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KONCZ ZSUZSA
„Így volt szép...” koncert

 Az új időpont: 2019. november 25. (hétfő) 19:00 óra
Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont

A korábbi időpontra megvásárolt belépőjegyek érvényesek!
Információ, tájékoztatás a (+36) (48) 510 220-as telefonszámon! A program fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata!

www.kolorcity.hu
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HIRDETÉS

2 2019. NOVEMBER 8.

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. 

ÉRTÉKESÍTÉS:   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

(30) 833-1603, (30) 223-7901

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

     

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

Vitara üzemanyag-fogyasztás: 6,554-7,623 l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 148-172 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében. 

MOST VÁLTSON AUTOMATA VITARÁRA!

www.szabosuzuki.hu

ELŐZZE MEG AZ ÁREMELKEDÉST!
Jelentős drágulás érkezik az autóiparban jövőre, de nálunk még válogathat korlátozott darabszámban.

/ ATMEGÉRKEZTEK A MODELLEK

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!

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
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Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
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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.

ÖN KOR M Á N YZAT

MEGTARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT KAZINCBARCIKA 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Bizottsági tagok és társadalmi delegáltak  
az önkormányzati bizottságokban

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság: (5+4 fő) elnök 
Lövey Zoltán; képviselő tagok: Pétervári György, 
Molnár Zoltán, Pogány István, Riespler Pál; nem 
képviselő tagok Tóth Zoltán, Pataki Sándor, Tóth 
József, Emri György.
Városfejlesztési Bizottság: (4+3 fő) elnök Pétervári 
György; képviselő tagok Molnár Zoltán, Bukó Géza, 
Egyed Zsolt; nem képviselő tagok Albók Gergő, Bá-
tyi Attila, Kazai Lászlóné. 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság: (5+4 fő) 
elnök Pásztor László; képviselő tagok Riespler Pál, 
Harda Attila, Kaló Attila, dr. Perjési Zsolt; nem kép-
viselő tagok Szeifert Lajos, dr. Czifra János, dr. Illés 
Pál, dr. Jaczkó Géza.
Társadalompolitikai Bizottság: (4+3 fő) elnök Bukó 
Géza; képviselő tagok dr. Perjési Zsolt, dr. Pásztor 
Gábor, Kondorné Sztojka Ágnes; nem képviselő 
tagok: dr. Erdei Sándor, Eördöghné Pataki Irén, Ju-
hász Pál.

November 4-én tartotta alakuló ülését Kazincbarcika Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete, amelyen hivatalosan is összeállt a helyhatósági választásokon 
megválasztott grémium. Mint arról lapunk is beszámolt, a megválasztott képviselők 
már jóval korábban, október 24-én hivatalosan is átvették megbízólevelüket Bazsó 
Bertalannétól, a Helyi Választási Bizottság elnökétől. 

Az új testület első ülé-
sén Szitka Péter, a vá-
ros negyedik alkalommal 
megválasztott polgár-
mestere köszöntötte az 
egybegyűlteket és kö-
szönte meg a kazincbar-
cikai választópolgárok bi-
zalmát, mellyel az október 
13-i helyhatósági válasz-
tásokon megerősítették 
hivatalában, majd átadta 
a szót Bazsó Bertalanné-
nak, a Helyi Választási Bi-
zottság elnökének. 
A protokolláris testüle-
ti ülés napirendi pontjai-
nak ismertetése mellett 
Bazsó Bertalanné ismer-
tette a helyi önkormány-
zati képviselő-testület 
mellett felálló nemzeti-
ségi és kisebbségi önkor-
mányzati törvény vonat-
kozó szabályait. 
Szitka Péter megkö -
szönte a Helyi Választá-
si Bizottság tagjainak a 
munkáját, majd a képvi-
selők és a polgármester 

ünnepélyes eskütételé-
re került sor. Szitka Péter 
nagy megtiszteltetésnek 
nevezte a képviselőkre 
rótt felelősséget, és kö-
szöntötte a kazincbarci-
kai közélet meghatározó 
szereplőit, akik, mint fo-
galmazott, egytől egyig 
tiszteletüket tették az 
alakuló ülésen. 
Az alakuló ülés hét napi-
rendi pontjának ismerte-
tése és elfogadása után a 
testület ismét Klimon Ist-
vánt választotta meg a 
város alpolgármesterévé. 
Az érintett tartózkodása 
mellett, a képviselő-tes-
tület tagjai egyhangúlag 
támogatták jelölését, így 
ismét az 1. számú választó-
kerületben megválasztott 
képviselő került a posztra. 
Az MSZP-Demokratikus 
Koalíció-Párbeszéd-Mo-
mentum összellenzéki tá-
mogatásával induló Szit-
ka Péter személye mellett 
nem változott a tíz városi 

választókerületből kike-
rülő egyéni képviselők lis-
tája sem, hiszen itt is mind 
a tíz helyet megszerezte 
a várost előző ciklusban 
irányító baloldali koalíció. 
A Fidesz-KDNP jelöltjei 
három kompenzációs lis-
tás helyet szereztek meg 
a képviselő-testületben, 
a Jobbik Magyarország 
Mozgalom pedig egy fővel 
képviselteti magát a gré-
miumban.
A protokolláris jel legű 
ülésen ezek után töb-
bek között jóváhagyták 
a képviselők, valamint a 
polgármester és alpolgár-
mester javadalmazásáról 
szóló határozatot, mely-
nek elfogadását törvény 
írja elő, illetve döntött az 
újonnan felálló testület 
arról is, hogy a korábbi há-
rommal szemben, 2019-
től már négy szakmai bi-
zottságban készítik elő az 
önkormányzati rendele-
teket és határozatokat. 
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BARCIKÁN IS HÓDÍT A 
TETRIS CHALLENGE

Új kihívás tartja lázban a közösségi internetes felületeket, a Tetris Challenge, 
mely a ’80-as években oly népszerű játékról kapta a nevét.

Az akciót a zürichi rend-
őrök indították útjára 
azzal, hogy kipakolták 
járőrautójuk tartalmát, 
szépen elhelyezték a be-
tonon, a kupac közé fek-
ve madártávlatból le-
fényképezkedtek, majd 
megjelölték, hogy kiket 
hívnak ki, hogy csinálják 
utánuk. Az attrakció pil-
lanatok alatt olyan nép-
szerű lett, hogy tűzol-
tók, katonák, sportolók, 
mentősök, illetve cégek 
is csatlakoztak a látvá-
nyos fotózáshoz.
Természetesen Kazinc-
barcika sem maradha-
tott ki a produkcióból. 

Városunkban először a 
Gyermekek Háza – Kéz-
művesház munkatársai 
készíttettek magukról 
és a munkájukhoz szük-
séges eszközökről ilyen 
különleges felvételt, me-
lyet a napokban tettek 
közzé a Facebook-olda-
lukon. A mértani pon-
tosságga l k i helyezett 
tárgyak között Kőhalmi 
Vivien, Ursutzné Blága 
Krisztina, Bencze Bog-
lárka, Molnár Attiláné, 
Zsóka néni és Kucsera 
Béláné, Adri néni látha-
tók.
– A közösségi média fe-
lületein láttam a kihí-

vást és úgy gondoltam, 
remek lehetőség, hogy 
megmutassuk, mennyi-
re sokszínű a munkánk. 
Minden kollégám pozi-
tívan fogadta az ötletet. 
A szervezeti egységet 
az is szimbolizálja, hogy 
egyenöltözékben feküd-
tünk ki, a körülöttünk 
lévő eszközök, alapanya-
gok és tárgyak pedig a 
munkánk sokrétűségét 
ábrázolják – válaszolt 
Ursutzné Blága Kriszti-
na, a Gyermekek Háza–
Kézművesház vezetője 
arra a kérdésre, hogy mi 
motiválta a kollektívát a 
kihívás teljesítésében.

ŐSZI KÉZMŰVES TÁBOR
Az őszi szünidő alatt is hasznosan tölthették idejüket 
a gyerekek, ugyanis a Gyermekek Háza-Kézműves-
ház által szervezett őszi kézműves napközis táborban 
különféle technikákat sajátíthattak el a résztvevők. 

A gyerekek megismer-
kedtek a kosárfonással, 
agyagoztak, csillámteto-
válást és helloween alkal-
mából boszorkányt is ké-
szítettek. A szervezők azt 
mondják, hogy a tanulók 
szeretnek új eszközökkel 
dolgozni, új technikákat 
elsajátítani, és nem utol-
sósorban nagyon krea-

tívak. A programok között 
elsősorban a kézműves-
kedés kapott fő szerepet.
A tábor résztvevői a négy 
nap alatt a foglalkozásokon 
kívül moziztak, valamint 
kihasználva a kellemes 
őszi időjárás adta lehető-
ségeket sétáltak, és meg-
látogatták Kazincbarcika 
játszótereit.

JÁ R D V ÉG IG!

KÁRPÁTALJAI LÁTOGATÓK 
KAZINCBARCIKÁN 

A kárpátaljai Mezőgecsei Általános Iskolából ér-
keztek felső tagozatos tanulók Kazincbarcikára no-
vember 4-én. 

A látogatás apropóját az 
adta, hogy májusban a 
Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Isko-
la tanulói a Határtalanul 
program keretében jár-
tak Mezőgecsén. Az uta-
zás alkalmával szoros 
kapcsolat alakult ki a két 
intézmény diákjai és pe-
dagógusai között.
– Rendkívül nagy ha-
tással volt ránk a kirán-
dulás, és úgy gondoltuk, 
hogy valahogy szeret-
nénk ezt viszonozni – 
tudtuk meg Máté Zsolttól, 
az intézmény pedagógu-
sától, aki azt is elárul-
ta, hogy a Határtalanul 
programhoz hasonló Járd 
végig! projekt segítségé-
vel láthatták vendégül a 
kárpátaljai diákokat Ka-
zincbarcikán.

A látogatás során felke-
resték a Kazincbarcikai 

Fedett Uszodát, egy vá-
rosnéző sétán megte-
kintették a színes ház-
falakat és alkotásokat, a 
Médiaközpontban bepil-
lantást nyertek a televí-

ziózás és az újságkészí-
tés rejtelmeibe. 
Délután ellátogattak a 
Gyermekek Háza-Kéz-
művesházba, ahol kéz-
műves fog la l kozá son 

vettek részt, majd a ki-
rá ndu l á s z á rá s a ké nt 
a Don Bosco Sportköz-
p o nt b a n e g y k ö z ö s 
bowlingozás követke-
zett.

I NTE R J Ú

TUDOD, É N OTT VOLTAM 
A legújabb, Tolcsvay Lászlóval írt dalában, illetve videoklipjében Bródy János emlé-
keztet, hogy nem minden úgy történt, ahogy „a nagy mesélők idézik fel a kalandos 
éveket”, mondván, ő ott volt. Valóban, művészetében a több, mint fél évszázados 
magyar történelem minden jelentős mozzanata kifejeződik. A hazai kultúra ikonikus 
alakja, a Kossuth-és Liszt Ferenc – díjas alkotó tőle megszokott őszinte hangvételű 
riportot adott lapunknak.  

Végignézve a felmenőin, 
talán más, civil pálya felé 
terelte volna a családja. 
Az eltelt 55 év bizonyítot-
ta, hogy az előadó-művé-
szetre predesztinálódott. 
Mi vitte a könnyűzene irá-
nyába és hogyan emlék-
szik a kezdetekre?
A kiszámíthatatlan sors. 
Akkor kamaszodtam , 
amikor az új zenék és az új 
szellemi irányzatok egy-
mást erősítve áthatoltak 
a vasfüggönyön és ben-
nem is erős rezonanciá-
kat keltettek. Bár a szü-
leim kívánságára még a 
villamosmérnöki diplomát 
is megszereztem, de már 
1964-től az Illés zenekar 
működése volt meghatá-
rozó az életformámban.

A külföldi beat „őrület” 
mennyire határozta meg 
a magyar beatnemzedék 
útját? 
Nagyon. Ez volt az első 
globális kultúrhullám, és 
másokkal együtt engem 
is elsodort. A szabadság 
hozzánk mindig is nyugat-
ról érkezett, és a dalokból 
sugárzó szabadságvágy 
akkoriban a magyar kul-
túrától idegen, kozmopoli-
ta és ellenséges hatásnak 
minősült, de egy egész ge-
neráció kezdett másként 
gondolkodni az élet dolga-
iról. Az Illés zenekar műkö-
dését is sorozatos konflik-
tusok kísérték, és engem 
végül államellenes izgatás 
vádjával állítottak bíróság 
elé, de a dalok terjedését 
nem tudták megakadá-
lyozni.

A menedzsere megkért, 
hogy politikáról ne essen 
szó, bár nehéz megkerül-
ni, hiszen dalaiban egy-

fajta társadalmi tükröt 
tart a hallgató elé és bizo-
nyos irányt mutat a szö-
vegeivel. Ebből kiindulva 
a kérdés: mélyen foglal-
koztatják a történelmi 
összefüggések? Fontos a 
patriotizmus, illetve egy 
nemzet életérzésének 
dalba foglalása? 
Igen, fontos. Én a ma-
gyar kultúra teremtmé-
nye vagyok, a dalaim csak 
magyarul értő emberek 
számára élvezhetőek, a 
magyar nyelv és kultúra 
fennmaradása nekem fon-
tosabb, mint sok nyelvhez 
nem kötődő zenésznek. 

Az Il lés, valamint a 
Fonográf együttesben 
eltöltött évek után re-
levánsnak érezte, hogy 
mindazt a mondanivalót, 
melyek Önben felgyülem-
lettek saját maga közve-
títse a közönség felé? 
Nem volt más választá-
som. A hetvenes évek 
vége felé írtam néhány 
olyan dalt, amire a kollé-
gák azt mondták, hogy 
ha ezeket komolyan gon-
dolom, akkor énekeljem 
el magam. A lehetősége-
im erősen korlátozottak 
voltak, kezdetben önál-
ló esteket tartottam az 
Egyetemi Színpadon és a 
Várszínházban, de 1980-
ban Levente rábeszélt 
egy szólólemezre. Ez volt 
a Hungarian Blues, és en-
nek a sikere avatott en-
gem önálló előadómű-
vésszé. Aztán jöttek a 
lemezek egymás után, a 
Ráadás már a nyolcadik a 
sorban, és lehet, hogy lesz 
még újabb is.

Koncz Zsuzsához és Szö-
rényi Leventéhez több év-

tizedes barátság és mun-
kakapcsolat fűzi. Mesélne 
a velük való kapcsolatáról, 
illetve a közös munkáról? 
Mindketten fontos és je-
lentős szerepet játszottak 
a művészi képességeim 
kibontakozásában, Szöré-
nyi Leventével együtt ír-
tuk ennek a műfajnak első 
magyar nyelvű produkció-
it, az Illés zenekar ezektől 
a daloktól lett a hatvanas 
évek legnépszerűbb ze-
nekara. Koncz Zsuzsa pe-
dig talán a hozzám legkö-
zelebb álló énekes, akivel 
annyira hasonlóan ítéljük 
meg a világ dolgait, hogy 
mindig örömmel tölt el, ha 
ő énekli a dalaimat.

Az egykori Tini, ahogy Önt 
nevezték mennyit válto-
zott az elmúlt évtizedek 
alatt? Hogyan született 
meg ez a becenév?
A Tini a tinédzser rövidí-
tése. Az Illés zenekarban 
én voltam a legfiatalabb, 
az egyetlen tizenéves. 
Ráadásul elég későn érő 
típus vagyok, csak las-
san nőtt be a fejem lágya. 
Emiatt néha naivnak, néha 
éretlennek, néha meg ke-
zelhetetlennek tartottak. 
Már egyik sem vagyok, 
de ez a név rajtam ragadt, 
és tudomásul kell venni, 
hogy ez már egy rezignált 
nyugger neve.

Pályafutásának egyik leg-
ikonikusabb műve a Szö-
rényi Leventével írt Ist-
ván, a király rockopera. 
Megosztaná az olvasókkal 
a keletkezésének a törté-
netét? 
Sokat meséltem már róla, 
de a lényeg, hogy majd-
nem tíz évig tartott, amíg 
az ötletből megszületett a 

mű. A Koncert című zenés 
film sikere után, (ahol újra 
összeállt az Illés zenekar), 
a rendező Koltay Gábor 
pénzt és lehetőséget ka-
pott egy újabb filmre. Ezt 
a helyzetet használtuk ki 
arra, hogy végleges for-
mába öntsük, és egy dup-
la nagylemezre felvegyük 
a rockoperát, és a rögzí-
tett hanganyaggal kísért 
városligeti bemutató ha-
talmas sikere után még a 
film is elkészült. Az elmúlt 
évtizedekben a rockope-
ra színpadi megvalósulásai 
különféle megközelítések-
ben, kiváló rendezők mun-
kája során lett a magyar 
nemzeti identitás egyik 
meghatározó alapműve.

Melyik történelmi szerep-
lő áll Önhöz közel? Miért?
A darab szereplői csak 
részben történelmi figu-
rák, én nem történelmet 
írtam, hanem rockoperát. 
Ezzel együtt úgy tűnik, 
hogy kellő érzékenység-
gel mutatja be a történe-
lemben sokszor ismét-
lődő jellegzetes magyar 
dilemmát, mely a nemzeti 
önrendelkezés vágya és 
a megmaradást biztosító 

európai integráció között 
feszül. Ez a konfliktus sok-
féle valóságos szereplőre 
kivetíthető, és a mű tanul-
sága, hogy a szélsőséges 
indulatok tragikus ered-
ményre vezetnek.

Beszélne a közelmúltbeli 
tevékenységéről, illetve a 
jövőbeni terveiről?
„Az Illés szekerén” és a 
„Ráadás” lemez sikere 
következtében jelentős 
érdeklődés övezi a kon-
certjeimet, ahol az újabb 
dalokat is játsszuk, me-
lyek egyelőre csak az in-
terneten elérhetőek, bár 
az „Akit a hazája nem 
szeretett” című dalom 
egy analóg mikrobaráz-
dás kislemezen is forga-
lomba került. Ami jelenleg 
leginkább foglalkoztat, az 
a Kocsák Tibor barátom-
mal írt nagyszabású két-
részes színpadi mű sorsa.  
A „KÉPMUTATÓK” című 
muzikomédia már majd-
nem közönség elé került, 
de az utolsó pillanatban le-
mondták az érintettek, és 
most keressük a megva-
lósulás lehetőségeit. Re-
mélem, nem kell tíz évig 
várni a bemutatóra.

GY E R M E K E K H ÁZA-K ÉZM Ű V E SH ÁZ
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K KSE

ELMARADT A SIKER
A női kézilabda NB II Északkeleti csoportjában a hét-
végén csak a női felnőtt csapat lépett pályára. Szi lágyi 
Szabolcs tanítványai számára azonban ez a forduló nem 
volt sikeres.

A Füzesabony, a Szepa és a Hatvan elleni győzelem nagy 
lökést adott a barcikai női kéziseknek. A lányok közép-
csapatként várták a Dabas elleni idegenbeli fellépést. A 
mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést a 
hazai alakulat, és 30 perc játék után háromgólos előnyt 
harcolt ki. 
A második játékrészben sem tudta csökkenteni hátrá-
nyát a Kazincbarcika. A Dabas élcsapathoz méltóan ját-
szva növelte előnyét, és 32-26-ra győzött. A barcikaiak 
így sem vallottak szégyent, hiszen nekik nem a Dabast, 
Mátészalkát vagy a Hajdúböszörményt kell legyőzniük. 
Mogyorósiék továbbra is 6 pontosak és a 6. helyen áll-
nak. A lányok legközelebb november 16-án szombaton 
a Lóci DSE ellen Ózdon lépnek pályára. A KKSE NB II-es 
férfi együttese november 10-én Tiszavasváriban szerepel.

V RC K

RANGADÓT NYERTEK
A férfi röplabda NB I 9., előrehozott fordulójában a baj-
nokságban második helyen álló MAFC BME együttesét 
látta vendégül a VRCK. Blázsovicsék magabiztos jó já-
tékkal hozták a kötelezőt. 

A találkozó első felvonásának elején a vendégegyüttes 
meglépett és 3 pontos vezetésre tett szert. A házigaz-
dák azonban fordítottak és 13-10-nél már ők vezettek 
hárommal. A vendégek trénere időkéréssel igyekezett 
felrázni tanítványait, de a végjátékban a jobban koncent-
ráló Barcika 25-18-ra hozta a szettet a VRCK.
A második felvonásban 11-8-nál a vendéglátók álltak job-
ban, de a játszma közepén már a budapestiek vezettek 
16-14-re. A folytatásban azonban magasabb sebességi 
fokozatba kapcsoltak Juhászék, fordítottak, és 25-21-re 
megnyerték a szakaszt.
A harmadik felvonásban sem kegyelmezett a kék-sárga 
alakulat. Már az elején két ponttal elhúzott Marek Kardos 
együttese, a szett közepén 16-10-nél eldőlni látszott a 
játszma sorsa. A végén már igazi örömröplabdát játszott 
a Vegyész, kiszolgálva közönségét, és a felvonást 25-15-
re, a mérkőzést 3-0-ra nyerte meg. 
A kék-sárgák továbbra is makulátlan mérleggel vezetik 
csoportjukat, és legközelebb november 10-én vasárnap 
este 5 órától a bajnokságban 3. helyen álló Kecskemét 
ellen csatáznak a Don Bosco Sportközpontban. 

K AZI NC BA RC I K A I K E R É K PÁ R K LU B

JUBILÁLT A  
KOLOR CROSS VERSENY

Tizedik alkalommal rendezte meg a Kazincbarcikai Kerékpárklub november 3-án a már 
hagyománynak számító Kolor Cross bajnokságát a Csónakázó-tónál. Az esős időjárás 
sok izgalmat és váratlan helyzeteket is hozott.

A Kolor Cross versenyen 
a résztvevőknek nemcsak 
a kijelölt útvonalat kellett 
teljesíteniük, hanem kü-
lönböző akadályok  ne-
hezítették a szakaszokat, 
mint például vizesárok, ho-
mokos, sáros szakaszok, 
ahol a kerékpárosoknak a 
kerékpárjukról leszállva, 
kézben kellett átvinniük 
azt az adott részen.
Az idei versenyen több ka-
tegóriában is indulhattak 
a résztvevők, ennek kö-
szönhetően az érdeklődők 
a fiatalabb korosztálytól 
egészen a szép korúakig 
drukkolhattak kedvence-
iknek.

A szervezők több mint 
160 indulóval számoltak 
a vasárnapi sportrendez-
vényen. Az eredményhir-
detést délután tartották, 

ahol Szitka Péter, Kazinc-
barcika  polgármestere a 
legjobb versenyzőknek 
oklevelet és kupát nyúj-
tott át.

K BSC

ÖSSZEJÖTT A GYŐZELEM
Az elmúlt héten két mérkőzést is játszhatott a Kazinc-
barcika. Gálhidi György együttese előbb a Magyar Ku-
pában a Budapest Honvéd, majd a labdarúgó Merkantil 
Bank Liga NB II-ben a Szeged ellen küzdött. A kupában 
nem sikerült a továbbjutás, de a bajnoki mérkőzésen bő 
másfél hónap után újra győztek Fótyikék.

A legjobb 32 közé jutás volt 
a tétje a múlt szerdai Buda-
pest Honvéd elleni putnoki 
MK mérkőzésnek. Az NB 
I-es ellenféllel szemben jól 
tartotta magát a kék-sár-
ga alakulat. Helyzete in-
kább a vendégeknek volt 
az első félidőben Batik fe-
jesét védte Fila. A máso-
dik játékrészben nagy erő-
ket mozgósított a fővárosi 
együttes, hogy megsze-
rezze a vezetést, de a bar-
cikaiak remekül védekez-
ve továbbra is kapott gól 
nélkül álltak az élvonalban 
szereplő gárdával szem-
ben. A kétszer 15 perces 
hosszabbítás első félide-
jében is érintetlen maradt 
a kapusok hálója. A ven-
déglátók közel is jártak a 
vezetés megszerzéséhez, 
ám Lukács lövését előbb 

védte Horvát, majd a ki-
pattanót mellé lőtte a ha-
zai támadó. A hosszabbítás 
második félidejében azon-
ban a vendégek kétszer is 
eredményesek voltak. A 
109. percben Batik, majd 
a 116. percben Lanzafame 
szerzett gólt. Így a Buda-
pest Honvéd hosszabbítás 
után nyert 2-0-ra Putno-
kon, és jutott be a Magyar 
Kupában a legjobb 32 közé. 
A bajnokságban vasárnap 
a Szeged várt a Gálhidi-le-
gényekre. Erre a mérkő-
zésre alaposan felszívta 
magát a Barcika, és a 11. 
percben Iszák révén meg 
is szerezte a vezetést. A 
bekapott gól után a ven-
dégek gólját les címén még 
érvénytelenítette a játék-
vezető. A 19. percben Far-
kas a tizenhatoson belül 

lerántotta Bitót, amelyért 
a bíró tizenegyest ítélt. A 
büntetőt Germán vágta 
Fila kapujába. A házigazdák 
a 25. percben egy baloldali 
Mikló beadást Lukács vál-
tott gólra. A hajrában a 45. 
percben Bitó beadását Jo-
vanovic értékesítette, így 
az első félidő végére 2-2 
lett az állás.
A második játékrészben 
többet veszélyeztettek az 
alföldiek. Oláh és Germán 
lövésénél azonban Fila a 
helyén volt és védeni tu-
dott. A 92. percben egy 
jobboldali barcikai szögle-
tet egy kapu előtti kava-
rodás végén Krausz kotort 
a vendéghálóba. A Kazinc-
barcika szeptember 18-a 
után győzött ismét bajno-
ki mérkőzésen. A Gálhidi 
együttes így 18 ponttal a 
10. helyen áll. A kék-sár-
gák legközelebb novem-
ber 6-án Szolnokon, majd 
november 10-én vasár-
nap Putnokon a listaveze-
tő Csákvár ellen fél kettő-
től lépnek pályára.

A JÁ N LÓ

SIKERDARABOK AZ EGRESSYBEN

Ettore Scola filmklasz-
s z i k u s á n a k  s z í n h á -
zi adaptációjával kez-
dődik a 2019/2020-as 
színházi évad az Egressy 
Béni Művelődési Központ-
ban, december 3-án. A fil-
met egykor Sophia Loren 
és Marcello Mastroianni 
kettőse vitte sikerre. Az 
ebből készült „Egy külön-
leges nap” című darabban 
Dobó Kata és Réti Barna-
bás játssza a főszerepet. 
Az egyfelvonános dráma 
Rómában, a fasizmus elő-
retörésének idején játszó-
dik. 1938-at írunk, amikor 
a Führer Mussolinihez lá-
togat. Antonietta, a nagy-
családos háziasszony egy 
véletlen folytán megis-
merkedik a szomszédban 
lakó titokzatos férfival, 
Gabriele-vel, akiről nyug-
talanító pletykák keringe-
nek. A nézők végigkísér-
hetik e két kétségbeesett, 
magányos ember vívódá-
sát, akik ekkor még nem 
sejtik, hogy találkozásuk 
örökre megkérdőjelezi 
mindazt, amiben addig hit-

tek, amit a világról és ön-
magukról gondoltak. 
Az új esztendőben a Mó-
ricz Zsigmond regénye 
alapján készült „Légy jó 
mindhalálig” című musi-
callel folytatódik a szezon. 
A Kocsák Tibor és Miklós 
Tibor nevével fémjelzett 
zenés darab Nyilas Misi, a 
debreceni kollégium diák-
jának történetét meséli el, 
aki nem tudja elviselni az 
igazságtalanságot, és na-
ivan hisz a becsület ere-
jében. Bár a könyvet ki-
tűnő gyermekregényként 
tartják számon, Móricz 
nem annak szánta. Műfa-
ját tekintve társadalmi re-
gény, mely árulásról, kép-
mutatásról, gyengeségről 
és lelki erőről, az emberi 
kapcsolatok törékenysé-
géről és az ember gyarló-
ságáról szól. Mindezek az 
attitűdök megjelennek a 
darabban, meghatóan, iró-
niával, bölcsen, némiképp 
kritikusan, megértően, 
viccesen, időnként meg-
rendítően, énekelve, tán-
colva, de mindig a nézővel 

játékosan összekacsint-
va. A kétfelvonásos mű-
vet a Kassai Thália Szín-
ház előadásában láthatják, 
február 11-én és 12-én. 
Márciusban a Veres 1 Szín-
ház társulata látogat el 
városunkba. Neil Simon 
„Pletykafészek” című bo-
hózatával. A vígjátékok 
mestere, Neil Simon ezút-
tal is kivételeset alkotott. 
Krimitörténettel fűszere-
zett bohózatában az első 
perctől az utolsóig fenn-
tartja a feszültséget, mi-
közben nagyszerű lehető-
séget kínál a színészeknek 
az önfeledt, egész színpa-
dot betöltő komédiázás-
ra. A nézőnek nincs is más 
dolga, minthogy hátradől-
ve figyelje a pletykák út-
ját, s közben remekül szó-
rakozzon a felső tízezer 
bajba keveredett tagjain. 
S mi a szóbeszéd kiindu-
lópontja? A végén kide-
rül! Addig is némi támpont 
kedvcsinálónak. Az ele-
gáns vendégek New York 
város alpolgármesterének 
tízéves házassági évfor-

dulóját mennek ünnepelni. 
Igen ám, csak az ünnepel-
tek eltűntek, a személy-
zet házon kívül van, a va-
csora sehol, az emeleten 
pedig lövések dördülnek. 
Ebben a kaotikus helyzet-
ben szárnyra kapnak a ta-
lálgatások, s a suttogások 
szövevényes hálójából 
olyan történet keveredik 
ki, amellyel a helyszín-
re érkező rendőrök még 
a legvadabb pletykarova-
tokban sem találkoznak. 
A főbb szerepekben Ve-
rebes Linda, Nagy Sándor, 
Mihályfi Balázs, Buch Tibor 
komédiázik majd. 
A 2019/2020-as szín-
házi évad utolsó előadá-
sa garantáltan jókedvre 
deríti a kedves közönsé-
get. Claude Magnier víg-
játéka, az „Oscar” arisz-
tokratikus környezetben, 
Bertrand Barnier szap-
pangyáros villájában ját-
szódik. A humoros törté-
net félreértések, szerelmi 
háromszögek, eltitkolt 
gyermekek és táskák el-
cserélése körül bonyoló-

dik. A főhős életében rég 
nem látott, vagy nem várt 
szereplők bukkannak fel, 
hogy otthona a követhe-
tetlenül cikázó fekete tás-
kák, elveszett ékszerek, 
többszörösen elsikkasz-
tott pénzkötegek és lavi-
naként hömpölygő női fe-
hérneműk özönében egy 
szempillantás alatt őrül-
tekházává változzon, mi-
közben ő már azt sem 
tudja, mit akar valójában. 
Végül persze minden kér-
désre választ kapunk, me-
lyek közül a legfontosabb: 
de hol van Oscar? A Hadart 
Színház előadásában Kö-
kényessy Ági, Szabó Máté 
és Csórics Balázs játssza 
a főbb szerepeket. A da-
rabot Háda János rendez-
te. A nézők április 21-én 
és 22-én nézhetik meg a 
rekeszizmokat nem kímé-
lő komédiát. Érdekesség, 
hogy ebből a kiváló francia 
darabból két filmet is for-
gattak. Az egyikben Louis 
de Funes, a másikban Syl-
vester Stallone nyújtott 
parádés alakítást. 

Fotó: vrck.hu
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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 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

ÚSZÁSOKTATÁS INDUL
FELNŐTTEKNEK

NOVEMBER 15-ÉN PÉNTEKEN
kezdő és haladó szinten  

Kozma Krisztián (06-30/211-8496) oktatóval.
 

A foglalkozások kezdőknél pénteken 19 órától
valamint szombaton 12 órától, haladóknál pénteken 

18 órától valamint szombaton 11 órától kerülnek
megtartásra.

NOVEMBER 15-ÉN PÉNTEKEN
GYERMEKTANFOLYAM INDUL

Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496)
és  Tóth Katalin (06-70/366-7581)

oktatókkal tudásszint alapján.
 

A foglalkozások pénteken 16.00, 17.00 és 18.00 órától 
valamint  szombaton 9.00, 10.00 és 11.00 órától

kezdődnek.
 

Bérletvásárlás, pénztár nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig,

kedd, csütörtök 19.00 óráig

Egy turnus 8 alkalmas névre szóló úszásoktatás
bérlettel vehető igénybe, melynek ára 8000 Ft.

kazincbarcikai

ELADÓ LAKÁS
A Barcika Szolg Kft. a tulajdonában lévő ingatlanát
nyilvános licittárgyalás útján értékesíteni kívánja.
Ingatlan adatai:

Ingatlan kikiáltási ára: 3.500.000,- Ft

Licittárgyalás helye, ideje:
2019. november 14. (csütörtök) 13:00
Barcika Szolg Kft. III. emeleti tárgyalója

3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.

Ügyintéző
Balázs Attila

+36-20/391-3497
balazs.attila@barcikaszolg.hu

 
A pályázati hirdetménnyel kapcsolatban a Barcika Szolg Kft. 

honlapján (http://barcikaszolg.hu/ingatlanok/elado-lakasok) 
és ügyfélszolgálatán érdeklődhet.

Cím Hrsz. Alapterület Szobák 
száma

Megtekintési 
lehetőség

Egressy B. út 
20.  2/12. 1111/41/A/60 35m2 1

előre 
egyeztetett 
időpontban


