerttel köszöntötte 2019-
et és a városlakókat. Az esemény sztárfellépője Illényi Katica Liszt Ferenc-díjas 
hegedűművész, Magyarország Érdemes művésze volt. A nemzetközi és a hazai kö-
zönség nagy kedvence 2002-től koncertezik önállóan, a komolyzene és a jazz mű-
fajában. Fellépésein a klasszikus hegedűirodalom gyöngyszemeit szólaltatja meg, 
valamint Csajkovszkij, Paganini, Dvořák, Gershwin, Morricone, Michel Legrand és 
John Williams zenéi mellett a magyar zeneszerzők Bartók, Kodály, Liszt és Weiner 
Leó művei is felcsendülnek. Emellett a művésznő egyike a világ öt előadójának, akik 
képesek magas színvonalon megszólaltatni a teremint. Az elismert hegedűművészt 
az előadás előtt kapta mikrofonvégre stábunk. 

– Az új esztendő küszö-
bén álljunk meg egy pilla-
natra és idézzük fel 2018 
végét! Hogyan teltek Ön 
számára az ünnepek?  
– Nagyon sűrű volt, épp-
hogy a karácsonyt ott-
hon tudtuk tölteni, már-
is kezdődött egy hosszú 
próbaidőszak, hiszen szil-
veszter napján egy egész 
estés koncertet adtam 
Svájcban, Winterthurban, 
a Orchester Musikkollegi-
um Winterthur szimfoni-
kus zenekar kíséretében. 
Nagyszabású és szép fel-
adat volt. Két napja jöttem 
haza és azonnal Kazinc-
barcikára utaztunk. 

– Nem először jár váro-
sunkban. Milyen érzések-
kel tért ide vissza?
– Igazán sok szép emlé-
kem fűződik a városhoz. 
Néhány évvel ezelőtt ha-
talmas koncer tet ad-
tunk itt, feledhetetlen ér-
zés volt együtt énekelni a 
kedves közönséggel. Min-
dig jó, amikor az ember-
nek sikere van, de az igazi 
elismerés az, amikor visz-
szahívják. Nagyon örülök, 
hogy itt vagyok, ráadá-
sul óriási meglepetés fo-
gadott. A Melódia Kama-
razenekar megtanult pár 
számot a repertoáromból.  
Itt ültek felkészülve, szé-
pen összepróbálva a mű-
sorszámokat és egy kó-
russal is megleptek. Tehát 

a végén lesz egy közös 
ünneplés a közönséggel. 
Egy rövid próbán vagyunk 
túl, mindjárt kezdődik az 
előadás, de eddig is annyi 
szeretetet kaptunk, hogy 
már ez megérte. 

– Ön egy klasszikus ze-
nész család gyermeke. 
Miként élte meg a felnőtté 
válás folyamatát ebben a 
miliőben? 
– Annyira természete-
sen születtem bele ebbe 
a zenész családba, hogy 
tulajdonképpen el sem 
tudom képzelni, milyen 
az a családi lét, ahol nem 
így nevelik a gyermeke-
ket. Én az anyatejjel szív-
tam magamba a muzsi-
kát. A gyógypedagógus 
édesanyám kiválóan zon-
gorázott. Édesapám az 
Operaházban hegedült, 
a bátyám szintén hege-
dült, aztán jómagam is 
ezt a hangszert válasz-
tottam; a húgom cselló-
zott, az öcsém ugyancsak 
a hegedű mellett döntött, 
úgyhogy valamelyik szo-
bából folyamatosan zene-
szó hallatszott. Manapság 
a testvéreim külföldön él-
nek, édesapám sincs már 
köztünk, most már csak 
én muzsikálok otthon, de 
mindig jól érzem magam 
ott, ahol sok hangot hallok. 
Egyébként fantasztikus 
dolog és az ember csak 
hálás lehet a sorsnak, ha 

olyan helyre születik, mint 
én. Minket hetente több-
ször vitt az apám operá-
ba és koncertekre, szinte 
az Operaházban éltünk. Ez 
egy behozhatatlan előny, 
óriási nagy adomány volt. 
Úgy vélem, ez alapjaiban 
meghatározhat egy mű-
vészi pályát. 

– Ezek szerint az édesap-
ja volt az első mentora?
– Igen, ő volt az első ta-
nárom a Zeneakadémiá-
ig. Kisgyerekkorunkban 
egyikőnk sem járt zeneis-
kolába, viszont magán-
tanártól sajátítottuk el a 
zeneelméletet és a szol-
fézst, de a hangszertu-
dást édesapámtól kaptuk. 
Amíg élt, illetve míg ott-
hon laktunk, igazi kontroll 
volt nekünk.

– A komolyzene világából 
elkalandozott a könnye-
debb zenei műfajok felé is. 
Minek volt köszönhető ez 
az irányváltás? 
– Zeneakadémista ko-
romban szűknek éreztem 
a komolyzene határait. 
Hallgatóként játszottam 
az Operaház és a Buda-
pesti Operettszínház ze-
nekarában. Láttam a szín-
padi munkát, tetszett, 
hogy jókedvű en tá n -
colnak, énekelnek a szí-
nészek, s szégyelltem, 
hogy én zenész létemre 
nem tudok énekelni. Ti-

tokban kezdtem ének-és 
táncórákra járni. Aztán 
beleszerettem a sztepp-
táncba. Úgy jártam a Ze-
neakadémián, hogy a he-
ge d ű to ko m ra k ívü l rő l 
akasztottam rá a sztepp-
cipőt, hogy mindenki lás-
sa, nemcsak hegedülök, 
hanem szteppelek is. Egy 
húsz- huszonegy éves fi-
atalban annyi kíváncsiság 
és életvidámság van. Az 
a szép a huszonéves kor-
ban, hogy az ember elhi-
szi, mindent meg tud csi-
nálni, amiért lelkesedik. 
Később, érettebb fejjel, 
egy-két jólirányzott po-
fon, vagy kudarc után re-
álisabban tudja felmérni, 
bizony nem elég pusztán 
a becsvágy, a sikerért ret-
tenetesen sokat is kell 
dolgozni. Én valami olyan 
hittel néztem a jövőbe, 
hogy amikor a mai fiatalok 
odajönnek hozzám, fárad-
hatatlanul biztatom őket. 

Ha újrakezdhetném, nem 
hallgatnék azokra, akik 
visszafognak. 

– Az életrajzát tanulmá-
nyozva feltűnt a karitatív 
tevékenysége. Mit jelent 
Önnek a jótékonykodás?
– Úgy neveltek, hogy a 
segítőkészségnek min-
den ember kötelességei 
között ott kellene len-
nie. Mi muzsikusok na-
gyon sokat tudunk tenni 
egy jó ügyért. A honorá-
rium felajánlásán túl sze-
re te m , a m i ko r ze n é t 
tanuló gyerekeket és pe-
dagógusokat térítésmen-
tesen beengedünk a kon-
certjeinkre. Egy fiatalban 
talán pont az a koncert in-
dít el valamit, az lesz, ami 
inspirálja. Imáim végén 
mindig arra kérem a Te-
remtőt, adja meg nekem 
azt a látást, hogy észre-
vegyem a segítségért fe-
lém nyúló kezet. 

I NTE R J Ú

SZTEPPCIPŐ A 
HEGEDŰTOKON
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KBSC

KILENC GÓL AZ ELSŐ 
FELKÉSZÜLÉSI MECCSEN
Napi két edzéssel kezdték meg a kevesebb, mint egy 
hónap múlva rajtoló tavaszi szezonra a felkészülést a 
KBSC NB II-es labdarúgói.

Gálhidi György az első 
edzéseket Kazincbarci-
kán, a KSK Tornacsarno-
kában, majd a műfüves 
pályán vezényelte le. Az 
együttes keretében je-
lentős változás nem vár-
ható. A KBSC-től elkö-
szönt az öt szezonban 
technikai vezetőként dol-
gozó Csákány Csaba, aki 
az NB I-es Mezőkövesd 
együttesnél tevékenyke-
dik a jövőben. A játéko-

sok közül Kovács Olivér 
és Szabó Lukas helyzete 
sem biztos a klubnál. A ta-
vaszi rajtig – mely febru-
ár 3-án lesz a Tiszakécske 
ellen – már nem sok az idő, 
de a vezetőedző úgy érzi a 
csapat friss és felkészült 
lesz a putnoki mérkőzés-
re. A KBSC keretében pró-
bajátékosként szerepel 
Virág Ákos, aki megfelelt 
a stábnak, míg a román 
Cristian Cifut még teszteli 

a klub. Az utánpótláscsa-
patból is tesztel játékoso-
kat a Barcika, hiszen Ta-
kács Tamás a Sajóvölgye 
Focisuli, míg Lajkó Csanád 
a KBSC-Bánhorváti lab-
darúgójakén vesz részt az 
NB II-es csapat edzésein. 
A Kazincbarcika lejátszot-
ta első edzőmérkőzé-
sét is, melyen az NB III-as 
Tállya együttesét 9-0-ra 
győzte le. A folytatásban 
a megyei első osztályban 
szereplő Gesztely, Ózd 
és Felsőzsolca ellen lap-
zártánk után meccsel a 
KBSC. 

DELFIN VÍZISPORT KLUB KAZINCBARCIKA

Úszni várják a gyerekeket 
Heti háromszori edzés-
sel tartják fenn és építik a 
formájukat a kazincbarci-
kai Delfinek, köszönhető-
en annak a három edzőnek, 
akik minden hétfőn, szer-
dán és csütörtökön várják a 
vízisportok fiatal szerelme-
seit. Emellett pedig janu-
ár 24-étől ismét ingyenes 
előkészítő úszásoktatásra 
várják kedden és csütör-
tökön azokat a gyerekeket, 
akiket érdekel a sportág. 
Mint azt Novák Dorina 
úszásoktató megkere-
sésünkre elmondta, kö-
zel 5 hónapja kezdtek el 
egy programot, melyben a 
Delfin vízilabda klub után-
pótlásának nevelése a fő 
céljuk. Próbálnak minél több 
gyereket bevonni a sport-
ágba, ezért is alakult meg 
ez a „vízilabda előkészítő” 

ingyenes úszásoktatás. 
Ennek keretében a gyere-
kek hetente két alkalmat 
magába foglaló, 10 órás 
tanfolyamon vehetnek 
részt, kezdő és haladó szin-
ten, így próbálva minél több 
fiatallal megszerettetni ezt 
a fantasztikus sportágat. 
A heti két alkalom során 
egy-egy órában próbálják 
felkészíteni a jelentkezőket, 

ahol már a kezdő szinten is 
játékos feladatok elvégzé-
se során elsajátíthatják az 
alapokat. Aki pedig a kezdő 
szinten túljutott az a haladó 
csoportba kerül át, a tan-
folyamok elvégzése után 
pedig a sport iránt érdek-
lődőket leigazolják a szak-
osztályhoz, ahol már ver-
senyszinten folytathatják 
vízilabda karrierjüket.

FÉRFI RÖPLABDA

NEM SIKERÜLT A BRAVÚR 
MACEDÓNIÁBAN
A magyar férfi röplabda-válogatott a Svájc elleni vereség 
után Macedóniában sem tudott nyerni. A mérkőzésen 
ezúttal öt Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika játékos 
is szerepelt, 4 a magyar 1 pedig a macedón csapatban..

Az EB-selejtezőn a ma-
gyar válogatott kezdő-
jében ezúttal egy bar-
cikai szerepelt Németh 
Szabolcs személyében, 
míg a macedónoknál Vla-
do Milev is ott volt az első 
játsz mában. A szett so-
rán 17-17-ig együtt volt 
a két alakulat, de a hajrá-
ban a házigazdák megráz-
ták magukat és 25-21-
re hozták is a játszmát. 
A mérkőzésen később a 
kazincbarcikai röpisek kö-
zül Blázsovics Péter, Du-

dás Tamás és Szabó Dá-
vid is szóhoz jutott, ám a 
második szakaszban ve-
lük sem sikerült a magyar 
csapatnak szorossá ten-
ni az állást. A vendéglátók 
végül 25-20-ra nyerték 
ezt a szettet. Ezzel az is 
eldőlt, hogy Bogdan Ta-
nase együttese nem lehet 
ott az Európa bajnoksá-
gon. A harmadik felvonás-
ban is végig a hazaiak ve-
zettek, a magyar együttes 
számára 20-19-nél ugyan 
még felcsillant a remény, 

de a végjátékban a jobban 
koncentráló macedónok 
25-21-re hozták a szettet. 
A csoportból Ukrajna és 
Macedónia jutott tovább, 
a harmadik helyen végző 
Svájc és a negyedikként 
záró Magyarország csa-
pata nem jutott ki a kon-
tinenstornára. Örömteli 
tény azonban az, hogy a 
magyar válogatott elmúlt 
2 mérkőzésén összesen 
6 VRCK játékos szerepel-
hetett. A kék-sárgák arra 
is büszkék lehetnek, hogy 
idegenlégiósuk Vlado Mi-
lev a macedón válogatot-
tal ott lesz az Európa-baj-
nokságon. 
Az EB-selejtezők végez-
tével a Vegyész RC Ka-
zincbarcika együttese is 
folytatja szereplését, hi-
szen a kék-sárgák legkö-
zelebb január 21-én a Ma-
gyar Kupa elődöntőjének 
első mérkőzésén a Pénz-
ügyőr vendégeként lép-
nek pályára, majd január 
23-án a szlovén Kamnik 
otthonában szerepelnek 
Közép-Európai Kupa mér-
kőzésen.

FLOORBALL ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A LEGJOBBAK 
KAZINCBARCIKÁN

A floorball 2018/2019-
e s ta n év i  o r s z ágos 
döntőjének ad otthont 
Kazincbarcika január 
19-én és 20-án a Don 
Bosco Sportközpont-
ban.
A versenyen I-VI. kor-
csoportos fú és lány 
csapatok mérik majd 
össze rátermettségü-
ket, akik – a teljesség 

igénye nélkül – Egerből, 
Kecskemétről, Komárom-
ból, Miskolcról és Buda-
pestről érkeznek. Váro-
sunkat a Pollack Mihály 
Általános iskola két lány 
csapata (II-III. korcsoport) 
képviseli majd.
A döntőről jövő heti lap-
számunkban, valamit a 
www.kolorline.hu oldalon 
beszámolunk.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE JÉGKORONG

TOBOROZNAK  
AZ ÖRDÖGÖK

Tárt karokkal várja a jég-
korongozni vágyó fiata-
lokat a Kazincbarcikai Ör-
dögök Sportegyesülete. 
A városi hokisok a mobil 
jégpályán, hetente több 
alkalommal is lehetőséget 
teremtenek az edzések 
látogatására, ahol az ér-
deklődők megismerked-
hetnek a sportággal. 
Kazincbarcikán még von-
zóbb lehet a jégkorcso-
lyázás, hiszen egy korin 
kívül tényleg semmi más-
ra nincs szüksége annak, 
aki szeretné, ha a gyer-
meke kitanulná a sportot, 
hiszen minden egyéb fel-
szerelést biztosít az egye-
sület, és minden segítsé-
get megadnak azoknak 

is, akik életükben először 
bátorkodnak a jégre lépni.
A pálya minőségére sem 
lehet kifogása senkinek, 
hiszen a folyamatos kar-
bantartásnak és odafigye-
lésnek köszönhetően rend-
kívül jó a jég felülete.
Az edzések mellett lehető-
ség van a korisuliba is ellá-
togatni, ahol heti két alka-
lommal várják az edzők a 
látogatókat. Itt egy sokkal 
kötetlenebb elfoglaltság ke-
retében, akár a szülők is be-
szállhatnak a korizásba. 
A szezon előreláthatóan 
március végéig ki fog tar-
tani, és köszönhetően az új 
fedett pályának az időjárás 
sem jelenthet már problé-
mát.

FITT BARCIKA 

A SZÓRAKOZTATÓ 
TESTMOZGÁS

A rendkívül népszerű Fitt Barcika programsorozat 
február elsejétől új órarenddel várja a sportolás sze-
relmeseit. A közkedvelt – vízitorna, jóga, gymstick, 
gerinc- és egészségmegőrző torna mellett – újabb 
mozgásformákkal ismerkedhetnek meg a látogatók.

Keddenként 19.00 órá-
tól latin táncvarázs-
ra invitálja a Kazinczy 
Ferenc Tornacsarnok-
ba minden korosztály 
képviselőjét Szavják 
András táncoktató, aki 
a csacsacsa, szamba, 
rumba és jive lépése-
it ismerteti meg az ér-
deklődőkkel. Nem csak 
párok jöhetnek a fog-
lalkozásokra, ahol szu-
per zenére, szórakoz-
va, szinte észrevétlenül 
mozgathatják meg iz-
maikat a fiatalok és idő-
sek egyaránt, miköz-
ben a latin társastánc 
világába is betekintést 
nyerhetnek. 
Csütörtökönként dél-
után háromtól fitt labda 
órát tart Csákné Csa-
bai Gabriella az Egressy 
Béni Művelődési Köz-
p o n t k l u b te r m é b e n . 
A fitt labda rugalmas 
m űanyagból készült, 
mely remek edzést biz-
tosít, ugyanis az insta-
bilitása miatt a test több 
izma több izommun-
kát végez az egyensúly 

megtartása érdekében. 
A törzs izmait mozgatja 
meg leginkább, segítsé-
gével remekül javíthatjuk 
a testtartásunkat, mind-
ezt gerinckímélő módon. 
Ezzel a hasznos eszközzel 
viszonylag kis erőbedo-
bással is látványos ered-
ményeket érhetünk el. 
Hangulatos zene mel-
lett igazi stresszoldó ki-
kapc solódás t ígér Ríz 
Zsuzsanna kangoo-órá-
ja péntekente este hat és 
hét órától a Pollack iskola 
tornatermében. A speciá-
lis aerobik edzésen, egye-
dileg kialakított cipőkben 
fejleszthetjük állóképes-
ségünket, miközben for-
máljuk a testünket. A spe-
ciális formának és talpnak 
köszönhetően a lábbe-
li talajra érkezéskor a be-
csapódás erejének akár 
nyolcvan százalékát ké-
pes elnyelni, így a benne 
végzett mozgás térd-, 
gerinc- és ízületkímélő. Ez 
a mozgásforma szintén 
korra és nemre való te-
kintet nélkül mindenkinek 
ajánlott.

Január 19-20.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó)

Január 22.  
(kedd) 10.00 

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Vendég: Harnócz Zsuzsanna, a Barcika Art Kft. kulturális 
igazgatóhelyettese

Téma: Kazincbarcika 65 – ünnepi programsorozat

Vendég: Juhász Nagy Balázs, Kazincbarcika városi főépítésze
Téma: „Kazincbarcika kapuja” pályázat

Vendég: Scserbin János, a Kazincbarcikai Citerazenei Műhely 
vezetője

Téma: Kínában jártak a citerások

Január 24. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

Január 25.  
(péntek) 18.00

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
KAZINCBARCIKÁN

 MŰSORAJÁNLÓ

Az északkeleti serdülő 
bajnokság 2. fordulójának 
január 26-án 10.00 órától a Kazincbarcikai 
Városi Fedett Uszoda ad otthont. 

A belépés a mérkőzésekre díjtalan!
Az uszoda tisztántartása érdekében 
kérünk minden vendéget, hogy 
váltópapucsot hozzon magával! 

Bővebb információk a mérkőzésekről a 
Facebook-oldalunkon található. 
https://www.facebook.com/delfinbarcika/ 

Mindenkit szeretettel várunk!

DELFIN
KAZINCBARCIKA

VÍZISPORT KLUB

Szurkoljunk együtt a 
kis delfineknek!

Fotó: cev.lu

Kérdezzen előzetesen e-mailben: fogadoora.kolortv@gmail.com,  
vagy a műsor ideje alatt telefonon: 48/800-800, 48/800-822

Önt is érdekli,  
mi történik  
Kazincbarcikán? 

Várja Önöket  
Szitka Péter polgármester

Január 30. 18.00
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GYERMEKÚSZÁS
Vasárnap délutánonként

várjuk a kedves érdeklődőket!
A foglalkozás díja
1700 Ft / gyermek

Időpont:
minden vasárnap

14.00 -tól
4 hónapos kortól

15.30 -tól
3 éves kortól 

A jegy egy gyermek és maximum 
2 kísérő szülő részére biztosít lehető-

séget a foglalkozáson való részvételre. 
(A babaúszás alkalmával a medencé-  

ben csak 1 kísérő tartózkodhat.)

Testvér, nagyszülő, egyéb - szolgálta-
tást igénybe nem vevő, de az uszoda-
térben megfigyelőként tartózkodó - 

családtag részére látogatójegy 
 vásárlása, váltócipő és váltóruha 

használata kötelező!

A foglalkozáson való részvétel 
feltétele szülői nyilatkozat arról, hogy 

a gyermeknek nincs fertőző, illetve 
olyan súlyos légzőszervi, keringési 
betegsége, amely miatt az úszáson 

való részvétel ellenjavallt.

Oktató: Valkóné Gyulavári Marianna
Bővebb felvilágosítás és információ:

06-30/755-5811 www.barcikaart.hu/uszoda

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

Don Bosco Sportközpont
2019. FEBRUÁR 1. PÉNTEK

A program díjtalan! www.kolorcity.hu

18.00  KÖKÉNY ATTILA 
 közreműködik: az Ádám Jenő 
 Tagiskola Nagykórusa

18.55  GÜSCH!

20.15 DENIZ LIVE
19.10 Szitka Péter 
 polgármester köszöntője

19.15  DÉR HENI
19.45  ZTM GROUP
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