
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE

2017. 05. 26. • III. ÉVF. 20. SZÁM

26. 27. 28. 29. 30. 31. 1.

9.

9.

Kazincbarcika
és a térség
legszínesebb
hírportálja!

60 ÉVES AZ IRINYI ISKOLA

Gyönyörű oldtimerek Kazincbarcikán



2 32017. MÁJUS 26. KOLOR 7  •  III. / 20.

PANNÓNIÁK ÉS CSEPELEK RANDEVÚJA EDELÉNYBEN 
Negyedik alkalommal ren-
dezték meg Edelényben a 
veterán motorok találko-
zóját. A helyszínt a Borsodi 
Tájház területe adta. Mint-
egy harminc, a II. világhá-
ború után gyártott motor-
biciklit csodálhattak meg 
az érdeklődők. A színes 
forgatagban nem volt hi-
ány, hiszen a motorosok 
társasága korántsem egy 
zárt csoport, a család és 

a barátok kíséretében ér-
keztek. A vidám hangula-
tot a Vibrator és a Manga-
lica zenekar alapozta meg. 
A legszebbnek ítélt moto-
rokat a közönség szavaza-
tai alapján jutalmazták. A 
különdíjat Kiss Péter Sko-
da S100-asa érdemelte ki. 
Harmadik helyezett lett 
Antal Pál és a Cetka 150-
ese, második helyen vég-
zett Herczeg Zsolt és a 

Pannonia P9-ese, a kép-
zeletbeli dobogó legfel-
ső fokát pedig Orosz Attila 
és Csepel 125-öse foglal-
hatta el. Közben sültek a 
kemencében a finom házi 
cipók, melyeket fokhagy-
más tejföllel ízesítve bárki 
megkóstolhatott. A nyer-
tes járművek tulajdonosai 
ugyancsak frissen sült ke-
nyeret kaptak ajándékba a 
szervezőktől. 

TÉRSÉG

ÁLLÁS

ÜZENJ KREATÍVAN! 
Új Kolorcity-alkotással , 
egy üzenő pixelfallal gaz-
dagodott az újkazinci vá-
rosrész. Az „Űrhajós a hol-
don” című falfestménnyel 
szemben lévő kreatív falat 
Fignár Zoltán tervezte és 
valósította meg. A pixelfa-
lon négyféle színnel tudunk 
üzenni a városnak, a bará-
tainknak, a szerelmünknek, 
vagy éppen a szomszéd-
nak. Az a célja, hogy a mai 

rohanó világunkban, az 
azonnali üzenetváltások 
korszakában megálljunk 
egy pillanatra, és kreatív 
módon, játékosan tudjuk 
átadni üzenetünket. Ka-
zincbarcika Város Önkor-
mányzatának az a terve, 
hogy idővel minden vá-
rosrészben legyen lega-
lább egy Kolorcity-alko-
tás, ami színesebbé teszi 
az ott élők mindennapjait.

NÉMET VERSEK MAGYARUL
A Sajószentpéter Váro-
si Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat hagyományte-
remtő céllal, immár második 
alkalommal rendezte meg 
a német versek ünnepét, 
május 19-én. Idén a megye 
gyermekeit szólították meg 
a szervezők. Az alaprendez-
vénnyel összhangban rajz-
pályázatot hirdettek, mely-
nek témája egy kedvenc 
vers képi ábrázolása volt. A 

kiírásra Sajószentpéter és 
Ózd általános iskolás tanuló-
itól mintegy harmincnégy, a 
legkülönbözőbb technikával 
készült munka érkezett. E 
gyermekillusztrációkból nyílt 
kiállítás a Lévay József Városi 
Könyvtárban, melyet május 
végéig tekinthetnek meg az 
érdeklődők. A rendezvényt 
a sajószentpéteri Freedan-
ce 2000 tánccsoport gyer-
mektáncosainak nemzeti-

ségi tánca nyitotta meg. A 
műsor további részében a 
Kazincbarcikai Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium néhány 
diákjával kiegészülve a ta-
nulók neves német költőktől 
adtak elő szavalatokat ma-
gyar fordításban. Az össze-
jövetel a német ajkú fiatalok 
és felnőttek identitástuda-
tának erősítését, az értékek 
megőrzését, az együttlét 
közös örömét hangsúlyozta. 

FEJLESZTÉS

A Fő téren folytatódik 
a járdafelújítás 
Mint arról korábban már be-
számoltunk, városi szinten 
bruttó százötmillió forin-
tot költ Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata a jár-
dák felújítására ez év június 
közepéig.
A fejlesztések a tavalyi 
felmérések alapján még a 
2016. évi költségvetése ter-
hére történnek. A rendelke-
zésre álló összegből a város 
számos pontján újulnak meg 
részben vagy egészben a 
járdák. A munkálatok most a 
Fő téren folytatódnak. A Fő 
téri járdafelújítás a bíróság 

épülete melletti és mögötti, 
valamint a Fő tér 6-11. előt-
ti szakaszt érinti egészen 
a Jószerencsét útig. Ezen a 
területen a régi, repedezett, 
balesetveszélyes, aszfaltos 
járdát teljesen elbontják és 
térkövezéssel alakítják ki az 
újat mintegy bruttó 16 millió 
forintból. A fejlesztési terü-
lethez kapcsolódóan a Nap-
sugár Tagóvoda előtti járda-
szakasz is megújul Pétervári 
György önkormányzati kép-
viselő 2016. évi  képviselői 
kerete terhére még idén jú-
niusban.

IGAZGATÓVÁ LASZTÁS  

A POLLACK TANÁRI KARÁNAK 
DÖNTÉSÉT TÁMOGATJÁK
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola jelenlegi igazgatójának, vagyis Für-
jes-Gáborné Csépányi Ágnesnek a pályázatát támogatja Kazincbarcika Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete – így döntött a grémium a május 17-ei rendkívüli 
ülésén.

Szitka Péter, Kazincbar-
cika polgármestere az 
ülést követően érdek-
lődésünkre elmondta: a 
korábbi időszakban mind 
bizottsági, mind testületi 
üléseken téma volt, hogy 
miután a két pályázattal 
kapcsolatban megszü-
letik az intézmény peda-
gógusainak állásfoglalá-
sa, a grémium megismeri 
és véleményezi azokat. 
Kiemelte: ez a vélemény 
megszületett, amely 
alapján a polgármester 
és a városatyák is a je-
lenlegi intézményvezető 
pályázatát támogatják.
– Demeter Zoltán or-
s z á g g y ű l é s i  ké pv i -
selővel volt egy olyan 
megállapodása képvise-
lő-testületünknek és ne-
kem is, mint polgármes-
ternek, hogy megvárjuk 

a szakma, vagyis a peda-
gógusok álláspontját mind 
a személyről, mind a szak-
mai anyagról. Ezt támo-
gatja a képviselő-testület, 
így a miniszteri kinevezést 
az az igazgatónő kaphatja 
meg, aki a kedvezőbb elbí-
rálást kapja. Ez május 16-
án megfogalmazódott, 
ennek megfelelően a gré-
mium is úgy határozott, 
hogy a magasabb vezetői 

beosztásra beérkezett két 
pályázat közül Fürjes-Gá-
borné Csépányi Ágnes pá-
lyázatát támogatjuk. Bí-
zunk benne, hogy mind 
Demeter Zoltán országy-
gyűlési képviselő, mind pe-
dig Balog Zoltán, az Embe-
ri Erőforrások Minisztere is 
elfogadja az állásfoglalást, 
és ezt a kinevezést támo-
gatja – jelentette ki Szitka 
Péter polgármester.

K AZI NC BA RC I K A I ÖSSZEVONT ÓVODÁ K

ÚTRAVALÓ AZ OVISOKNAK
Többszáz uzsonnacsomag-
gal segítette Szitka Péter 
polgármester és Pásztor 
László önkormányzati kép-
viselő idén a kazincbarcikai 
óvodások kirándulását. A ki-
csik családjukkal és az óvó-
nénikkel három turnusban – 

május 18-án, május 23-án és 
május 25-én –különvonattal 
utaznak el a Nyíregyházi Ál-
latparkba. Horváthné Gele-
ta Mária intézményvezető, 
a Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák nevében köszöne-
tet mondott Szitka Péternek 

és Pásztor Lászlónak a fel-
ajánlásért, valamint a MÁV, a 
Kazincbarcikai Rendőrkapi-
tányság és helyi polgárőrség 
munkatársainak az utazá-
suk megszervezésében és 
lebonyolításában nyújtott 
segítségért.

A pixelfal segítségével, örökítsd meg és küldd el a 
szerkesztoseg@barcikaart.hu e-mail-címre!
Aki június 30-áig elküldi az egyéni üzenetéről ké-
szült szelfit, fesztiválbérletet nyerhet az augusz-
tus 1-jétől 20-áig tartó 5. Kolorfesztivál 14 kon-
certjére, és az augusztus 26-ai Vadna parki after 
partyra.

A Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. felvételt hirdet 

grafikus, tördelő munkakörben.
A munka részmunkaidőben, illetve távmunkában is végezhető.

ELVÁRÁSOK:
- minimum középfokú szakirányú végzettség
- grafikai programok ismerete (InDesign, Illustrator, Photoshop, CorelDRAW)
- kreatív gondolkodás
- jó problémamegoldó-képesség
- nagy terhelhetőség
- megbízható, igényes és precíz munkavégzés
- csapatmunkára való képesség
- nyomtatott és online médiumok ismerete, azokban szerzett jártasság

ELŐNYT JELENT:
- felsőfokú szakirányú végzettség
- a munkakör betöltéséhez kapcsolódó szakirányú gyakorlat
- saját gép és program

A munkába lépés kezdete június 15., három hónap próbaidővel.

A fényképes szakmai önéletrajzokat és a bérigény 
megjelölésével kiegészített motivációs levelet 2017. 
május 31-éig várjuk a szerkesztoseg@barcikaart.hu 
e-mail-címre.
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LAKOSSÁGI FÓRUM

A LÉNYEG A KISZÁMÍTHATÓSÁG 

KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSzSzK) – jogszabály-
ban előírt kötelezettségei között – kiemelten foglalkozik az Étkeztetés, 
a Házi Segítségnyújtás és az I. Sz. Idősek Klubja intézményegységek el-
látási rendszerében az időskorúak, az alacsony jövedelmű, valamint de-
mens személyek ellátásával, szociális helyzetük javításával. Az idősek 
nappali ellátása keretében igyekeznek minél több terhet levenni az időse-
ket, egészségügyileg vagy mentálisan sérült embereket ápoló, gondozó 
családok válláról. 

A KSzSzK napi egyszeri alkalommal – a Barcika Príma Kft. központi kony-
háján készített –, főtt étel formájában biztosítja a szociális étkezéshez jutás 
lehetőségét intézményegységein keresztül: az I. Sz. Bölcsődében, a II. Sz. 
Bölcsődében, az I. Sz. Idősek Klubjában, illetve az Időskorúak Gondozóhá-
zában. Igény esetén gondoskodnak az étel házhoz szállításáról is. Ez a szol-
gáltatás idén a választható A vagy B főmenü bevezetésével tovább bővült.  

A szociális étkeztetés térítési díj kategóriái (2017):

A kérelmező jövedelme szerinti 
mindenkori öregségi nyugdíj-

minimum összegének %-a alapján
Intézményi térítési díj

150% alatt 300 Ft/adag

150% + 1 Ft-tól 300%-ig 400 Ft/adag

300% + 1 Ft-tól 500 Ft/adag

További információ: Pásztor Józsefné intézményegység-vezető 
(Kazincbarcika, Csokonai út 3. Tel: 06-48/512-466)

A KSzSzK munkatársai a Házi Segítségnyújtás intézményegység szolgál-
tatásai keretében végzik a rászoruló személyi, környezeti higiénéjének biz-
tosítását, mely során takarítást, bevásárlást, ügyintézést végeznek; ezen 
felül segítenek a tisztálkodásban és étkezésben az erre rászorulóknak, 
miközben mentális segítséget is nyújtanak. A szolgáltatás egyúttal pre-
venciós szerepet is betölt, hiszen a látogatások során figyelemmel kísérik 
az ellátottak egészségügyi és szociális állapotát. A házi segítségnyújtás 
magában foglalja továbbá az érdekvédelmi feladatok ellátását. A szolgál-
tatás igénybe vehető Kazincbarcikán túl Tardonán is. 

A Házi Segítségnyújtás térítési díj kategóriái (2017):

A kérelmező jövedelme szerinti 
mindenkori öregségi nyugdíjmini-

mum összegének %-a alapján
Intézményi térítési díj

150% alatt 0%                   azaz 0 Ft/óra

150% +1 Ft-tól 300%-ig 50%              azaz 180 Ft/óra

300% +1 Ft-tól 100%             azaz 355 Ft/óra

További információ: Pásztor Józsefné intézményegység-vezető 
(Kazincbarcika, Csokonai út 3. Tel: 06-48/512-466)

Az I. Számú Idősek Klubja hétköznaponként reggel héttől délután három 
óráig színes programokkal várja az egyedülálló, társaságra vágyó szépko-
rúakat. Itt azon kívül, hogy hasznosan töltik el a napjaikat, a főzéssel sem 
kell bíbelődniük, hiszen „házhoz” jön az ebéd. Az ellátás népszerű program-
jai: kirándulások, kiállítások, közösségépítő rendezvények, ismeretterjesz-
tő előadások, szórakoztató események.

Az ellátottak segítséget kaphatnak az egészségügyi alap- és szakellátás 
igénybevételéhez, valamint hivatalos ügyeik intézéséhez. 

Az elmúlt években megjelent az igény a demens betegek nappali ellátásá-
nak biztosítására, hiszen egy demenciában szenvedő családtag ellátása 
rendkívül megterhelő feladat a hozzátartozóknak. Az intézményegység a 
nappali – hétköznap 7.00–15.00 óráig, szombaton 6.00-14.00 óráig – el-
látás során biztosítja a demenciával küzdő, szellemileg leépülő idős ember 
számára, hogy életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szo-
matikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. 
Az ellátást idén már Kazincbarcikán túl, a környező településeken élő csa-
ládok is igénybe vehetik.

Az ellátásokért fizetendő térítési díj: 180 Ft/nap.
További információ:
Takácsné Lőkös Éva intézményegység-vezető 
(Kazincbarcika, Hámán K. út 1. Tel: 06-48/512-464)

2018. „Győzelem vagy Szibéria” címmel lakossági fórumot 
szervezett az MSZP helyi szervezete május 19-én az Eg-
ressy klubtermében.

Az eseményen Szitka Pé-
ter, Kazincbarcika polgár-
mestere köszöntötte a 
meghívott előadókat. El-
sőként Lengyel László po-
litológus, a Pénzügykutató 
Zrt. elnök-vezérigazgatója 
osztotta meg gondolatait 
a résztvevőkkel. A polito-
lógus elmondta: a jelenlegi 
egyszemélyi, politikai ha-
talom azt sugallja, hogy ma 
már csak erővel lehet elér-
ni bármit az életben, majd 

kiemelte: a 2018-as vá-
lasztások fő témái többek 
között a társadalmi egyen-
lőtlenségek megszünte-
tése, a munkahelyterem-
tés és a szociális védelem 
megerősítése, valamint a 
korrupció visszaszorítása 
lesznek.
A fórumon Surányi György, 
a Magyar Nemzeti Bank 
volt elnöke azt hangsú-
lyozta, hogy az állítások el-
lenére Magyarország nem 

teljesít jobban, mert nem 
olyan horderejű dolgokra 
költi a pénzt, amire kelle-
ne, mint például a stadionok 
építése.
Az esemény zárásaként 
Komjáthi Imre, a Munkát, 
Kenyeret, Tisz tességes 
Béreket Egyesület elnöke 
szerint; ha a baloldal kor-
mányra kerül, alapvető fel-
adata lesz, hogy megvédje 
a munkavállalókat, csök-
kentse sérülékenységüket 
és újraépítse a bizalmat a 
munkaadók és a munkavál-
lalók, valamint az állam és 
a szakszervezetek között.

Czégel Erika személyi edző, életmódtanácsadó, wellnesstréner, nagy népszerűségnek 
örvend Kazincbarcikán. Egyedi, személyre szabott edzéstervével segíti a hozzá forduló-
kat a tudatos életmód kialakításában, fizikai állapotuk javításában. Negyedik éve szervez 
nagy sikerű, teltházas hétköznapi edzéseket és több száz főt megmozgató tömegrendez-
vényeket. Kétezer-tizenhétben elnyerte a Kazincbarcika Város Sportjáért kitüntető díjat.  
Folyamatosan azon dolgozik, hogy szülővárosa hírnevét öregbítse szerte az országban. 

– Mióta foglalkozik a gym-
stickkel? 
– Az edzői pályafutásomat 
2013 októberében kezd-
tem, Kazincbarcikán. Egy 
budapesti sportágválasztó 
rendezvényen találkoztam 
vele először és első látás-
ra szerelem lett. Amikor 
a gym stick következett, 
felujjongtam, igen, ezt aka-
rom csinálni!

– Ezt megelőzően is spor-
tolt? 
– Már gyermekként a 
sport szeretete jellemez-
te az életem. Tizenkét 
éven keresztül karatéz-
tam. Nagy szerelem volt 
az is, de felnőttként 
nem éreztem annyira 
nőiesnek. Elkezdtem 
különböző óratí-
pusokat látogatni: 
aerobik, kan-
goo, kickbox, és 
még sorolhat-
nám. Szerfe-
lett élveztem, 
hogy zenére is 
lehet mozogni. Heti 
négyszer-ötször is 
edzettem, nagysze-
rű edzőim voltak, a 
változás még-
sem volt látvá-
nyos. Sőt, szinte 
semmilyen. 
Rájöttem, hogy 
a profizmus 
hiánya lehet 
az, ami miatt 
nem tudom 
formálni 
a teste-
met oly 
módon, 
ahogy 
az 
ide-
ális 

lenne. Összevissza edzek, 
belekapok ebbe is abba is, 
nincs egy rendszer. Ezért 
arra gondoltam, hogy 
„átállok” a másik oldal-
ra és edző leszek, vagyis 
megtanulok mindent, ami 
a profi életmódváltáshoz 
szükséges. 

–Kinek ajánlja a gymstic-
ket? 
– Az eszköz egy üvegszá-
las, könnyű, de törhetetlen 
rúd, két végén külön-

böző erősségű 
gumikötél-

lel. Bárki 
megta-

lálhatja a neki legmegfe-
lelőbb erősségű eszközt: a 
rehabilitációtól kezdődően 
a sportolni vágyókon át 
az élsportolókig minden-
ki. Kiválthatja a súlyzós 
edzést is, csak annál sok-
kal veszélytelenebb, mert 
ízületkímélő. A könnyű, át-
mozgató edzésektől kezd-
ve a profi felkészülésig va-
lóban minden edzéstervbe 
beilleszthető. 

– Idén megkapta Kazinc-
barcika Város 

Sportjáért  dí-
jat. Mit jelent 

ez Önnek? 
– Sokáig fel sem 

fogtam, hogy 
megkaptam ezt 
a díjat. Csak áll-
tam döbbenten, 
és azon gondol-
kodtam, mivel 
érdemelhet-
tem ki? Hiszen 
„csak” szenve-
déllyel szere-
tem a hivatáso-
mat és imádom 
a közösséget, 
amihez tarto-
zom. Családom 
és csodálatos 
barcikai gym-
stick-csapatom 
nélkül ez nem 
jöhetett volna 
létre, ezért ez 
az ő díjuk is. 

– Május 21-én 
rendezték meg 
az I. Fitness 
Day-t Kazinc-
barcikán. Ho-
gyan „szüle-

tett” meg 
a program 
ötlete? 

– Már régóta érlelődik 
bennem, hogy jó lenne 
szülővárosomban is meg-
szervezni egy olyan egész 
napos sportrendezvényt, 
amin többféle sportot is ki-
próbálhatnak a város lakói.
Nagyon hálás vagyok a 
város vezetésének, a csa-
ládomnak, a csapatomnak 
és a megszámlálhatatlan 
segítőmnek, hogy létrejö-
hetett ez a hagyomány-
teremtő rendezvény, mely-
nek már most is nagyon 
kedvezőek a visszajelzései. 
Sokan írták, hogy alig vár-
ják a következőt.

– Egy sporttal foglalkozó 
személyi edző mivel tölti 
szívesen a szabadidejét? 
– Tulajdonképpen túlzás 
nélkül mondhatom, hogy a 
szabadidőm is a gymstick 
körül forog. Amikor éppen 
nem edzést tartok, akkor 
a kapcsolatokat, barátsá-

gokat ápolom és mintegy 
önkéntelenül, de szerve-
zem a következő esemé-
nyeket. Szeretek persze 
olvasni és jó zenét hallgat-
ni, illetve tündéri cicám-
mal játszani, „aki” sok ne-
hézségen átsegített, mert 
persze abból is kijutott.

– Milyen jövőbeni tervei 
vannak?
– Készülök a II. Fitness 
Day-re a mostaniból le-
vont tanulságokat ele-
mezve. Szervezek egy 
nyári tábort Katus Atti-
lával, illetve a legfonto-
sabbra is megkezdtem a 
felkészülést: a novemberi 
Fittarénára, ahol Guin-
ness-rekordot szeretnénk 
fölállítani a csapatommal, 
méltón képviselve szere-
tett sportágamat, a gym-
sticket, illetve szeretett 
szülővárosomat, Kazinc-
barcikát.

INTERJÚ

A GYMSTICK CSILLAGA

Czégel Erika 1982. december 31-én született Kazinc-
barcikán.
A Május 1. Úti Általános Iskola elvégzése után az akkori 
Jókai Mór Egészségügyi Szakközépiskolában érettsé-
gizett, majd titkárnőként helyezkedett el a Kisokosnál, 
később honlapokat készített és webgrafikus lett.
Pályamódosítóként, útkeresés közben lett aerobik-sport-
edző, Gymstick Muscle Instructor, személyi edző, élet-
módtanácsadó, wellnesstréner, illetve TRX-RIP tréner.
2013 októbere óta nagy sikerű teltházas hétköznapi 
edzéseket és több száz fős tömegrendezvényeket szer-
vez. 
Egyre gyakrabban szerepel országos, nagy rendezvé-
nyeken is.

A Fitness Day fő támogatója a GTS Nyílászárók – Gál és Társa Bt.

Főbb támogatóim a mindennapokban: Kolorcity, Selfness Hotel 
Vadvirág, Ambrózia Étterem és Panzió, RádióM, Bozó Burkolat, Cho-
colate Brown Stúdió, IWI Nemzetközi Sportiskola.

A Fitness Day támogatói: Trója Festékcentrum, Free-Food Kazinc-
barcika, Margó Papír Írószer, Manu Art Szépségszalon, Abaúji Hírek, 
Abonett, Tiki Csemege, ÉRV Zrt., Karnevál Étterem, Kazincbarcika 
Kertváros Generali Képviselet, Gavallér Virág, Webfarmerbolt, Dugas 
Galéria, Méhzengúz Méhészet, Harmónia Masszázs Stúdió, Kertvárosi 
Fodrászüzlet, Gyöngyvarázs Masszázs Szalon, Lifecare, Stresszoldó 
Fagyizó Autóbusz Végállomás, KicsiKacsaház

KÖSZÖNÖM – KÖSZÖNJÜK!
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ÁDÁM JENŐ TAGISKOLA

EGY DÉLUTÁN A ZENE JEGYÉBEN
Dalos találkozót rendezett 
az Ádám Jenő Tagiskola má-
jus 18-án. A zenei programot 
évek óta megtartják az in-
tézményben. Az eseményen 
Fürjes-Gáborné Csépányi 
Ágnes, a Kazincbarcikai Pol-

lack Mihály Általános Isko-
la igazgatója köszöntötte a 
résztvevőket. A dalos ta-
lálkozón szinte minden kor-
osztály képviseltette magát; 
óvodás gyermek, általános 
és középiskolás diákok, va-

lamint pedagógusok éneke is 
színesítették a programot. A 
rendezvényen mintegy két-
százan mutatták be tehet-
ségüket az érdeklődőknek.

FOTÓKIÁLLÍTÁS

BÁNÓCZI 50 
Bánóczi László EFIAP fo-
tóművész munkáiból nyílt 
tárlat május 18-án a Me-
zey István Művészeti Köz-
pont kiállítótermében. A 
kiállítást Filip Gabriella, a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár könyv-
tárosa, Szabó Lőrinc-díjas 
szerkesztő nyitotta meg, 
aki beszédében méltatta 
az alkotó munkásságát.
– Milyen kevés is az ötven, 
pláne a százhoz, vagy az 
örökkévalósághoz képest! 
Egy művész minimum az 
örökkévalósággal számol, 
és Bánóczi László fotóin ez 
tetten érhető – jelentette ki 
Filip Gabriella.
– Az ötven év fele, huszon-
öt esztendő az az időszak, 

amióta kiállítóként, fo-
tógráfusként működök. A 
tárlatot igyekeztünk úgy 
összeállítani, hogy az át-
fedje az elmúlt két és fél 
évtizedet. Minden időszak-
ból találhatók itt alkotá-
sok, kezdve a legelsőktől 
egészen azokig, melyeket 

csak a közelmúltban kap-
tam lencsevégre – árulta el 
a fotóművész a tárlat kap-
csán.
A kiállításon a Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei és mű-
vésztanárai közreműköd-
tek. A megnyitó végén az 
alkotót, a megyei könyvtár 
munkatársát és a zenésze-
ket Ursutzné Blága Krisz-
tina, a Gyermekek Há-
za-Kézművesház vezetője 
és Heidrich Zsolt, a Barcika 
Art Kft. művelődésszerve-
zője köszöntötte.
A Bánóczi 50 kiállítás egé-
szen július 7-éig megte-
kinthető a Mezey-házban, 
az intézményegység nyit-
vatartási idejében.

ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁBAN 

HÁRMAS ÜNNEP 

Ötvenötödik születésnap-
ját ünnepelte május 19-én 
az Építők Úti Tagóvoda. A 
gyermeknappal egybekö-
tött ünnepségen új nevet 
is választottak a peda-
gógusok és a gyerek, így 
amennyiben a városi kép-
viselő-testület is támogat-
ja, Eszterlánc Tagóvodaként 
működhet tovább az intéz-
mény.
A Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák tagintézményeiben 
minden évben változatos 
programokkal készülnek a 
gyermeknapra. Az idei ese-
ménysorozatot az Építők 
Úti Tagóvoda nyitotta, mely 
ekkor ünnepelte fennállá-
sának 55. évfordulóját is.
– Ezen a napon a gyer-
mekek megajándékozása 
volt a legfontosabb szá-
munkra. Egyrészt a Csiri-
biri együttes műsorát kap-
ták másrészt nagyon sok 
ajándékot. Vállalkozók se-
gítségével az udvari ját-
szótér bővítése is megva-
lósult, és készítettünk egy 

rajzkiállítást is, hogy a szülők 
megtekinthessék az elmúlt 
évi munkáinkat – mondta Si-
mon Ildikó, az Építők Úti Tagó-
voda vezetője.
A gyermeknap és a születés-
nap mellett múlt pénteken 
tartottak egy névválasztó 
ünnepséget is az óvodá-
ban, ahol az Eszterlánc Ta-
góvoda elnevezés lett a leg-
népszerűbb. Amennyiben a 
képviselő-testület is egyet-
ért, a jövőben ezen a néven 
működhetne tovább a nagy 
múltú intézmény. Horváthné 
Geleta Mária a Kazincbarci-
kai Összevon Óvodák intéz-
ményvezetője a kolorline.
hu-nak elárulta, nem ez az 
egyetlen ovi, amely vidámabb 
és a gyermekeknek is meg-
jegyezhetőbb nevet kapna. A 
javaslat szerint a Kertváro-
si Tagóvoda Százszorszép, a 
Székhely Óvoda Bóbita, az 
Alsóvárosi Körúti Tagóvoda 
pedig Nefelejcs Tagóvoda le-
hetne a jövőben. A Füzike, a 
Napsugár és a Mesevár ovik 
elnevezése nem változik.

ÁRPÁD FEJEDELEM TAGISKOLA 

Határtalan élmények 
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Feje-
delem és Gárdonyi Géza Tagiskolájának hetedik évfolyamos 
diákjai az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Határtalanul” 
pályázatának keretében május 1-je és-4-e között kirándu-
láson vettek részt Erdélyben.
– Utunk célja az volt, hogy megismerkedjünk Erdély ter-
mészeti kincseivel, Déva és a környező települések lát-
nivalóival, a határon túli magyarság értékeivel, hagyomá-
nyaival, magyarságtudatával és az ott lakó diáktársainkkal 
– mondta el Ferenczi Anna tanuló. Az utazást megelőzően 
a tanulók előkészítő órán készültek fel az utazásra.
Május 18-án pedig az iskola aulájában osztották meg élmé-
nyeiket a kirándulók, ahol egy mini kiállításon a híres korondi 
kerámiákat is megtekinthették az árpádosok.

Itt mindent megtalálsz, amire vágysz! 

A  kicsitől (30 Mbit/s) 
a legnagyobbig (1000 Mbit/s)

Május hónap ajánlata:
HBO GO most INGYEN 

az HBO HD, HBO2, HBO3,
Cinemax, Cinemax2 műsorokhoz. 

Együtt: 2.500 Ft/hó
A teljes 12 hónap hűségidő alatt.

Érvényes a PARISAT 46 településén.
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550
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FIATALOK 
GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika 
Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbe-
adásra meghirdeti a Bercsényi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában 
lévő 2 db önkormányzati tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

Cím Alapterület 
(m2)

Szoba- 
szám

Komfort-
fokozat

Lakbér és külön 
szolgáltatási díj 
összesen (Ft/hó)

Előtakarékosság 
mértéke (Ft/hó)

Bercsényi út 
14. fsz. 2.

38 1
össz- 

komfortos
12 184 28 000

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 29. (hétfő) 12.00.

Ügyintéző: Szuromi Katalin 
Telefon: 06-48/799-235, vagy 06-30/315-1610

HIRDETMÉNY LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA
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TÁJÉKOZTATÓ

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
nyári karbantartási szünete

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Kazincbar-
cika Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Sza-

bályzatának 2. számú melléklete értelmében az 
alábbiak szerint engedélyezem a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák 2017-es nyári nyitva-, illetve 
zárvatartási rendjét:

TISZTELT FOGYASZTÓK!
Az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. ez-
úton értesíti Önöket, hogy a biztonságosabb 
villamosenergia-ellátás érdekében Kazincbar-
cikán az alábbi időpontban és helyeken felújítási, 
karbantartási munkát végez:

- június 01-jén, csütörtökön 07.00-19.00 óra 
között: 
Bercsényi út 2., JYSK áruház, HONGKONG áru-
ház; Termo ’93 Kft., víz-, gáz- és szerelvény-
bolt; P&A Kft.; UNIX autóalkatrész.
A munkavégzés időtartama alatt a villamos-
energia-szolgáltatás a vételezési helyeken 
szünetel.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves 
figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a 
jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot 
előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

Kazincbarcika, 2017. február 01. Szitka Péter polgármester

Kazincbarcikai
Összevont Óvodák

Kertvárosi Tagóvodája

2017. június 26. – július 21.Mesevár Tagóvodája 

(Székhely Óvoda)

Alsóvárosi Körúti Tagóvodája 

2017. július 24. – augusztus 18.
Építők Úti Tagóvodája 

Füzike Tagóvodája 

Napsugár Tagóvodája 

Vidéki intézmény neve: Zárvatartási idő
Kazincbarcikai
Összevont Óvodák

Sajóivánkai Napközi Otthonos Tagóvodája 2017. július 17. – augusztus 18.

Szuhakállói Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2017. július 24. – augusztus 18.

A Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ bölcsődéinek

nyári karbantartási szünete
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal és a Kazincbarcikai Szociális Szol-
gáltató Központ a személyes gondoskodást nyújtó gyerekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37.§ (3) be-
kezdése értelmében tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődei in-
tézményegységek az alábbiak szerint tartanak zárva a nyári időszakban:

INTÉZMÉNYEGYSÉG NEVE ZÁRVATARTÁSI IDEJE

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 
I. Sz. Bölcsőde (Pollack Mihály út 15.)

2017. július 10. – július 21. 
(2 hét – 10 nap)

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 
II. Sz. Bölcsőde (Csokonai út 3.)

2017. június 26. – július 7. 
(2 hét – 10 nap)

Kazincbarcika, 2017. február 15. Szitka Péter polgármester
István Zsolt igazgató

CSILLAGTÚRA

GYÖNYÖRŰ OLDTIMEREK KAZINCBARCIKÁN
Nyolcvan gyönyörű oldtimer 
járt Kazincbarcikán május 
20-án a X. Mercedes-Benz 
Classic Csillagtúra keretében.
A csillagtúra az oldtimer 
Mercedes-Benz tulajdono-
sok kétévente megrende-
zett, látványos felvonulása. A 
30 évnél is idősebb mérnöki 
műremekeket ünneplő ese-
mény ráadásul idén a leg-

sportosabb csillagos model-
lek története előtt tiszteleg.
Az idei Classic Csillagtú-
ra központi témája az 50. 
születésnapjukat ünnep-
lő, sportos AMG-modellek 
voltak. A legsportosabb tí-
pusok régmúltra vissza-
nyúló sikerei nem pusztán a 
véletlennek, hanem a tuda-
tos mérnöki munkának és 

a maximális teljesítményre 
való törekvésnek köszön-
hetőek – mindezek miatt az 
elmúlt évtizedekben a Mer-
cedes-AMG számos bajnok-
ságon állt a dobogó legfelső 
fokára.
A csil lagtúra kereté-
ben azonban nemcsak az 
AMG-modelleket, hanem 
magát az automobil megal-
kotóját és feltalálását is ün-
nepli a márka.
A program népszerűségét 
bizonyítja, hogy 2015-ben 
több mint 60 oldtimer tu-
lajdonos vett részt az ese-
ményen, hogy közösségi 
élményautózás keretében 
tisztelegjen a német pré-
mium márka előtt, míg idén 
mintegy 80 oldtimert re-
gisztráltak a rajongók a rend-
hagyó rendezvényre.

Az 50. AMG-évforduló alkal-
mából a veterán műremekek 
és tulajdonosaik útja ismét az 
első Csillagtúra helyszínére, 
Egerbe és annak környékére 
vezet. A Mátra és Bükk lejtőit 
és szerpentinjeit népesítik be 
a veterán autók, melyeknek 
látványa nemcsak az autózás 
szerelmesei, hanem a dizájn 

és a sebesség kedvelői szá-
mára is kellemes kikapcsoló-
dást nyújtanak.
A regisztrációból befolyt 
összeg egy részét, azaz min-
den nevezési díjra eső tíze-
zer forintot a Mercedes-Benz 
az idén  is a Budapesti Korai 
Fejlesztő Központ számára 
ajánlotta fel.

SZÜLETÉSNAP

60 ÉVES AZ IRINYI ISKOLA 
J u b i l e u m i  ü n n e p s é ge t 
szervezett az Irinyi János 
Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Diákotthon 
május 19-én a KSK torna-
csarnokában.
Az eseményen Cserna-
burczky Ferenc, az intéz-
mény igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket, 
majd beszédében kiemel-
te: triplán ünnepelnek, hi-

szen hatvanéves az iskola, 
kétszáz évvel ezelőtt szü-
letett az iskola névadója, 
valamint ötszáz éves a re-
formáció. 
A programon a diákok fele-
levenítették az intézmény 
történetét, megemlékez-
tek Irinyi Jánosról, bemu-
tatkoztak a kilencedik év-
folyamos tanulók, továbbá 
a Zenei Tehetséggondo-

zó Műhely színes műsorá-
val szórakoztatta az iskola 
nyugalmazott és jelenle-
gi vezetőit, pedagógusait, 
volt és jelenlegi diákjait. 
Ezt követően kiállítás nyílt 
a diákotthon aulájában. 
Az ünnepséggel párhuza-
mosan tartották az „Irinyi 
János élete és kora” elne-
vezésű országos művelt-
ségi verseny döntőjét.

KÖNYVTÁR

GYERMEK(KÖNYV) 
NAPOK
Gyermeknapi programokkal várták az Egressy Béni Váro-
si Könyvtár dolgozói a kicsiket május 22-e és 26-a között 
a Mezey István Művészeti Központba. 
A megnyitón, május 22-én előbb Molekné Kőrösi Beat-
rix, a könyvtár igazgatója köszöntötte a nebulókat, majd 
Klimon István alpolgármester üdvözölte a legkisebbeket, 
s az olvasás fontosságára hívta fel a figyelmüket. Őket a 
már jól ismert dallamokat játszó Pom Pom Familia zenés 
gyermeknapi műsora követte. Délután pedig „A lúdtolltól 
a klaviatúráig” címmel játékos írástörténeti órával ké-
szültek a szervezők. 
A játékos héten továbbá zenés-irodalmi műsorral, rajz-
versennyel, író-olvasó találkozóval, környezetvédelmi 
előadással, könyvtárhasználati foglalkozással, valamint 
könyvtárkóstolgatóval kedveskedtek a legkisebbeknek.  
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Május 31. (szerda), Fő tér 
 › KIHÍVÁS NAPJA 

Május 31. (szerda), 17.00 
 › „MINDENNAPI FÜGGŐSÉGEINK”  

Dr. Zacher Gábor előadása
 

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI 
KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA ÉS KIÁLLÍTÁS
 › KABARCI-K TÁRLATA

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Tel. : 06-48/310-116, 06-20/512-9873

Június 1. (csütörtök) 16.00
 › ÚJ! KÉZMŰVES MŰHELY FELNŐTTEKNEK

Június 2-áig  
 › NÉPI KÉZMŰVES BÉRLET*

óvodai csoportoknak

A szakkörökre, műhelyekbe való jelentkezés folyamatos. 
A *-gal jelölt programokra előre bejelentett csoportokat tudunk fogadni. 
Érdeklődni: 06-48/310-116, 06-20/512-9873

EDELÉNY
Május 27. (szombat) 11.00 BORSODI TÁJHÁZ (Borsodi út 155.)

 › NYÁRKÖSZÖNTŐ CSALÁDI NAP A CSÁSZTA 
NÉPTÁNCEGYÜTTESSEL

Népi sportjátékok, családi vetélkedők
15.00 Népdalkörök, népzenei együttesek, néptáncegyüttesek bemutatója 
és táncház

SAJÓSZENTPÉTER
Május 28. (vasárnap) 15.00 
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ELŐTTI TÉREN
Rossz idő esetén a művelődési központban és a sportcsarnokban

 › SAJÓSZENTPÉTERI GYERMEKNAP
15.00 órától aszfaltrajzverseny, lovaglás, sétakocsikázás, tréfás 

akadályverseny, kézműves játszóház, népi játékpark, arcfestés, 
lufihajtogató bohóc, gokart

16.00 órától óriáscsúszda, ugrálóvár, rendőrségi bemutató
16.30 gólyalábasok műsora
17.00 táncház
17.30 buborék show
18.00 Paprika Jancsi és az ördög – vásári bábjáték

SAJÓKAZA
Május 27. (szombat) 16.00 és 19 óra 
Radvánszky Béla Kultúrház (Kossuth út 6.)

 › ORFEUM
Az Akkord Színpad előadása
Rendezte: H. Petkovics Katalin
Műsor: Nóti Károly: A víkend, Trunkó Barnabás: Hacsek és Sajó, 
Nóti Károly: A Lux, Georges Courteline: Az első vizit, 
A kabaréjelenetek között betétdalokat énekel:  
Horbász Réka, Sándor Barbara, Hegedűs Gábor

HIRDETÉS

14.00 Flash Táncstúdió 

14.30 Street Workout Kazincbarcika (sportbemutató) 

15.00 Solymászbemutató 

15.50 „Kazincbarcika, a mesehősök birodalma”  
rajzpályázat eredményhirdetése 
Játszótéravató ceremónia

16.00 Tűzfészek Társulat gólyalábas produkció

16.30 GUBÁS GABI-koncert:  
Biomese avagy Puff Ancsi egy napja

SZÍNPADI PROGRAMOK

2017. MÁJUS 28. (VASÁRNAP)
Kazincbarcika, Völgy park 

(Mezey István Művészeti Központ környéke, Rákóczi tér 9.)

TISZTELT VÁROSLAKÓK!
2017. május 26-án, pénteken 07.00 órától május 29-én, hétfőn 

éjfélig a Mezey István Művészeti Központ és a Völgy park 
közötti utat és parkolót; május 28-án, vasárnap 13.00 órától 

18.00 óráig a Nyugati gyűjtőutat a Munkácsy tértől a művészeti 
központ udvarának kapujáig, továbbá az Egressy utat a 

Munkácsy tértől a Rákóczi téren át a Göncz Árpád útig (volt 
Nyugati gyűjtőútig) 

RENDEZVÉNY MIATT LEZÁRJUK!

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet

Egész délután: lufibohóc, családi fotózás,  
arcfestés, csillámtetoválás, akadályversenyek, sportos 

játékok a játszótér eszközein, Izsó Miklós Képzőművészeti 
Kör bemutatója, kirakodóvásár, fotófal, mesesarok,  
kiállítás a „Kazincbarcika, a mesehősök birodalma” 

rajzpályázat munkáiból, CIB BANK játszósarok, vendéglátás

Vendég a Miskolci Állatsegítő Alapítvány.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalan!

www.kolorcity.hu

VÁROSI

Műsorvezető: 
Rácz Kata

GYERMEKNAP

KÍSÉRŐPROGRAMOK

• Retró játszóház  
(Gyermekek Háza-Kézművesház)

• Könyvtárkóstolgató  
(Egressy Béni Városi Könyvtár)

• Hangszersimogató  
(Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 

Művészeti Iskola)

• Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 
bemutatója

2017. május 31.

VÖLGY PARK (POLGÁRMESTERI HIVATAL MÖGÖTT)

16:15 Buczkó Péter ironboksz-edzés
17:00 CZANIK BALÁZS capoeira aerobic
18:00 és 18:30 Spinningedzés

15:00 Nyilvános úszóedzés 
 gyermekeknek és felnőtteknek         

18:00 Piros kihívás az Ebecki-tetőre 
(1,1 km táv + 145 m szintkülönbség, 13,4% emelkedő)

09:00 Sportágválasztó
Kazincbarcikai sportegyesületek bemutatkozása
Közös mozgás óvodásoknak, általános és közép-
iskolásoknak

FŐ TÉR (POLGÁRMESTERI HIVATAL MÖGÖTT)

Előzetes jelentkezés szükséges. 
Egy foglalkozáson maximum 15 fő vehet részt.

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA

RÉGI SÍPÁLYA 
(piros turistaút és a sípályához vezető út kereszteződése)

PARTNEREINK A HELYI FITNESZTERMEK, AHOL 
REGGEL 6-TÓL VÁRJÁK A SPORTOLNI VÁGYÓKAT.

KIHÍVÁS NAPJA

KAZINCBARCIKA HÁROM ÉVE KATEGÓRIÁJÁNAK 
LEGSPORTOSABB TELEPÜLÉSE. 

CSATLAKOZZ IDÉN IS, ÉS SEGÍTSD HOZZÁ 
A VÁROST AZ ÚJABB GYŐZELEMHEZ!

KBSC

GYŐZELEM TÍZ EMBERREL
Immár bajnokként lépett pályára Jászberényben a KBSC, 
és bár egy korai kiállítás miatt emberhátrányba kerültek a 
kék-sárgák, az ezüstös álmokat dédelgető hazaiaktól is si-
került elhozniuk a három pontot. A hétvégén, az utolsó hazai 
bajnokin nem lehet más feladat, mint megőrizni a hazai veret-
lenséget, és győzelemmel köszönni el a barcikai publikumtól.

Jászberényben az elmúlt 
hetek stabil kezdőcsapa-
tát küldte harcba Koleszár 
György vezetőedző azzal a 
nem kis különbséggel, hogy 
a gólkirályi címre esélyes, 
öt sárga lapja miatt eltiltott 
Farkas János nem léphetett 
pályára egykori klubja el-
len. Bene azonban ezúttal 
is magára vállalta a góllövés 
feladatát, találatával a félidő 
közepén vezetett a KBSC, 
miután Szemere remek 
labdájával lépett el a védők 
mellett és mattolta  a haza-
iak kapusát. Sajnos az öröm 
nem tartott sokáig, mert 
pár perc múlva a játékve-
zető kiállította Mariust, aki 

egy becsúszás miatt kapott 
azonnali piros lapot. A má-
sodik játékrészben a KBSC 
taktikusan őrizte egygólos 
előnyét, így három ponttal 
térhettek haza a Jászságból.
– A kiállítás alapvetően 
meghatározta a mérkőzés 
menetét, hiszen ezt köve-
tően hetven percet kellett 
lehoznunk kapott gól nélkül 
tíz emberrel, amely egy vi-
szonylag nagy pályán nem 
könnyű feladat, pláne Jász-
berényben nem az. A csa-
patot maximális dicséret 
illeti, kiváló hozzáállással, 
végig küzdve, harcolva sze-
rezték meg a győzelmet. 
– összegezte a látottakat 

Koleszár György szakmai 
igazgató.
A hétvégén a Tiszaújvá-
ros látogat Kazincbarci-
kára, amely az elmúlt for-
dulóban egy góllal múlta 
felül a Rákosmente csapa-
tát. Az utolsó hazai bajnokin 
a KBSC egyértelmű célja a 
győzelem, míg a borsodi ri-
vális szeretné bebiztosítani 
helyét az NB III-ban. A ta-
lálkozó május 27-én szom-
baton 18 órakor kezdődik a 
Pete András Stadionban.

KBSC – Jászberény 1-0 
(1-0)

KBSC: Somodi – Kardos, 
Belényesi, Fekete – Szeme-
re, Sigér, Burics, Engel, Süttő 
– Marius, Bene
Cserék: Szemere helyett 
Molnár, Bene helyett Ko-
vács, Engel helyett Faggyas
Góllövő: Bene

HORGÁSZAT

Tóparti halparti

SÚLYEMELÉS

Sikeresen szerepeltek 
Kazincbarcika adott otthont a súlyemelő csapatbajnok-
ság kelet-magyarországi selejtezőjének. Az eseményen 
6 csapat vett részt.

A kelet-magyarországi fordulóval párhuzamosan Orosz-
lányban Nyugat-Magyarország legjobb emelői is ver-
senyeztek. Az úgynevezett sinclair pontok számítása 
alapján a két selejtező összesített eredménye alapján dől 
el, melyik lesz az a nyolc csapat, amely a döntőben is sze-
repel. A sorozatban legalább 4 és legfeljebb 5 fős együt-
tesek indulhattak. A kazincbarcikai versenyen megy-
győző fölénnyel diadalmaskodott az Ózdi Súlyemelő és 
Fitness Club szerezte meg az első helyet a Tiszaújvárosi 
Súlyemelő SE és a Kazincbarcikai Városi SE előtt. A ver-
senykiírás értelmében az a csapat, amely utánpótláskorú 
versenyzőket is indít jutalompontokat is kap. Legfeljebb 
két ilyen súlyemelő esetében lehetett mindezt igénybe 
venni és 18-20 éveseknél 30, 18 év alattiak esetében pedig 
versenyzőnként 50 pont járt ezért.  A kazincbarcikaiak 
így 100 úgynevezett bónuszpontot szereztek. A női ver-
senyzőjük is a sinclair pontszámát 1.35-el megszorozták, 
amely szintén alaposan lendített a rendező csapat szeke-
rén.  A Tasnádi Viktória, Bojti Vilmos Marcell, Baráth Zsolt, 
Holló Szilárd és Féderer Benjámin összetételű csapat így 
a kelet-magyarországi selejtezőben a 3. helyen végzett. 
A verseny több helyi súlyemelő számára is válogatónak 
számított a közelgő korosztályos nemzetközi versenyek 
vonatkozásában. Pátrovics Géza a KVSE edzője elégedett 
volt a hazai sportolók teljesítményével, mint fogalmazott 
a KVSE-nek jó esélye van arra, hogy bejusson a novem-
ber 4-i oroszlányi csapatbajnoki döntőbe. A legjobb nyolc 
mezőnye a két selejtező eredményének összesítése után 
derül ki, melyről később tájékoztatjuk olvasóinkat.

Harmadik alkalommal rendezték meg május 
20-án a tóparti halpartit a Csónakázó-tónál 
és a herbolyai tavaknál.
Az eseményen az éves területi engedélyt ki-
váltó horgászok vehettek részt, nevezési díj 
nem volt, a Barcika Park Nonprofit Kft. ez-
zel köszöni meg az együttműködésüket. A 
horgászversenyen több mint ötvenen vettek 
részt, akik összesen 262 kiló halat fogtak ki a 
három tóból. A verseny végén a horgászokat 
a Barcika Park vendégelte meg. Eredmények

Felnőtt kategória
I. helyezett Nagy Elemér: 32,66 kg
II. helyezett Darmos István: 20,71 kg
III. helyezett Szegedi László: 19,38 kg
Legnagyobb hal 5,46 kg-os fogással 
Maczuga Zsolté
Gyermek kategória
I. helyezett Pápai Lilla
II. helyezett Pápai Olivér és Lakatos András 
Zsolt lett.
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Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

Alu- és horganyzott csatornák

Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítés-

oszlop, palák, gipszkarton, 

profilok, csavarok.

CSEMPE AZONNAL AZONNAL

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

Creaton, Terrán, Tondach 
cserepek.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST 
IS VÁLLALUNK!

www.lackoteto.5mp.eu 
Tel.: 06-70/591-9739, 

06-30/461-3448

TETŐFELÚJÍTÁS! 
Cserepes lemeztetők 

készítése akár bontás nélkül 
a palára is. 

Palatetők átfedése 
bitumenes zsindellyel. 

Lapos tetők hő- és 
vízszigetelése. 

Csarnokok, melléképületek 
trapézlemezzel való átfedése.  

Csatornázás, Kéményrakás.
Ingyenes árajánlat!  

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

 
szerelés, 
duguláselhárítás 
és hibajavítás

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS

Kenéz Dániel 
Tel.: 06-20/282-5884

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Tel./fax : (+36)(48) 311 583

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–17.00

Egyéb szolgáltatások:
Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic
Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

   Hell :

Borsodi friss zéró 0,5 l:

Topjoy 1,75 l:

Garden 100 %-os 
gyümölcslé 0,5 l:

Color hajfesték 
60 ml + 40 ml:

160 Ft 

40 Ft

2300 Ft

500 Ft

990 Ft

160 Ft

550 Ft

1777 Ft/kg

160 Ft/l

1150 Ft/kg

166 Ft/kg

247 Ft/l

800 Ft/kg

1833 Ft/kg

Anyáknapi desszertek nagy választékban!

Anyák napi desszertek 
nagy  választékban!

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu 
Tel.: 06-48/310-993

   
Domestos 750 ml: 

Adrien öblítő 1 l több illat:   

Pepsi dobozos-Miranda-
Moutan Dew 330 ml: 

Milka táblás több íz 90-100 g:

Boci táblás több íz 90-100 g:

Vipa chips 40 g:

Műanyag gulyástál-tányér-pohár-villa-kanál-kapható!

   
Boci almás kekszes 90 g: 

XIXO soda 250 ml:   

Horváth sütemény 2 kg: 

Kutyatáp 3 kg:

Lorilux folyékony mosószer 4 l:

Perotti kávéfehérítő por 200 g:

Tüsi Süti 300 g:

Boci almás kekszes   90 g   160.-   1777.-/kg
XIXO soda 250 ml   40.-   160.-/l
Horváth sütemény 2 kg  2300.-   1150.-/kg
Kutyatáp   3 kg   500.-   166.-/kg
Lorilux folyékony mosószer  4 l   990.-   247.-/l
Perotti  kávéfehérítő por  200 g  160.-   800.-/kg
Tüsi Süti  300 g   550.-   1833.-/kg

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy szolgáltatási 
területén LIMLOMTALANÍTÁST VÉGEZ.
A lomtalanítás díjmentes.
A lomtalanítás alkalmával minden, a szeméttárolók környékére kihelyezett nagyobb 
terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) 
elszállításra kerül. A nagy méretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett 
állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
Kérjük, hogy az ilyen jellegű lomokat az ütemezés szerinti napokon legkésőbb reggel 6 
óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

A lomtalanítás keretében nem szállítja el a szolgáltató: a mezőgazdasági és egyéb szerves 
hulladékot (pl.: trágya, élelmiszer-hulladék, állati eredetű hulladék), a veszélyes és 
mérgező anyagokat (akkumulátor, pala, festék, lakk, ragasztó, növényvédőszer és azok 
tárolóedényei stb.), valamint a föld, építési és bontási hulladékot, illetve a többlet háztartási 
hulladékot.

Lomtalanítás pontos helye és ideje:

Sajóecseg
Szendrőlád

2017. május 31. (szerda)
2017. június 2. (péntek)

Bővebb információkért keressék 
ügyfélszolgálatunkat vagy 
ügyfélpontunkat az alábbi 

elérhetőségek bármelyikén:

Kazincbarcikai Ügyfélszolgálat
Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1., 

Tel.: 06-48/799-300, 
E-mail: ugyfelszolg@zoldvolgy.hu 

Ózdi Ügyfélpont
Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5/a., 

Tel.: 06-48/799-300, 
E-mail: ugyfelszolg.ozd@zoldvolgy.hu 

A lehetséges változások miatt kérjük, kövessék weboldalunkat!
 www.zoldvolgy.hu 

Köszönjük együttműködésüket!


