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A program új időpontja:

2019. október 29. (kedd) 19.00 óra
Don Bosco Sportközpont

Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt 

az Idősek Hónapja programsorozat rendezvényére.

Vendégelőadó: KONCZ ZSUZSA
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IDŐSEK HAVA

Színes programok a szépkorúak havában

Kortalan Kvíz az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub, a Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány és a Szikra Alapítvány szervezésében

A Nagybarcai Borostyán Asszonykórus adott 
színes műsort az 1. Számú Idősek Klubjában

Az Irinyi János Református Oktatási Központ 
diákjai köszöntötték a szépkorúakat 

a 2. Számú Idősek Otthonában

Az Árpád Fejedelem Tagiskola tanulói köszöntötték 
 a 2. Számú Idősek Otthona szépkorúit

Az Ádám Jenő Tagiskola diákjai az 1. Számú Idősek 
Otthona lakóinak okoztak vidám perceket

Generációk találkoztak: az Időskorúak Gondozóházába 
a Mesevár Tagóvoda óvodásai látogattak el

Szépkorúak színes világa címmel szervezte 
az Újkazinci Baráti Kör az idősek Ki mit tud?-ját 

az Egressy színháztermében

www.szabosuzuki.hu

KOMPLETTEL JOBBAN JÁR!
TÉLIKERÉK AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG!

PRÉMIUM YOKOHAMA ABRONCS, GYÁRI 16" ACÉLFELNI, TPMS SZELEPPEL, 

HŐMÉRSÉKLET- ÉS NYOMÁSSZENZORRAL, DÍJMENTES SZERELÉSSEL!

82.010 Ft helyett csak  / darab áron! 

78.000 Ft megtakarítás 4 db keréknél!

62.500 Ft
A képek illusztrációk, részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben.

Kazincbarcika, Tardonai úz 59.
Szerviz bejelentkezés: (30) 345-2813

SZABÓ
Márkakereskedés és Szerviz

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, gallérral
11 500 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

IMPRESSZUM

KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik 
péntekenként  ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Bartók Alexandra, Csízi Enikő, Jóbi Attila, 
Szűcs Krisztina, Untenerné Márton Ágnes
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: 48/800-800 
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Papp Tibor ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével 
lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájé-
koztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek 
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok 
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések, 
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, 
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. 
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

Mezey István Művészeti Központ
október 23. zárva
október 24. 9.00-18.00
november 1. zárva
november 2. zárva
november 3. zárva
november 4. 9.00-18.00

Kazincbarcikai Fedett Uszoda
október 23. zárva
október 24. 8.00-20.00
november 1. zárva
november 2. 8.00-20.00

Egressy Béni Művelődési Központ
október 23. 8.00-12.00
október 24. 10-18
november 1. zárva
november 2. zárva
november 3. zárva
november 4. 10.00-18.00

Kazincbarcikai Sportközpont
Sportlétesítmények

október 23. zárva
október 24. 6.00-22.00
november 1. zárva
november 2. 6.00-22.00

A futók számára az Akácfa út felőli kaput
6.00-22.00 óra között az ünnepek alatt is nyitva tarjuk.

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
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TÖKÖS JÁTSZÓH ÁZ

TÖKÉLETES CSALÁDI 
EGYÜTT ALKOTÁS

KÖZÖSSÉG I I NTEG R ÁC IÓ 

KREATÍV 
FOGLAKOZÁS AZ 

ŐSZ JEGYÉBEN 
A Közösségi integráció Kazincbarcikán a Hámán Kató 
akcióterületen című pályázat részeként a Kazincbar-
cikai Szociális Szolgáltató Központtal együttműködve 
az Eszterlánc Tagóvoda húsz kisgyermeke látogatott 
el a Gyermekek Háza–Kézművesházba október 16-án. 

Az apróságok az ősz jegyé-
ben, papírfűzéses techni-
kával elragadó baglyokat 
készítettek, az intézmény 
munkatársainak vezetésé-
vel. Az óvodások rendkívüli 
módon élvezték a foglal-
kozást, mely a kreativi-
táson kívül az ismeretek 
bővítését is szolgálta. A 

kicsik gyermeki kíváncsiság-
gal csodálkoztak rá Szűcs Ju-
dit különleges festményeire, 
melyet 3 dimenziós szem-
üvegen keresztül tekinthet-
tek meg. A mindösszesen 
hároméves program 2018-
ban indult, és évente tizenkét 
alkalommal várják a projekt 
keretében a gyermekeket.

I DŐVÁ R N Y UG DÍ JAS KU LTU R Á LIS K LU B 

ÖTKARIKÁS 
BESZÉLGETÉSEK

Ötkarikás beszélgetéseket szervezett az Idővár Nyug-
díjas Kulturális Klub október 15-én. A Mezey István Mű-
vészeti Központban megrendezett eseményen három 
neves előadó is szerepelt.

Az ötkarikás beszélgeté-
sek témája a sport volt, 
ebből az apropóból volt 
a meghívottak között a 
kazincbarcikai kötődé-
sű Győr Béla, a Magyar 
Olimpiai Akadémia főtit-
kára, aki bemutatta a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság és 

a Magyar Olimpiai Akadé-
mia munkásságát.
A második előadó a Buda-
pesti Honvéd Sportegye-
sület örökös tiszteletbeli 
elnöke Kunszt Gábor, aki a 
hamarosan 70 éves Hon-
véd Sportegyesületről 
tartott képes előadást.

Imre Géza világ- és Eu-
ró pa - baj n o k , ké t s ze -
res olimpiai ezüstérmes, 
kétszeres olimpiai bronz-
érmes magyar párbajtőr-
vívó élménybeszámo-
lót tartott arról, hogyan 
kezdte pályafutását, és 
hogyan élte meg az ered-
ményeit. Imre Géza az 
előadása alatt elárulta, 
gyerekkorában ismerke-
dett meg a vívással. Szülei 
egy iskolai hirdetés útján 
iratták be gyermeküket 
a délutáni foglalkozás-
ra, ahol a sportoló igazán 
megszerette a vívást.

V i d á m 
hangulatban telt az 

október 19-ei szombat dél-
után a Gyermekek Háza- Kézmű-

vesház műhelyeiben. A hagyományos 
„Tökös” őszi családi játszóházban őszi témá-

jú dekorációkat készítettek a szorgos kezek.

A főszerep természetesen a tökfaragásé volt, 
amit két teremben végezhettek a gyerekek a 
szüleik és a műhelyvezetők segítségével és 

irányításával. A többi műhelyben többek 
között őszi ajtódíszeket, mécsestartó-

kat, és asztaldíszeket is alkothat-
tak a látogatók.

65 000 NÖV É N Y A 65 ÉV E S VÁ ROSBA

ÚJABB 25 FÁT ÜLTETTEK
A 65 000 növény a 65 
éves városba akció kere-
tén belül ma újabb 25 fa-
csemetét ültettek ki a vá-
ros négy területére. 

Négy helyszínen zajlot-
tak október 18-án a faül-
tetések Kazincbarcikán: a 
Jószerencsét út és a Dó-
zsa György út kereszte-
ződésénél, az Eötvös téri 
játszótéren és a mellette 
lévő zöld részen, a Jósze-
rencsét út autóalkatrész 
üzlet melletti szakaszán, 
valamint a 26-os út és a 
Tardona patak mellett a 
Civil ház mögötti füves 
területen. Összesen 25 
hegyi juharfát helyeztek 
ki a Barcika Park Non-
profit Kft. munkatársai 
Bukó Géza, Lövey Zoltán 
és dr. Perjési Zsolt önkor-
mányzati képviselők köz-
reműködésével.
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K KSE

DUPLA SIKER
A hétvégén a KKSE női és férfi kézilabdázói is pályára 
léptek az NB II Északkeleti csoportjában. A nők má-
sodik, míg a férfiak negyedik győzelmüket szerezték 
meg a szezonban.

A Füzesabony elleni győzelem nagy lökést adott 
a barcikai női csapatnak. A hölgyek ezúttal idegen-
ben játszottak és fölényesen nyertek. A Szepa elle-
ni mérkőzésen már az első félidőben 16-6-os előnyt 
harcoltak ki a piros-feketék, és a második félidőben 
mindössze 3 gólt kapva, viszont 26 találatot szerez-
ve magabiztosan nyertek 42-9-re. Mogyorósiék leg-
közelebb október 26-án szombaton este 6 órától a 
Hatvan együttesét fogadják a Don Bosco Sportköz-
pontban. A női csapat ezzel a sikerével 4 pontos, és a 
7. helyen áll a bajnokságban.
A hazai pályán veretlen férfi együttes a Nádudvar el-
leni találkozón semmit sem bízott a véletlenre, és bő 
negyedóra után már 10-6-ra elhúzott. Kovács Balázs 
gólja után a félidőt 15-10-es vezetéssel zárta a KKSE. 
A második játékrészben tovább nőtt a hazai előny, és 
a 49. percben már 10 találattal 28-18-ra vezettek a 
házigazdák. A Kazincbarcika a végére sem engedett 
ki, így fölényes 36-23-as sikert ünnepelhetett Kocsis 
Csaba együttese. A KKSE így 9 pontos, és a DEAC 
mögött a második helyen áll a bajnokságban. Csörgő-
ék legközelebb november 10-én vasárnap Tiszavas-
váriban lépnek pályára.

K BSC

NYERETLEN SZÉRIA
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 13. fordu-
lójában a Gyirmót együttesét látta vendégül Ka-
zincbarcika. Gálhidi György együttese már az első 
félidőben hátrányba került és a folytatásban hiá-
ba egyenlített, végül a kisalföldiek örülhettek a 3 
pontnak. 

Egy döntetlen és két vereség után ráfért a javítás a 
barcikaiakra, hiszen a legutóbb szeptember közepén 
a Vác ellen nyertek. A mérkőzésen az első játékrész-
ben feledhető teljesítményt nyújtott mindkét csapat. 
Veszélyes helyzetet nem igazán lehetett feljegyezni. 
Ám egy távoli mintegy 30 méteres lövés után azon-
ban Présinger révén a 40. percben a Gyirmót jutott 
vezetéshez.
A második félidőben megváltozott a házigazdák já-
tékfelfogása, jobban küzdöttek, és az 50. percben az-
tán megtört a jég Lukács lövésénél először még vé-
dett Rusák, de a kipattanót a barcikai támadó közelről 
már a hálóba vágta, ezzel egyenlített a hazai gárda. A 
folytatásban több helyzet adódott a házigazdák előtt, 
de Lukács kihagyta a ziccereket. A vendégegyüttes 
a 81. percben ismét megszerezte a vezetést. Koltai 
jobb oldali beadását Heffler fejelte hazaiak kapujába. 
A hátralévő időszakban újabb gólt már nem tudott 
szerezni a KBSC, így Gálhidi György együttesének 
ezúttal sem sikerült a pontszerzés. A kék-sárgák így 
14 ponttal a 11. helyen állnak a bajnokságban, és leg-
közelebb október 27-én vasárnap 17 órától Siófokon 
lépnek pályára.

BI R KÓZÁS

ISMÉT REMEKELTEK A DIÁKOLIMPIÁN
Jól szerepeltek a KVSE birkózó szakosztályának ifjú sportolói a Gyöngyösön rende-
zett Északkelet Magyarországi Birkózó Szabadfogású Területi Diákolimpiai Bajnok-
ságán.

A kvalifikációs tornán a leg-
jobbak bejutottak az Or-
szágos Bajnokság döntőjé-
be. Kazincbarcikát ezúttal 11 
fő képviselte, akik közül re-
mek birkózással 9 fő kvalifi-
kálta is magát az országos 
döntőbe.
Eredmények:
www.kolorline.hu

V RC K

ÚJRA GYŐZTEK 
A férfi röplabda NB I 2. fordulójában Pécsen lépett pályá-
ra a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika. A kék-sárgák 
fiatal játékosokkal is magabiztos győzelmet arattak.

A mérkőzésen Marek Kar-
dos ezúttal több játékle-
hetőséget biztosított csa-
pata ifjú röplabdázóinak. A 
kezdőben Csizmaid, Péter, 
Bibók és az első játszma 
felénél Simkó is pályára 
lépett. Kezdetben fej-fej 
mellett haladtak a felek, 
majd 8-4-re elhúztak a 
vendégek és magabizto-
san növelték előnyüket, 
és 25-12-re megnyerték 
a szettet.
A második szakaszban áll-
va hagyta ellenfelét a Ka-
zincbarcika, hiszen a há-
zigazdák csak 6-0 után 
szerezték első pontjaikat. 
A pécsiek nem tudtak mit 
kezdeni a barcikaiak ered-
ményes játékával. A má-
sodik felvonást végül 25-

14-re hozta a Vegyész. 
Ekkor a kék-sárgáknál 
már mindenki elkönyvelte 
a sima 3-0-s győzelmet, 
de a baranyaiak a harma-
dik játszmában másképp 
gondolták. Ugyan kezdet-
ben minden jel arra utalt, 
hogy valóban simán nye-
ri ezt a felvonást is a Ka-
zincbarcika, de mégsem 
így történt. A vendégek 
10-3-ra és 19-3-ra is ve-
zettek, de a végén a pé-
csiek kettős cserével éltek 
és megkezdték a felzár-
kózást. A baranyaiak egy 
17-1-es szériát produkálva 
előbb 20-20-nál egyen-
lítettek, majd a vezetést 
is átvették. A végén hiá-
ba kért időt Marek Kardos, 
már nem segített, így a há-

zigazdák 25-23-ra hozták 
a játszmát és szépítettek. 
A negyedik felvonásban 
4-4-ig szoros volt az állás, 
de aztán lendületbe jött a 
VRCK és folyamatosan 
elhúzott. A hazai tréner 
18-12-es vendégelőnynél 
már másodszor kért időt a 
szett során, de ezúttal ez 
sem hozott eredményt. A 
Barcika még egyszer már 
nem engedte meg ma-
gának azt a luxust, hogy 
ilyen előnyről elbukjon 
egy szettet. A kék-sár-
gák a szakaszt végül 25-
14-re, a mérkőzést pedig 
3-1-re nyerték meg. Blá-
zsovicsék október 25-én 
lapzártánk után Szegeden 
játszanak Magyar Kupa 
visszavágót, majd októ-
ber 27-én szombaton 17 
órától a Sümeg együtte-
sét fogadják a Don Bosco 
Sportközpontban.

SÚ LY E M E LÉ S

SÚLYEMELŐ FIESZTA A KSK-BAN
Sűrű hétvégén van túl a Kazincbarcika VSE súlyeme-
lő szakosztálya, hiszen október 19-én Kazincbarcikán 
tartották a Kelet-Magyarországi Tini Országos baj-
nokság fordulóját, valamint a XII. Szücs Lajos és VIII. 
Szabó Ferenc emlékversenyt is.  

A Kazincbarcikai Sport-
központban rendezett 
eseményt a város múlt 
héten újraválasztott pol-
gármestere, Szitka Péter 
nyitotta meg. Megnyitó 
beszédében köszöntette a 

megjelent versenyzőket, 
és egyben megerősítet-
te korábbi ígéretét, hogy 
a patinás, 45 éves múltra 
visszatekintő szakosztály 
hamarosan elfoglalhatja új 
otthonát.

A tervek szerint mintegy 
170 millió forintból bőví-
tik majd a Kazinczy Tor-
nacsarnokot, melynek 
során a Magyar Birkó-
zó Szövetség, a Magyar 
Súlyemelő Szövetség és 
az Önkormányzat közös 
beruházásaként egy va-
donatúj birkózó terem és 
súlyemelő terem kerülhet 
majd kialakításra az egye-
sület számára.

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 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

Tisztelt Ügyfeleink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladék-
szállítás 2019. november 1-jén (pénteken) 
változatlanul, a megszokott ürítési rend 
szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és 
zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 
6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a 
kazincbarcikai ügyfélszolgálati iroda 
2019. november 1-jén, a hulladékudvarok
2019. november 1-jén és 2-án zárva tartanak.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

Idén október 27-ig 
látható a vízijáték-show
A város főterén még október 27-ig próbaüzem mel-
lett minden nap 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 és 20.30-
kor közel 20 perces csodálatos vízi- és fényjáték vár-
ja a kazincbarcikaiakat.

A klasszikus és kortárs zenékre komponált show ta-
vasszal tovább bővül majd.
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SZÍNHÁZI ÉVAD 
2019/2020 • KAZINCBARCIKA
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2019. december 03. (kedd)  
és december 04. (szerda) 
Ettore Scola filmje alapján: 

EGY KÜLÖNLEGES NAP
dráma, egy részben 

Budapest Playhouse - Hybridkult Produkció
Főbb szerepekben:  

Dobó Kata, Réti Barnabás
Rendező: Iványi Árpád

2020. február 11. (kedd)  
és február 12. (szerda)

Móricz Zsigmond, Kocsák Tibor, Miklós Tibor: 

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
musical 

Kassai Thália színház
Főbb szerepekben: Dégner Lilla, Madarász Máté, 

Nádasdi Péter, Bocsárszky Attila
Rendező: Dudás Péter

2020. március 
Neil Simon: 

PLETYKAFÉSZEK 
bohózat két részben
Veres 1 Színház

Főbb szerepekben: Verebes Linda, Nagy Sándor, 
Mihályfi Balázs, Buch Tibor

Rendező: Nagy Sándor

2020. április 21. (kedd)  
és április 22. (szerda)
Claude 

Magnier: OSCAR
vígjáték két részben
Hadart Színház

Főbb szerepekben:  
Kökényessy Ági, Szabó Máté, Csórics Balázs

Rendező: Háda János

Az előadások 19.00 órakor kezdődnek.
A bérletek ára: teljes árú: 9500 Ft; diák, nyugdíjas: 9000 Ft; jegyár: 2800 Ft/előadás.

Bérletek vásárlása: 2019. október 24-től december 04-ig.  Helye: az Egressy Béni Művelődési Központ jegypénztára.
A tavalyi bérletes helyek meghosszabbítása 2019. november 08-ig.  

Jegyértékesítés 2019. november 21-től, online a kolorcity.hu oldalon, valamint az  
Egressy Béni Művelődési Központ és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztáraiban.

Érdeklődni lehet: (+36-48) 510-220   Bővebb információk: www.kolorcity.hu

VÁSÁROLJA MEG MOST „THÁLIA” VAGY „MÚZSA” BÉRLETÉT!


