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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.
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„EGYEZTESSÜK TERVEINKET”

A DV E NT 

ÉG AZ ELSŐ GYERTYA

A „Színezzük együtt Kazincbarcikát!” program támo-
gatott és megvalósult kisprojektjei mutatkoztak be 
november 29-én az Egressy Béni Művelődési Központ 
klubtermében. Az esemény célja, hogy a helyi akció-
csoport (HACS) által támogatásban részesült projekt-
gazdák megismerjék más pályázatok tervezett tevé-
kenységeit, és tapasztalatot gyűjtsenek a lebonyolítás 
folyamatában. 

A „Színezzük együtt Ka-
zincbarcikát!” projekt lé-
nyege, a helyi szerveze-
tekkel, intézményekkel, 
gazdasági társaságokkal, 
és civil szervezetekkel 
való együttműködés an-
nak érdekében, hogy szí-
nes, izgalmas és érdekes 
projektek jöjjenek létre a 
városban. Az eseményt 
Klimon István alpolgár-
mester nyitotta meg, aki 
kiemelte a CLLD fontos-
ságát. 
A csütör töki napon, a 
már támogatott projek-
tek a jövő évi terveikben 
mutatták meg azt, hogy 
miben is gondolkoznak. 
Wach ter Balázs, a prog-
ram koordinátora elárulta, 
hogy a jövőben sok olyan 
projekt fog megvalósul-
ni, ahol a szolidaritás, az 
együttműködés, a hátrá-
nyos helyzetűek és a ne-
héz sorsúak segítése kerül 
előtérbe.
Az előadások sorát dr. 
Makkai Orsolya, a Barcika 
Art Kft. ügyvezető igazga-
tója kezdte, aki az Adventi 

mesevilágról beszélt. Ezt 
követően Novák Péter, a 
KolorAPP mobil applikáció 
fejlesztője mutatta be az 
app működését, Nagy At-
tila, a Sportélet Egyesület 
elnöke prezentációjában 
ismertette a Kazincbarci-
kai barangoló programot. 
Tóth Máté, a Pollack Mihály 
Általános Iskola pedagó-
gusa A Kolor City legszí-
nesebb Iskolája - SHOW-
haj tás 2020 p rog ra m 
részleteibe avatta be az 
érdeklődőket, Viszoczky 
Sándor, a Kazinczy Ferenc 
Tagiskola intézményveze-
tője pedig a Megmozdul a 
LEGO – robotika világa az 
általános iskolában elne-
vezésű projektjének rész-
leteit osztotta meg a nyil-
vánossággal. 
Molekné Kőrösi Beatrix, 
az Egressy Béni Városi 
Könyvtár intézményve-
zetője a „Színek és évek” 
és a „Mesélnek a házfa-
lak” programokról tar-
tott előadást, Sütő Ágnes 
volt pedagógus, jógaok-
tató a Szuper Nagyi kép-

zést mutatta be. Elek Emí-
lia, a BO(S)ZI Rekreációs és 
Egészségfejlesztő Egye-
sület képviseletében is-
mertette az „EGYütt egy/
MÁSért!” projektet. Végül 
Komárominé Nagy Mária, 
a Család- és Gyermekjó-
léti Központ intézmény-
egység-vezetője tartott 
előadást a „Gazdálkodj 
szolidárisan! - hogy ne le-
gyen olyan nagy a kont-
raszt” programról. 

Mivel két-három pályá-
zati forduló után is ren-
delkezésre áll még némi 
maradványforrás, ezért a 
program a közeljövőben is 
folytatódik a tervek sze-
rint. Ebből várhatóan a kö-
zösségi élményszerzést és 
a művészetkultúra terüle-
tét érintő projektek finan-
szírozása várható. A pro-
jekt nehézkessége, hogy a 
civil szervezetek esetében 
a központi kormányzat ál-

tal létrehozott szabályzat, 
csak 25%-os előlegelszá-
molást határozott meg, így 
a forráshiányos szerveze-
teknek komoly gondot, és 
nagy felelősségvállalást 
okozhat egy ilyen projekt 
megvalósítása. Mint azt 
Wachter Balázs, a program 
koordinátora jelezte, ezt a 
problémát a jövőben egy 
másfajta projektszerve-
zéssel próbálják majd meg 
orvosolni.

A tél és hideg beköszön-
tével párhuzamosan de-
cember 1-jén, este kinyílt 
az adventi kalendárium 
első ablaka is, hiszen ek-
kor indult a város szer-
vezésében az Adventtől 
Újévig programsorozat, 
melynek keretében min-
dennap 18.00 órától egé-
szen karácsonyig várják a 
szervezők az érdeklődő-
ket.

A Polgármesteri Hivatal 
épülete előtt, a Fő téren, 
felgyúlt az első adven-
ti gyertya, hivatalosan is 
megkezdve a karácsonyi 
ünnepi időszakot. Vasár-
naptól kezdve pedig min-
dennap a polgármesteri 
hivatal ablakai közül egy-
egy újabban gyullad fény, 
jelezve a napok múlását 
és a karácsony közeled-
tét.

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. 

Jelentős drágulás érkezik az autóiparban jövőre, de nálunk még válogathat korlátozott darabszámban.

KÉSZLETRŐL, AZONNAL MÉG ÁREMELÉS ELŐTT!

Metálfénnyel, már -tól!4.700.000 Ft4.700.000 Ft
Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig

www.szabosuzuki.hu
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ADVENTRA HANGOLÓDVA
„Adventi hangulat” címmel nyílt kiállítás a Gyermekek Háza-Kézművesházban no-
vember 28-án. A tárlaton a Sajómenti Népművészeti Egyesület tagjainak munkái 
láthatók egészen január 5-ig. 

A kiállított tárgyak egy-
től egyig a téli ünnepkö-
rökhöz köthetőek, így 
népi hagyományokat őrző 
kézműves alkotásokban 
gyönyörködhettek az ér-
deklődők. 
A rendhagyó tárlaton 
szőttesek, hímzett terí-
tők, ékszerek, népi vise-
letek, horgolt motívumok, 
díszített mézeskalácsok, 
fafaragásokés az adven-
ti koszorúk kaptak fősze-
repet.

A kiállítás megnyitóján 
Berecz Lászlóné, a Matyó 
Népművészeti Egyesü-
let elnöke méltatta a Sa-
jómenti Népművészeti 
Egyesület tagjainak mun-
káját, majd hozzátette, 
hogy igazi értékmentést, 
értékőrzést végeznek az 
alkotók. Az adventi és ka-
rácsonyi témájú munkák 
egy méltó helyen, a Gyer-
mekek Háza-Kézműves-
házban kaptak helyet, ami 
szintén a népi hagyomá-

nyok ápolását tűzte ki cé-
lul, emelte ki az elnök.
A megnyitó gondolatok 
után Neszádeliné Kállai 
Mária egyesületi tag egy 
rögtönzött népi visele-
ti bemutatót tartott, ahol 
az érdeklődők megismer-
hették a régi ünnepi öltö-
zéket, két kislány közre-
működésével.
Az adventi időszakot in-
dító tárlat különlegessége 
a 65 db, papírból hajtoga-
tott unikornisból álló, 65-
ös számot formáló alko-
tás volt, amit kimondottan 
erre az alkalomra készült.
A kulturális program vé-
gén Gór Mihályt, az egye-
sület elnökét Pétervá-
ri György önkormányzati 
képviselő és dr. Makkai 
Orsolya, a kiállítást szer-
vező Barcika Art Kft. igaz-
gatója köszöntötte. 
A rendhagyó alkotásokat 
egészen január 5-ig te-
kinthetik meg az érdek-
lődők.

ÉRZÉKENYÍTŐ MŰSOR 
A MEZEYBEN

A fogyatékosok világnapján tartottak előadást a Csil-
lagfürt EGYMI tanulói és a Kincsem Napközi tagjai de-
cember 3-án a Mezey István Művészeti Központban. Az 
óvodásoknak és kisiskolásoknak tartott műsor alatt a 
gyerekek a jelnyelvvel is megismerkedhettek.

Az eseményen Klimon István alpolgármester üdvözölte a 
fellépőket és a közönséget, aki kiemelte, mennyire fontos, 
hogy a gyerekek már fiatalkorban megismerkedjenek a 
sérült emberekkel.
A köszöntőt követően Kulin Lara, a Csillagfürt EGYMI ta-
nulója szavalta el a Csillagfürt című verset, majd a Kin-
csem Napközi tagjai adták elő táncos produkciójukat. A 
Csillagfürt EGYMI alsó tagozatos tanulói mesejelenettel, 
a középsúlyos csoport tagjai pedig „szuperhősök” című 
táncos produkcióval készültek.
A műsorok után, a gyerekek verssel és dallal együtt várták 
a Télapót . Közösen az óvodásokkal és a kisikolásokkal je-
lelve adták elő a Mikulás-váró dalt, majd el is énekelték azt, 
mialatt a nagyszakállútól kis meglepetést kaptak jutalmul.

Játszóházzal készültek 
az ünnepekre

Advent első vasárnapján kézműves játszóházban 
tölthették szabadidejüket a családok. A Gyermekek 
Háza-Kézművesházban nyolc műhellyel várták az 
érdeklődőket, ahol asztali, ajtó- és ablakdíszeket ké-
szíthettek. 

A résztvevők különféle technikával, papírból, agyagból, 
fenyőből készíthették el a tárgyakat, amit haza is vihettek.
A családokat legközelebb kézműves játszóházba decem-
ber 15-én várják a szervezők, ahol különféle karácsonyi 
dekorációkat lehet majd készíteni.

EG R E SSY BÉ N I VÁ ROSI KÖN Y VTÁ R 

„A 6 GENERÁCIÓ” 
Az Egressy Béni Városi Könyvtár szervezésében, „A 6 
generáció” címmel tartott előadást Steigervald Krisz-
tián generációkutató november 28-án a Mezey István 
Művészeti Központban. A prezentáció során a generá-
ciók közötti különbségeket ismerhette meg a közönség.

Magyarországon jelenleg 
hat generáció él együtt, 
ami azért egyedi, és új, mi-
vel soha nem volt ennyi 
különböző módon felnőtt, 
és különböző értékeket 
képviselő nemzedék a tár-
sadalomban. A generáció 
nem életkori megkülön-
böztetés. A jelentése in-
kább az, hogy valaki x, y, z, 
vagy alfa generációba so-
rolható e.
Az elmúlt 50-60 évben 
nagy különbségek vannak 
abban, hogy az egyes kor-
csoportok mennyivel más 

módon nőttek fel, mivel 
ezáltal másképp látják a 
Földön lévő élet természe-
tességét.
Megváltoztak a családon 
belüli szerepek, bejött a di-
gitalizáció, felgyorsult az 
élet. Sok olyan tényező je-
lent meg a mindennapok-
ban, ami más jelentést és 
más értéktartalmat hor-
doz a különböző generá-
ciókban élőknek, amit ha 
nem ismerünk meg, akkor 
feszültséget is okozhat a 
különböző korcsoportok 
között.

Steigervald Krisztián előa-
dásában azt mutatta meg, 
hogy milyen erősségei és 
hátrányai vannak az egyes 
generációknak. Fontos az, 
hogy megértsük a mási-
kat, illetve saját magunkat 
is, mert így közelebb kerül-
het egymáshoz a hat kü-
lönböző generáció.

K IÁ LLÍTÁS

FOGYATÉ KOSOK V I LÁG NA PJA

GY E R M E K E K H ÁZA-K ÉZM Ű V E SH ÁZI NTE R J Ú

A SZERETET ÚTJÁN
Magyarországon közel húsz esztendeje ünnepeljük a Szociális Munka Napját. A kez-
deményezés alsóbb szinten indult, melynek csúcspontjaként a kormány néhány évvel 
ezelőtt munkaszüneti nappá nyilvánította november 12-ét. Ezen a napon ráirányítjuk a 
figyelmet azokra a szakemberekre, akik egész évben segítik, gondozzák a segítség-
re szoruló honfitársainkat. Ebből az alkalomból rendeztek ünnepséget városunkban 
november 22-én. Az eseményen igazgatói dicséreteket, polgármesteri elismerő ok-
leveleket, illetve a „Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat adomá-
nyoztak. Ez utóbbit Schwarcz Lajos, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 
gépkocsivezetője kapta meg, aki idén ünnepelte közalkalmazotti jogviszonyának 40 
éves jubileumát. A kimagasló díj kapcsán szerkesztőségünk vendégeként Schwarcz 
Lajossal beszélgettünk a mindennapok szépségeiről.      

Ez a kitüntető díj a köz-
szolgálatban eltöltött 
negyven év elismerése. 
Miként emlékszik vissza 
erre a négy évtizedre?
Tulajdonképpen ez a negy-
ven év úgy tevődik ösz-
sze, hogy korábban négy 
évet dolgoztam a kórház-
ban közalkalmazottként, 
a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltatónál pedig har-
minchetedik éve vagyok. 
1983. január 5-én kerül-
tem a céghez, lakatosként 
kezdtem, aztán gépkocsi-
vezető lettem. Az előző 
munkahelyem megszű-
nése után jöttem ide, amit 
sosem bántam meg. Jól ér-
zem itt magam.  A kezde-
ti időkben még Gazdasági 
Műszaki Ellátó és Szolgál-
tató Szervezet aztán 
Egészségügyi és Szociá-
lis Gazdasági Központ vol-
tunk, majd 1993-tól Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
lettünk. Először a bölcső-
dék tartoztak hozzánk, 
azok bezárását követően 

elsősorban az idősek gon-
dozása került előtérbe. A 
karbantartócsoporttal te-
vékenyen részt vettünk az 
átalakításban, az anyagbe-
szerzéstől a bútorozásig, 
mindent csináltunk, ami a 
hatáskörünkbe tartozik. 
Gépkocsivezetőként az 
időskorúak szállításával 
foglalkozom.  Szeretem, 
amit csinálok. Az ember 
ezt a munkát nem a pén-
zért végzi, kell ehhez egy 
bizonyos fokú elhivatott-
ság, hogy napról napra 
helyt tudjak állni. Remélem, 
innen vonulok nyugdíjba. 

Hogyan élte meg a mun-
kahelyének a változását?
Annyira nem volt szembe-
tűnő, hiszen folyamatosan 
ment ez a változás. A fel-
adatkör módosult, mivel 
az idősellátás mellett az 
iskolák, óvodák, rendelő-
intézetek működtetését is 
végeztük. Nemrég az is-
kola levált, de az óvodák, 
a rendelőintézetek, a két 

bölcsőde, az Időskorúak 
Gondozóháza, az I-es, illet-
ve a II. Számú Idősek Ott-
hona, és az Éjjeli Menedék-
hely megmaradt. Sokrétű a 
munkánk, az biztos. 

Könnyen teremt kapcso-
latokat?
Nem igazán vagyok szó-
szátyár, ami kell egymás 
megértéséhez, elmondom, 
de fölöslegesen nem sze-
retek beszélni. Szeretem a 
diszkréciót, személyszál-
lításnál elengedhetetlen, 
hiszen kollégákat, vezető-
ket is szállítok. Megbíznak 
bennem, és ez jó érzéssel 
tölt el. 

A szabadidejében mit sze-
ret csinálni?
Van egy kis kertem, amit 
a szüleimtől örököltem. 
Műszak után általában ott 
vagyok, szeretem a kerti 
munkát, a szabad levegőt. 
Elfoglaltságot ad, télre, ami 
a családnak kell, zöldség 
– gyümölcs nagy részét 

meg tudjuk termelni. Van 
kint kutyám, azt is el kell 
látni. Hétvégenként pedig, 
ha összejön a család, kime-
gyünk egy hangulatos sza-
lonnasütésre.  

Ha már szóba került a csa-
lád, mesélne a magánéle-
téről?
1976-ban nősültem, 40 
éves lányom, 35 éves fiam 
van. A nagyunokám már 
23 éves, a kicsi pedig 6 
hónapos. A fiamék most 
vettek egy lakást vidé-
ken, szabad időmben ott 
foglalatoskodom. Évekkel 
ezelőtt a lányom is a cég-
nél dolgozott, de ma már 
teljesen más területen te-

vékenykedik. A feleségem 
szintén a Szociális Szol-
gáltató Központtól vonult 
nyugdíjba. 

Mikor tudta meg, hogy 
megkapja „Kazincbarcika 
Város Szociális Ellátásá-
ért” a díjat?
Az ünnepély előtti héten 
hozta igazgató úr a meg-
hívót, de el sem tudtam 
képzelni, hogy milyen ki-
tüntetés lesz. Polgármes-
teri elismerésre gondol-
tam, úgyhogy nagy öröm 
volt, amikor kiderült, iga-
zán meglepődtem. Sokat 
jelent számomra, boldog 
vagyok, hogy elismerik a 
munkámat.

FELNŐTT  
SZÍNHÁZI ÉVAD

2019/2020 • KAZINCBARCIKA

4 ELŐADÁS 

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

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

K BSC

HAZAI PÁLYÁN 
EZÚTTAL KIKAPTAK

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 19. fordulójában 
a Dorog együttesét látta vendégül a Kazincbarcika. A 
kék-sárgák 3-0-ra veszítettek.

Mindkét csapat vereséggel hangolt legutóbbi mérkőzé-
sén. A Kazincbarcika a Budaörstől kapott ki, míg a Dorog 
a Tiszakécske ellen veszített. Az első játékrészben kevés 
helyzetet alakítottak ki a csapatok. A házigazdák Berki 
révén kétszer is veszélyeztethettek, de a lehetőségek ki-
maradtak. Az első 45 perc 0-0-ás eredménnyel ért véget.
A második félidőben 15 perc elteltével Paudits góljával a 
vendégek jutottak előnyhöz. A gól után kettőt is cserélt 
Gálhidi György. A 66. percben Berkit Kanalos, Géringert 
Lakatos váltotta. Ám ez sem sokat segített, sőt a dorogi-
ak újabb gólt szereztek a 69. percben, amikor Délczeg ta-
lált Horváth kapujába. A hátralévő időszakban a vendég-
látóknak nem sikerült szépíteniük, hiába küldte a pályára 
a hazai tréner Ádámot. A hajrában, a hosszabbításban a 
vendég együttes szerzett újabb gólt, a 92. percben Nyíri 
volt eredményes.  A KBSC így 21 ponttal a 15. helyre csú-
szott vissza. A kék-sárgák legközelebb december 8-án 
vasárnap 1 órától Putnokon fogadják a Soroksár együt-
tesét. Hír a KBSC háza tájáról az is, hogy az együttes a 
februári Ajka elleni hazai találkozóját a tervek szerint már 
Kazincbarcikán az új stadionban játszhatja.

KVSE BI R KÓZÁS

ÚJABB SIKEREK
Fiú szabadfogású országos diákolimpiát tartottak Kis-
kunfélegyházán a II-es korcsoportban november 23-
án.

Az év utolsó országos versenyén ugyancsak remekel-
tek a kazincbarcikai birkózók.Mindösszesen 235 birkó-
zó volt jogosult indulni a kvalifikációs versenyek után a 
különböző súlycsoportokban a Diákolimpiai Országos 
Bajnokságon. Az egész évi nagyszerű szerepléshez 
méltó volt ez a megmérettetés is, hiszen a szakosztály 
négy ifjú birkózója közül hárman a hat közé jutottak, 
ahol egy bronzérmet és két ötödik helyezést szereztek.
Egyéni eredmények:
42 kg Pál-Kutas Levente 3.helyezés
42 kg Demeter Döme Dominik 5.helyezés
63 kg Kerekes Viktor 5.helyezés
32 kg Lakatos Milán nem jutott a 6-os döntőbe
Felkészítők: Kónya Lajos vezetőedző, Csepregi György 
edző

K KSE

HAZAI GYŐZELEM
Az elmúlt hétvégén a Kazincbarcika mindkét NB II-es kézilabdacsapata pályára lé-
pett. A hölgyek a DVSC U 22 otthonában kikaptak, a férfi együttes viszont hazai pályán 
legyőzte a Füzesabonyt. 

A férfi csapat nyitotta a ké-
zis hétvégét a Füzesabony 
elleni meccsel. Kocsis Csaba 
együttese nehezen lendült 
játékba, ám 9-11 után fordí-
tott, és az első félidő végéig 
minimális egygólos előnyt 
harcolt ki, így 13-12-es ál-
lásnál fordultak a csapatok. 
A második játékrészben rá-
kapcsolt a hazai csapat és 
Orosz gólerős játékának 
köszönhetően elhúzott 21-
15-re. A hatgólos vezetés 
birtokában olykor könnyel-
műsködtek a házigazdák, 
melynek következtében 2 

gólra feljöttek a hevesiek. Öt 
perc sem volt hátra, amikor 
24-22 volt az állás. A vendé-
gek ennél jobban nem tudták 
megközelíteni a barcikaiakat. 
A KKSE 26-24-re győzött, 15 
ponttal a 3. helyen áll a baj-
nokságban. A barcikai gárda 
legközelebb december 7-én 
szombaton a tabellán köz-
vetlenül mögötte álló Haj-
dúnánás otthonába látogat.
A női együttes ezúttal ide-
genben lépett pályára. Szilá-
gyi Szabolcs tanítványai 
azonban bizonyára sokáig 
emlegetik majd a DVSC U 22 

elleni csatát. Az első félidő-
ben jól játszott a Kazincbar-
cika és 17-11-es előnyt har-
colt ki. A második 30 percre 
azonban minden megválto-
zott. A KKSE sokat hibázott, 
a debreceniek megfordítot-
ták a mérkőzést és 37-33-ra 
győztek. A Barcika így ma-
radt 8 pontos és a 9. helyen 
áll a bajnokságban. A követ-
kező fordulóban Mogyorósi-
ék december 8-án vasárnap 
délután 2 órától a listavezető 
Hajdúböszörményt fogad-
ják a Don Bosco Sportköz-
pontban.

VRCK

GYŐZELEM A BAJNOKSÁGBAN
Az elmúlt héten két mérkőzést is játszott a Vegyész RC 
Kazincbarcika férfi röplabdacsapata. A kék-sárgák előbb 
a Challenge Kupa 2. fordulójának visszavágóján a Tokat 
ellen majdnem bravúrt hajtottak végre, majd vasárnap a 
bajnokin simán nyertek Sümegen.

Nem volt könnyű helyzetben 
a kék-sárga alakulat, hiszen 
az első összecsapáson 3-0-
ra kikapott, és Marek Kardos 
most sem számíthatott Pá-
ezre, Vitkora és Csizmadiára 
a kezdőcsapatban. A feladó 
poszton így a 40 esztendős 
Toronyai Miklós kezdett, aki 
csak a kényszerhelyzet mi-
att állt nemrég edzésbe. Az 
első felvonásban 5-2-nél 
időt kellett kérni a toka-
ti edzőnek, de a folytatás-
ban sem tudott felzárkózni 
a vendégcsapat. Braga fan-
tasztikus megmozdulásai-
val csapata vezéregyénisége 
volt, az utolsó labdamenet-
nél a csereként beállt Bibók 

jeleskedett, így az első fel-
vonást 25-19-re a hazaiak 
nyerték. A második játsz-
mában Braga mellé felnőtt 
Blázsovics és Árva, és 19-14-
nél már második idejét is ki 
kellett kérnie Altan Ilkernek. 
Chernokozhev, a bolgár óriás 
pontjaival egyenlített a To-
kat. A hajrában a vendéglátók 
27-25-re hozták a játsz mát. 
A harmadik etapban rendre 
a vendégek akarata érvé-
nyesült, a szettet 25-16-ra 
hozta a Tokat.
A 4. játszmában a ven-
dégegyüttes 3-4 pontos 
előnye állandósult, 19-24-
nél szinte mindenki elköny-
velte a kiesést. 23-24-nél 

felcsillant az egyenlítés esé-
lye is, de a törökök végül 25-
23-ra hozták a felvonást. 
Az ötödik szett 15-13-ra a 
törököké lett, így a tovább-
jutás mellett a mérkőzést is 
megnyerték 3-2-re. 
A bajnokságban Sümeg ellen 
az első felvonásban Juhá-
szék remekeltek. Bár 5-4-
nél a házigazdák álltak job-
ban, de a Kazincbarcika végül 
25-13-ra hozta a szakaszt.
A második etapban nagyobb 
erőbedobásra késztették 
a sümegiek Marek Kar-
dos együttesét. 10-8-nál 
azonban elfogyott az erő, a 
vendégek egyenlítettek, és 
Braga és Juhász pontjával 
megfordították az állást. A 
házigazdák 16-15-nél ismét 
átvették a vezetést. A hajrá 
azonban a Vegyésznek si-
került jobban, és 25-20-ra 
hozta a játszmát.
A harmadik felvonás során 
8-8-ig együtt haladtak a 
felek, majd rákapcsoltak a 
vendégek és elhúztak 19-
9-re. A Kazincbarcika nagy 
fölénnyel 25-13-ra hozta a 
játsz mát, így 3-0-ás köny-
nyed sikert aratott Sümegen. 
A kék-sárgák legközelebb 
december 8-án vasárnap 
este 5 órától a MAFC ott-
honában lép pályára.Fotó: vrck.hu

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

Mezey István Művészeti Központ
2019. december 19. 9.00-18.00
2019. december 24.-28. zárva
2019. december 31. zárva
2020. január 01.  zárva

Kazincbarcikai Fedett Uszoda
2019. december 19. 8:00-15:30
2019. december 24.-25. zárva
2019. december 26. 8.00-20.00
2019. december 31. zárva
2020. január 01.  zárva

Egressy Béni Művelődési Központ
2019. december 19.  7:00-15:00
2019.december 20.–2020.január 05. zárva

Kazincbarcikai Sportközpont Tornacsarnok
2019. december 19.  6:00-22:00
2019.december 21.-2020.január 05. zárva

Kazincbarcikai Sportközpont
Sportlétesítmények

2019. december 19.  6:00-14:00
2019. december 22.-23.  8.00-16.00
2019. december 24.-26.  zárva
2019. december 27.-30.  8.00-16.00
2019. december 31.  zárva
2020. január 01.   zárva

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

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

IDÉN IS 
JÉGRE FEL!

Tavaly nyitotta meg kapuit Kazincbarcikán a mobil jég-
pálya, mely április után december 5-étől várja ismét a 
korcsolyázni vágyókat. A pálya a közönség szabadidős 
időtöltési lehetőségein felül a Kazincbarcikai Ördögök 
SE sportolóinak is helyet ad. A tervek szerint ezen a té-
len is folytatódik a kezdeményezés, melynek kereté-
ben a város nevelési-oktatási intézményeinek diákjai 
is megtanulhatnak a pályán korcsolyázni.

A mobil jégpályán nem 
okoz gondot a zordabb 
i d őjá rás se m , h is ze n 
egész télen stabil, jégko-
rihoz optimális időt tud-
nak biztosítani a fenn-
tartók. A kazincbarcikai 
általános iskolák már a 
héten elkezdték meg-
szerettetni tanulóikkal a 
sportot, mivel a fiatalok-
nak naponta van alkalmuk 
korcsolyát húzni a lábukra 
a tanórák keretein belül.

Akárcsak tavaly, a he-
lyi ovisok és az általános 
iskolások idén is ingye-
nesen használhatják a 
jégpályát, ahol hétköz-
napokon kapnak lehető-
ségek a gyermekek arra, 
hogy oktatáson vegye-
nek részt, illetve ekkor 
zajlanak majd a Kazinc-
barcika Ördögök edzései 
is.
Hétvégenként a közön-
ségé lesz a jég, valamint 

a téli szünetben szintén a 
közönségkorcsolya fog 
prioritást élvezni. A kori-
záson kívül számos egyéb 
színes programra is szá-
míthatnak a vendégek: az 
üzemeltető a Barcika Art 
Kft.-vel közösen külön-
böző jeges programokkal 
várja majd az érdeklődő-
ket.

MOBI L J ÉG PÁ LYA

ÁRAK:

- Diák belépő (18 éves korig):  500 Ft
- Felnőtt belépő:  1000 Ft
- Nyugdíjas belépő (igazolvánnyal):  500 Ft
- Korcsolyakölcsönzés:  500 Ft/pár/alkalom
- Pingvinkölcsönzés:  500 Ft/óra
- Védősisakkölcsönzés:  250 Ft/ alkalom
- Korcsolyaélezés:  1000 Ft
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December 1-től 24-ig minden nap 18.00
DÍSZTÉR, POLGÁRMESTERI HIVATAL HOMLOKZATA

KÜLÖNLEGES  
ADVENTI-NAPTÁR

December 3-7. (kedd-szombat) 
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT

ADVENTI MESEVILÁG
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött!

December 6. (péntek)
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT

VÁROSI MIKULÁS-ÜNNEPSÉG
09.00-14.00 Iskolás és óvodás csoportok látogatása a Mikulásnál
15.00-19.00 Családi látogatás a Mikulásnál
 A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött!
16.00-19.00 Arcfestés
17.00-19.00 Mikulásváró játszóház
Az arcfestés kivételével minden program díjtalan!

December 7. (szombat) 15.00
MUNKÁCSY TÉR

KARÁCSONYI MÉZES 
REKORDKÍSÉRLET

December 8. (vasárnap) 11.00
KAZINCBARCIKA-ALSÓI REFORMÁTUS TEMPLOM
Istentisztelet: 10.30

BÁBEL KLÁRA HÁRFAMŰVÉSZ
Közreműködik:  
BÁN MÁTÉ fuvolaművész és FEJÉRVÁRI JÁNOS brácsaművész
Díjtalan! A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. 

December 8. (vasárnap) 17.00 
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Noir Színház: 
CSIPKERÓZSIKA 
mesejáték 
Jegyár: 1 500 Ft

December 15. (vasárnap) 18.00
SZENT CSALÁD TEMPLOM

TAKÁCS NIKOLAS 
ADVENTI KONCERT
Jegyár: 1 800 Ft

Január 10., 11. (péntek, szombat) 19.00
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

ÚJÉVI KONCERT 
A MELÓDIA 
KAMARAZENEKARRAL
Sztárvendég: Miller Zoltán eMeRTon – díjas énekes és Vágó Bernadett a 
Budapesti Operettszínház művésze
Jegyár: 1 800 Ft

Jegyek kaphatók az  
Egressy Béni Művelődési Központ és  
a Mezey István Művészeti Központ 
jegypénztárában!

További információk:  
www.kolorcity.hu
Facebook:
www.facebook.com/Kolorcity

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!


