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A látásvizsgálatot és a kontaktlencse-illesztést Poráczki Blanka és Szaniszló Margit
diplomás optometrista-kontaktológusok végzik a hét minden munkanapján.
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ÚJ FELFEDEZÉSRE 
VÁR A RUDOLFTELEPI 
CSILLAGVIZSGÁLÓ
Rozlozsnik Jánosné, Rudolftelep polgármestere fontos dologról számolt be 
október végén. A településen felújítás után adták át az új csillagvizsgáló épü-
letét, melyhez speciális távcső is tartozik. Az 1975-ben, bányászok által felépí-
tett csillagvizsgálót az idő múlása kikezdte, így 1995-ben Arany Gabriella, és 
a Soros Alapítvány jóvoltából sikerült egy új távcsövet vásárolni az épületbe. 

Ezzel újra fellendült az élet a csillagvizsgá-
lóban. A jelenlegi felújítás idén márciusban 
kezdődött a Start munkaprogram „Helyi 
sajátosságok” elnevezésű projektjében.
A munkálatok során nemcsak kívül, de be-
lül is megújult a szerkezet. A speciális táv-
csővel felszerelt csillagda Pozsgai János 
nevét viseli. A település polgármestere és 
alpolgármestere bízik benne, hogy idővel 
talán akad egy lelkes amatőr csillagász, aki 
meglát valami fontosat az éjszakai égbolt 
kémlelése közben. A község vezetője azt 
is elárulta, hogy ritkaságként tartják szá-
mon az objektumot, ugyanis a környéken 
egyedülálló obszervatóriumot vehetnek 
birtokba az ideérkezők, valamint a te-
lepülés lakosai és iskolásai. Az átadásra 
meghívták többek között Mizser Attilát, 
Jaczkó Imrét, Újvárosi Antalt, Romenda 
Rolandot, a környező iskolák vezetőit, 
polgármestereket, jegyzőket és a ka-
zincbarcikai munkaügyi központ vezetőit.

KIGYULLADT EGY 
MOTORVONAT KOCSIJA 
SZENDRŐNÉL
Kigyulladt egy motorvonat kocsija a Borsod megyei Szendrőnél, a vonatköz-
lekedés szünetel – adta hírül a Mávinform sajtóügyeletese október 28-án.
Kavalecz Imre tájékoztatása szerint reggel a Miskolc–Tornanádaska vasút-
vonalon, Szendrő és Edelény állomás között gyulladt ki a motorvonat egyik 
kocsija. 
Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szóvivője elmondta, hogy a motorvonat motorterében keletkezett a 
tűz, amelyet a mozdonyvezető a tűzoltók kiérkezéséig porral oltóval eloltott. 
A szerelvényen tartózkodó utasok - mintegy harmincan - a vonatot elhagy-
ták, nem sérült meg senki.

HÍREK RÖVIDEN

„MOZGÁSSAL AZ 
EGÉSZSÉGÉRT”, 
avagy gyógytorna nem csak időseknek
Az Ideál Életreform Népfőiskola Egyesület négyrészes, gyógytornával kap-
csolatos programsorozatának egyik elemén vettek részt az érdeklődők a 
kazincbarcikai fedett uszodában október 26-án este. Az eseménysorozat 
a múlt héten kezdődött el, melynek első akkordjaként egy előadást tartot-
tak a szervezők a gyógytornáról, illetve az ezzel kapcsolatos fogalmakról, 
mozgási lehetőségekről, valamint időskori mozgásszervi betegségekről. A 
hétfői programelem egy uszodai fog-
lalkozás volt, mely nagy sikert aratott 
a résztvevők körében. 

A szervezők október 30-án délután tar-
tották a harmadik foglalkozást, ami egy 
tornatermi edzés volt az Építők út 15. 
szám alatt. Végül, a negyedik alkalom-
mal a Völgyparkban található szabadtéri 
fitneszeszközökön sportolhatnak majd a 
mozogni vágyók november 14-én. A szer-
vezők természetesen nemcsak időseket, 
hanem fiatalokat, középkorúakat is vár-
nak a programokra. 

KÖLCSEY 
VEZÉRLI ŐKET
Új arculattal várja a tájház a Sajóivánkára látogatókat, valamint a lakos-
ságot. A csütörtökön kezdődött felújításon Herendovics Gábor, helyi 
grafikus közreműködésével kerül fel a homlokzatra Kölcsey Ferenc egyik 
ismert idézete. Az eredetileg iskolai funkciókat ellátó ház alapkőletétele 
1869 áprilisára tehető. Akkoriban az építkezésre azért volt szükség, mert 
a parókián már nem fértek el a diákok. A községben később megépült az 
új parókia, így a régi paplakot tanítólakássá nyilvánították. A településen 
később építettek egy nagyobb iskolát, így a régi épület funkcióját vesz-
tette, és gazdát is cserélt. Új tulajdonosai azonban elhanyagolták, majd 
Kovács Imre nyugalmazott lelkész kezei között virágzásnak indult, aki 
tájházként képzelte el az egykori iskolát. Az épületegyüttes 2015 augusz-
tusában került az önkormányzathoz, a bennük lévő régi, falusi élet hasz-
nálati tárgyaiból, Kovács Imre magángyűjteményéből összeállított tárlata, 
egy mára már letűnt kor szépségeivel ismerteti meg az érdeklődőket.

NYUGALOMMAL 
EMLÉKEZTÜNK

Kazincbarcikán és a környező településeken is gond nélkül telt az 

elmúlt hétvége. A családtagok, ismerősök rengeteg virággal és 

mécsessel érkeztek a temetőkbe elhunyt rokonaik és szeretteik 

sírjához. A zökkenőmentes megemlékezés érdekében a rend-

őrség fokozott ellenőrzéssel és forgalomirányítással segítette a 

halottak napjára érkező autósokat, valamint a polgárőrség mun-

katársaira is számíthattak a megemlékezők. 
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BERUHÁZÁS

MÁRTON 
NAP ÉS AZ 
EMBERSZÁM
Fogalmam sincs arról, milyen színű a liba 
tolla. Márpedig jó lenne, ha rendelkeznék minderről vala-
miféle információval. Nagyon jó... Tudniillik ilyenkor, Már-
tonnak napján le lehet vágni a hízott libát. De nem csupán 
ezért lenne jó. Íme a  névnapi érvek: régen, nem elég az, 
hogy úgy képzelték, minél többet esznek és isznak  a név-
napi lakomán, annál több erőt és egészséget tudhatnak 
magukénak, még azt is gondolták, ha a liba csontjának 
színe fehér, akkor hosszú és havas lesz a tél, ha viszont 
barna, akkor rövid és sáros. A pásztorok faágat adtak a 
gazdáknak, ez volt Szent Márton nap vesszeje, s ahány 
ága volt, gondolták, annyit malacozik a disznó. De még a 
bor minőségét is ezen a napon jósolták meg.
Volt azután ennek a Márton napnak egy szokása, ami egy 
nemrégiben lezajlott estebéd kapcsán jutott eszembe. 
Ezen a napon ugyanis a mesterek vacsorát adtak a legé-
nyeiknek, a gazdák pásztorokat vendégeltek meg.  Mindez 
annak kapcsán ötlött fel bennem, hogy egy kazincbarcikai 
ismerősöm mondja, a cégvezető és a tulajdonos nemrégi-
ben kisebb lakomára invitálta a dolgozókat, azzal, költsék 
el együtt a finom falatokat, egyenek, igyanak, beszélges-
senek gond nélkül. Abból jut az év többi napjára elég. Hoz-
zá tette: szóval, emberszámba lettünk véve.
Szeretném megtoldani, minden bizonnyal a főnök-beosz-
totti kapcsolat nem ezen a Márton napi vacsorameghí-
váson múlik. Ám a gesztus, a közeledés, a beszéljük meg 
gondolata elismerést érdemel. Amikor a szakszervezetek 
- mondjuk egy angliai környezethez képest - korántsem 
olyan erősek, amikor igazán a legtöbb cégnél nem áll a 
helyzet magaslatán a dolgozói érdekképviselet, minden 
apró megmozdulásnak az együttműködésben, a közös 
tennivalók elvégzésében, még ha ki-ki más pontján is 
található a munkának: jelentősége van. Ez nem parolázás, 
de nem is hátba veregetés. Normális emberi szó, aminek 
értéke van.

» Hajnal József

JEGYZETBERUHÁZÁS

ÚJ UTAKON A  
BC-LAKÓTELEPEN
A BorsodChem-lakótelepen élők régi vágya teljesül azzal, hogy a városrészen kiszélesítik 
a fontosabb utakat, illetve a járdák egy részét is rendbe hozzák. A beruházás az ott lakók 
biztonságát is szolgálja, hiszen a mentők és a tűzoltók is könnyebben tudják majd megkö-
zelíteni a területet.

Szitka Péter polgármes-
ter és Klimon István alpol-
gármester tavaly júniusban 
tartottak lakossági fórumot 
a BC-lakótelepen, ahol az 
ott élők speciális problémái-
ról és a jövőbeli fejlesztési 
tervekről esett szó. A fóru-
mon résztvevők jelezték: a 
Pattantyús és a Zemplény 
út túlságosan szűk, gondos-
kodni kellene a kiszélesíté-
sükről. A városrész egyéni 
képviselője, dr. Perjési Zsolt 
ezt követően összegyűjtöt-
te a témáról a lakossági vé-
leményeket, melyek között 
többségben voltak a beru-
házást támogató nyilatko-
zatok.      
– A kért lakótelepi fejlesztés 
első üteme augusztus 18-a 
és október 16-a között zaj-
lott. A Zemplény úton meg-
történt az út kiszélesítése 
és új járda is épült. A beruhá-
zás az önkormányzat saját 
költségvetéséből, több mint 
bruttó 15,5 millió forintból 
valósult meg - fogalmazott 
Hegedűs-Medgyesy Anett, 
a Kazincbarcikai Polgármes-
teri Hivatal Városüzemelte-

tési és Fejlesztési Osztályá-
nak osztályvezetője.
A fejlesztés a Pattantyús 
úttal folytatódik. A szük-
ségszerű fakivágások, föld-
munkák, közmű-bevédések 
hamarosan elkezdődnek. A 
második ütem útszélesíté-
si és járdaépítési munkálatai 
legkésőbb 2016 tavaszára 
befejeződnek.
– A Pattantyús úton a be-
ruházás ideje alatt hasonló 
útlezárásra és forgalomte-
relésre kell számítania a la-
kosságnak, mint amilyen a 
Zemplény úton volt. Erről az 

érintettek értesítést is kap-
nak majd a helyben szo-
kásos sajtófelhíváson túl - 
mondta az osztályvezető.
A Zemplény út mostan-
ra már rendeltetésszerűen 
használható, a forgalom-
technikai előírásoknak meg-
felelő végleges KRESZ-táb-
lázás napokon belül elkészül, 
ahol elsősorban az ott élők-
nek lesz lehetőségük a par-
kolásra. Fontos tudni, hogy a 
hamarosan kezdődő kivite-
lezés ideje alatt a Bolyai tér 
felé lehet majd kihajtani az 
utcából.

A KAZINCBARCIKAIAK BESZÉLIK

A  TA K A R É KO S SÁG I  V I L ÁG NA P RÓ L
Antal  
Gergő
 

Nemrég jöttem haza 
külföldről. Bár mindent 
meg tudok venni, amit 
szeretnék, nem csak ezen 
a napon figyelek oda a 
pénztárcámra. Mindig 
megnézem mit és hol 
vásárolok, így próbálok 
meg spórolni.

Kertes házban élünk. 
Otthon mindig odafi-
gyelünk arra, hogy ne 
égjen feleslegesen a vil-
lany, ne folyjon hiába a 
víz. Már a gyerekeinket 
is úgy neveltük, hogy fe-
leslegesen ne költekez-
zenek.

Szerintem a takarékossági 
világnap egy olyan kezde-
ményezés, amikor az em-
berek megpróbálnak kicsit 
jobban odafigyelni a költe-
kezési szokásaikra. Sosem 
voltam garasoskodó, de 
mégis jól be tudom osztani 
a keresetem.

Karmanóczki 
Péter
 

Bacsó 
István
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A HÉT EMBERE

Az elmúlt években több mint hetven országba küldött négyszázhuszonöt képét, összesen ezeregy-
százszor fogadták el, és ebből százötven fotójával kétszázhárom díjat nyert Szathmáry-Király Ádám 
fotóművész. Ez csak egy ember „termése” a Kamera Fotókör, a Felföldi Fotográfus Szövetsége és a 
Más-Kép Diákfotó Alkotócsoport tagjainak kiváló eredményei közül. A három csoport közös jellem-
zője: a vezetőjük ugyanaz a személy. „Így állhatunk két lábbal három lábon”- árulta el sikerük titkát 
a fotóművész.  Kíváncsiak voltunk, hogy milyen műhelymunka zajlik a háttérben, mennyi 
erőfeszítés áll a több évtized alatt elért eredmények hátterében. A kulisszatitkokról az 
október 29-én nyílt tárlatán kérdeztük a kiállítót.

– Három közösség, külön-
böző szinten álló, más-más 
stílust képviselő tagokkal. 
Miben különbözik a három 
alkotócsoport?
– Az 1968-ban alakult 
kazincbarcikai Kamera 
Fotókör jóformán csak helyi, 
kiforrott művészekből állt. 
Már a 70-es évek végén, 
80-as évek elején egy elég 
jó, országos szintű hírnévre 
tettünk szert. Rengeteg ha-

zai kiállításnak dolgoztunk, 
díjakat nyertünk, majd a 
90-es években – átlépve az 
országhatárokat – nemzet-
közi szinten is sikereket ér-
tünk el. A rendszerváltással, 
ahogy jött az új egyesületi 
törvény, megalakult a Felföldi 
Fotográfusok Szövetsége 
1990-ben. Az új szövetségbe 
már Miskolcról és Kassáról 
is kezdtek hozzánk jönni. 
Kétezer-egyben, amikor a 
Kodály Zoltán művészeti 
iskolába sikerült beindítani 
egy fotótanszakot, megala-
kítottuk a Más-Kép Diákfotó 
Alkotócsoportot. Mindhárom 

csoport tagjai különbözőek: 
a legrégebbi alkotók már 
kész fotóművészek, tehát 
nem nagyon kell segíteni ne-
kik, hiszen mindenki önállóan 
tud dolgozni. Ennek ellenére 
sokáig közösen küldtük 
be a képeinket. Például 
mikor Argentínába kellett 
eljuttatni a fotókat, akkor 
egybecsomagoltuk, és úgy 
postáztuk, mert úgy olcsóbb 
volt. Amióta digitálisan kell 

küldeni a pályaműveket, azó-
ta mindenki önállóan el tudja 
intézni ezeket a dolgokat. A 
diákfotókörnél még teljesen 
természetes, hogy tagjai 
irányításra szorulnak. Náluk a 
fotózás megtanulásában kell 
segíteni: mit, hogyan csinálja-
nak…. Ennek ellenére a díjak 
begyűjtésében, időnként 
lekörözik a felnőtteket.

– Milyen szempontok 
szerint szelektálnak, hová 
küldenek pályaműveket?
– Általában kiválasztjuk azo-
kat a pályázatokat, amelyek-
ről úgy gondoljuk, hogy jók 

vagyunk benne. Kölcsönösen 
figyelünk egymásra, tájékoz-
tatjuk egymást ezekben az 
ügyekben, és tudjuk, hogy 
mit csinálunk. Igazság szerint 
jobb szeretek külföldi pá-
lyázatokra küldeni anyagot, 
mert Indiában, Ausztráliában, 
Argentínában, Lengyel-
országban, Romániában, 
Ukrajnában jobban érezni a 
megmérettetést. Idehaza 
úgy vélheti az ember, hogy 
például Egerben lehet, csak 
azért kaptam díjat, mert 
ismerik a nevem. Külföldre 
nem tudom ezt ráfogni, mert 
van, hogy még azt se tudják, 
Magyarország hol van. Sze-
rencsére a külhoni kiállításo-
kon egyre több a magyar, és 
a díjazottak közül is akadnak 
szép számmal honfitársaink, 
közülük nagyon sokan felföldi 
fotográfusok. 

– A mostani kiállítás anyaga 
miből állt össze?
–A felföldi szövetséggel 
egy évben három tematikus 
alkotótábort rendezünk: 
tavasszal, nyáron és ősszel. 
Van az aktfotótábor; a kalo-
taszegi és a zsoboki tábor, 

ahol a népművészettel kap-
csolatosan tartjuk a foglal-
kozásokat; és általában egy 
vegyes témájú a harmadik. 
Ezeken kívül részt veszünk 
a MOFOSZ vagy más szer-
vezet által meghirdetett 
táborban is. Bőven akadt hát 
téma és fotó, amiből válogat-
hattam. Mivel Kazincbarcikán 
öt évvel ezelőtt volt utoljára 
önálló kiállításom, ezért 
az elmúlt évek anyagából 
szemezgettem. Igyekeztem 
minden témában és minden 
stí lusban megmutatni 
magam. Beleválogattam 
egy pár legújabb stílusú 
képet is, amelyeken egy kis 
experimentálist (kísérleti 
megoldást - a szerk.) vittem 
az erdélyi képeimbe. Ezekért 
kaptam itthon hideget és 
meleget, viszont külföldön 
elfogadják és díjazzák. Mikor 

úgy érzem, hogy ott van kül-
földön egy székely táj, még 
ha experimentális módon is 
van megcsinálva, és alá van 
írva, hogy Magyarország, 
akkor ezzel tettem valamit. 
Az aktképeket magam nem 
is tartom igazából aktké-
peknek, mert az elsőrendű 
mondanivalójuk nem egy 
női csupaszság. Ha meg-
nézzük, mindegyiknek van 
mondanivalója, és ezeket 
az érzéseket egy aktnővel 
tudtam kifejezni. Nagyon 
sok portré is van a fotók 
között, amit nagyon szere-
tek, ezekkel kezdtem annak 
idején, a 60-as években. A 
negyedik téma az egyéb 
dolgokat ragadja meg, van 
benne természetfotó, egy 
kis ez, egy kis az, minden, ami 
körülöttem történik, minden, 
ami megragadott. 

A pillanat művésze

Szathmáry-Király Ádám fotográfiáiból nyílt tárlat október 29-én a Mezey István Művészeti 
Központban. A kiállítás címe: „Évforduló”. Különleges látvány tárul az érdeklődők szeme elé, 
ha végigszemlélik a 120 képet, amelyeket az alkotó az elmúlt öt évben készített.
 Az ünnepélyes megnyitón elsőként Klimon István alpolgármester üdvözölte a művészt, 
valamint a megjelenteket. Beszédében kiemelte: „a jó fotó onnan ismerszik meg, hogy min-
denkiből kivált valami érzést, s ha ez a fotó mindenkiből másfélét vált ki, akkor az már nem 
csak jó fotó, hanem zseniális”. Ezt követően Bordás István, a sárospataki képtár vezetője 
méltatta a művész munkásságát, majd nyitotta meg a tárlatot. Az ünnepélyes beszédek 
sorát dr. Patrus Sándor, A Magyar Fotóművészek Világszövetségének elnöke zárta, aki 
beszéde végén átadta a szövetség által alapított életműdíjat az alkotónak. A rendezvényen 
közreműködött a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára, Paál Ágnes, va-
lamint az intézmény növendéke, Szentpéteri Áron.
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ÖNKORMÁNYZAT

ÜLÉSEZETT A GRÉMIUM
Munkaterv szerinti ülést tartott Kazincbarcika Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
október 29-én. A tanácskozáson elsőként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatóját 
tárgyalták a városatyák.

Szitka Péter polgármester 
a tájékoztató kapcsán ki-
emelte, hogy a vissza-visz-
szatérő gyakorlatok minő-
ségét nemcsak megyei és 
országos szinten ismerik el, 
hanem a szakembereket itt, 
helyi szinten is dicsérő sza-
vak övezik. Ezt azért tartja 
fontosnak, mivel ez egy ve-
szélyes üzem tőszomszéd-
ságában megnyugtató. A he-
lyi kirendeltség munkatársai 
olyan előírásokat tartatnak 
be a vegyipari óriással és a 
várossal, ami kellő biztonsá-
got ad az itt élőknek.
A grémium hosszasan tár-
gyalta a Városüzemelteté-
si Szolgáltatási Szerződés 
2015. évi keretösszegének 
módosítását. Fehérné Téglási 
Kinga, a Jobbik önkormány-
zati képviselője a szilárd-
burkolattal nem rendelkező 
utakra, valamint a Csónaká-
zó-tó környéke rendezésé-
nek fontosságára hívta fel 
képviselőtársai figyelmét. 
Néhány képviselő a már-már 
balesetveszélyes a Gyerme-
kek úti idősek otthona és az 
Árpád Fejedelem Tagiskola 
közötti járdaszakaszt emlí-
tette, de emellett szó esett 
a Barátság téri járdahiány-
ról és a peremkerületekről, 
ahol nincs szilárd útburkolat. 
Ugyanakkor a testület elé-
gedett a Barcika Park Non-
profit Kft. munkájával. Álta-
lános vélemény volt az, hogy 

szebb és gondozottabb a vá-
ros, mint az elmúlt időszak-
ban. A polgármester szük-
ségesnek tartja a kritikák és 
javaslatok figyelembe vételét 
a területgondozási cég költ-
ségvetésénél. Így könnyeb-
ben eldönthető lesz, mekkora 
összegeket és milyen üte-
mezéssel használnak majd 
akár zöldterület-gondozásra, 
síktalanításra vagy locsolás-
ra. Kondorné Sztojka Ágnes, 
a helyi FIDESZ frakcióveze-
tője is elismeri a Barcika Park 
munkáját, és megemlítette, 
hogy a külterületekkel is egy-
re elégedettebbek. Példaként 
a herbolyai horgásztavakat 
és környékük rendben tar-
tását hozta fel.
A tanácskozáson a kép-
viselők döntöttek néhány 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlan bérbeadásáról, ér-
tékesítéséről és használat-
ba adásáról is; továbbá a tes-
tület elfogadta a személyes 
gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti alapellátásokról, a 
szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló 
módosításokat is.
Mint ismeretes városunkban a 
bölcsődei ellátást – más szo-
ciális és gyermekjóléti ellátá-
sok mellett – a települési ön-
kormányzat a Kazincbarcikai 
Szociális Szolgáltató Központ 
keretében működteti két in-
tézményi egységben, ahol a 

három éven aluli, családban 
nevelkedő gyermekek nap-
közbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biz-
tosítják. Mindkét intézmény-
ben 20 férőhelyen játszócso-
port működik családtámogató 
szolgáltatásként. Az idősza-
kos gyermekfelügyeletért 
óránként250 Ft-ot, a játszó-
csoport által nyújtott szolgál-
tatásokért pedig naponta 295 
Ft-ot kell majd fizetni.
A városban működő I. Sz. Idő-
sek Klubja intézményi egy-
ség idős személyek részére 
biztosít nappali ellátásokat, 
szolgáltatásokat, ezeket az 
elmúlt időszakban keveseb-

ben vették igénybe, ezért 
a létszámot 60 főre csök-
kentették. Nemrégiben je-
lent meg az igény a demens 
betegek nappali ellátásának 
biztosítására is. Így az elkö-
vetkezendőkben az I. számú 
Idősek Klubjában a demens 
személyek nappali ellátásáról 
is gondoskodnak majd az ott 
dolgozók 15 férőhelyen 150 
forintért/nap.
A tanácskozás végén Szitka 
Péter elmondta: idén a testü-

letnek még foglalkoznia kell a 
helyi közösségi közlekedés-
sel. Ezért a következő napok-
ban el kell dönteniük, hogy 
milyen irányba induljanak el, 
hiszen mindez rengeteg rá-
fordítást igényel, a városla-
kók viszont egyre elégedet-
lenebbek a szolgáltatással, 
mivel kevesebb vonalon, rit-
kábban járnak a buszok. A 
képviselők álláspontjáról az 
év végéig tájékoztatják majd 
az utazóközönséget.

A testület döntött arról, hogy 
módosítja az érvényben lévő 
településrendezési tervét. 
Ennek értelmében a módo-
sítások által érintett terület a 
város keleti és északi kapu-
jában a Múcsonyi út, a Jósze-
rencsét út és a 26- os számú 
országos főútvonal keresz-
teződésének környezete.
A településrendezési terv 
módosítását két projekt is 
érinti. Az egyik a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
által tervezett, a 26. számú 
országos főútvonal Sajó-
szentpétert és Kazincbarci-

kát elkerülő szakasza léte-
sítésére vonatkozó útépítési 
engedélyezési terv. Ennek 
elkészítése folyamatban 
van. De igényli a módosítást 
az a tény, hogy a Múcsonyi 
út, mint az elkerülő útról a 
jelenlegi főútvonalba visz-
szakötő útszakasz - ennek 
szabályozott körforgalmi 
csomópontja - érinti a vá-
ros szennyvíztelepének re-
konstrukcióját is. 
A rendezés hatására a Mú-
csonyi út felőli oldalon a 
tömb területének szabá-
lyozása egységessé válik, a 

terület fejlesztése lezárha-
tó. A tervezett ellipszis ala-
kú csomópont geometriája 
lehetővé teszi a Múcsonyi 
út felől érkező teherforga-
lom megfelelő kanyarodási 
ívvel történő bevezetését a 
BorsodChem irányába, illetve 
a 26- os főútvonal felé. Biz-
tosítottak a 26- os főútvo-
nal kis íves, jobbra kanyarodó 
csomóponti ágai a Múcsonyi 
és a Jószerencsét utak felé is. 
A 26- os elkerülő útról a vá-
rosba áramló forgalom meg-
felelő átvezetését a terve-
zett csomópont megoldja.

ELLIPSZIS ALAKÚ  
CSOMÓPONT
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MINDENNAP 
MINDEN PERCBEN

Tisztelettel meghívjuk Önt
2015. november 11-én (szerdán) 16.00 órára 

A TUDOMÁNYOS JÁTÉKOK HÁZA
és a gyermekeknek szóló

TESTÜNK A CSODA  
interaktív kiállítás megnyitójára a rendezvényház és kiállítóterembe  

(Kazincbarcika, Egressy tér 5. – a volt Pont mozi épülete).

A Tudományos Játékok Házát átadja, és a kiállítást megnyitja:  
Szitka Péter,  

Kazincbarcika város polgármestere

A tárlat december 30-áig tekinthető meg.

www.jatekostudomany.hu

MEGHÍVÓ

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával 
valósul meg. www.svajcihozzajarulas.hu, www.swiss-contribution.hu

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

Homok-, 
sóder-,

betonszállítás

ÉRDEKLŐDNI: 70/771-6591

DANKÓ ABLAK
redőnyök, rovarhálók, acélajtók
Német minőségi műanyag ajtók, 
ablakok kedvező áron, akár 45% 

kedvezménnyel, teljesen készre szerelve, 
igény esetén kőművesmunkával!

Acélajtó egyedi szegőléccel csak nálunk!
Redőnyök, rovarhálók 1 hét határidővel.

10 év szakmai tapasztalat, 
igényes minőségi munka, ingyenes helyszíni felmérés!

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

CSEMPE ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN
ALU ÉS HORGANYZOTT CSATORNÁK

Lambériák, fűrészáruk,
Creaton, Terrán, Tondach cserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!
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OKTATÁSKÖZÉTKEZTETÉS

MŰTRÁGYA HELYETT

KÉSZ A KÖZPONTI KONYHA
Az oktatási intézmények őszi szünetét kihasználva átköltöztek a Barcika Príma Kft. munka-
társai a volt Lisa Tricot épületében kialakított modern, európai színvonalú központi konyhába. 
A sikeres próbaüzem után, hétfőn hajnal négy órától már minden ellátottnak ott készülnek 
az ételek, és onnan történik a kiszállítás is. 

– A szünetet használtuk 
ki a finomhangolásra. Az 
épületben beindítottuk a 
fűtési rendszert és az összes 
gépet, valamint berendezést 
beüzemeltük. Megtörtént a 
fertőtlenítő takarítás, és 
ide halmoztuk fel azokat az 
alapanyagokat, amelyek a 
hétfő hajnali induláshoz szük-
ségesek voltak. Az összes, 
az induláshoz szükséges en-
gedélyt beszereztük, eleget 
tettünk minden bejelentési 
kötelezettségünknek is, ami 
jelentős háttérmunkát jelen-
tett a felújításon túl – tudtuk 
meg dr. Ronyecz Róberttől, a 
Barcika Príma Kft. ügyvezető 
igazgatójától. A kívül-belül 
megújult központi konyhában 
a legkorszerűbb gépészeti 
eszközök és berendezések 
biztosítják a minőségi 

munkavégzést, valamint az 
európai színvonalú öltözők 
is javítják a munkavállalók 
körülményeit. Mindenki két 
fémszekrénnyel rendelkezik: 
az egyik öltözőben lévőbe a 
kinti, utcai ruhát teheti, majd 
a másik helyiségben a benti, 
tiszta munkaruhát veheti fel. 
A munka zökkenőmentesen 
zajlik.

– Logisztikailag is átszervez-
tük a működésünket, hiszen 
eddig több mint tíz helyen 
főztünk és raktároztunk. Most 
a főzés és az alapanyag-gaz-
dálkodásunk, vagyis az 
áruátvétel, árukiadás is egy 
helyen történik, ami jelentősen 
megkönnyíti a munkánkat – 
emelte ki a központi konyha 
előnyeit az ügyvezető.

ÉRV-komposzt 
a gazdáknak
Uniós támogatással valósult meg a térség első szennyvíziszap komposztálója, 
amely bevizsgált, mezőgazdaságban termésnövelő anyagként, korlátozás nélkül 
felhasználható terméket állít elő. Decembertől a műtrágya kiváltására, mezőgazdasági 
felhasználásra alkalmas Biomass Super ÉRV komposztot termel a Kazincbarcika-
Berentei Térségi Szennyvíziszap Komposztáló.

Az objektum avatóünnepsé-
gén Molnár Attila, az ÉRV Zrt. 
műszaki igazgatója a projekt 
fontosságát méltatta. Bán-
né Gál Boglárka, a megyei 
közgyűlés alelnöke pedig a 
modernizációban megjele-
nő természetvédelmi szem-
pontok fontosságára hívta fel 
a figyelmet.
Az avatón elhangzott, hogy 
az ÉRV Zrt. az üzemeltetési 
területén található kazinc-
barcikai, putnoki, bélapátfal-
vai, szilvásváradi, mónosbéli 
és sajószentpéteri szenny-
vízelvezetési agglomeráci-

ókon keletkező szenny-
víziszap hasznosítására a 
Kazincbarcika-Berentei Tér-
ségi Szennyvíziszap Kom-
posztáló megvalósítását 
választotta. A projekt össz-
költsége meghaladta a 783 
millió forintot. A komposzt 
a jövő évtől ömlesztve vagy 
20-40 literes tasakokban 
lesz megvásárolható.
A térség első szennyvízi-
szap-komposztálója be-
vizsgált, mezőgazdaságban 
termésnövelő anyagként, 
korlátozás nélkül felhasz-
nálható terméket, a műtrá-

gya kiváltására alkalmas 
komposztot állít majd elő, 
amely a jövő évtől lesz meg-
vásárolható.
 A szennyvíziszap egyébként 
remek komposzt alapanyag, 
a magas nitrogén és fosz-
for tartalom miatt kedvező a 
mezőgazdaságban való fel-
használásra. A mikrobiológiai 
irányítású aerob komposztá-
lási technológia használatá-
nak legfontosabb eredménye 
a hulladék státusz megszű-
nése. Az ÉRV Zrt. telephe-
lyeiről származó szenny-
víziszap tápelemtartalma a 

komposzt piacon 
jó értékkategóriában, előre 
jelezhető. Az engedélyt a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal Növény-, Ta-
laj- és Agrár Könyezetvédel-
mi Igazgatóság állította ki 10 
évre. A termék egyenletes 
minőségét akkreditált labo-
ratórium garantálja.

A Biomass Super 
ÉRV komposzt a gazdáknak 
számos előnyt biztosít, köz-
tük terméstöbbletet és a 
termés minőségének javu-
lását, valamint kedvező nö-
vény-egészségügyi hatást 
és a talajszerkezet javulását. 
Használata ezeken kívül gaz-
daságos és biztonságos.

NYÍLT NAP AZ IRINYIBEN 
Leendő diákokat vár nyílt napra az Irinyi János Refor-
mátus Szakközépiskola és Diákotthon 2015. november 
10-én és 11-én, nyolc órakor.
 Az esemény célja: megismertetni az érdeklődőkkel, mi-
lyen szakmacsoportokban hirdet felvételt a 2016/2017- 
es tanév 9. szakgimnáziumi évfolyamaira az intézmény.
A megjelentek képet kaphatnak arról, hogy közgaz-
daság-nyelvi előkészítői, közgazdasági, informatikai, 
elektrotechnikai vegyipari és oktatási területeken indul 
meg ez a képzés, s majd pénzügyi-számviteli, elektro-
technikai és vegyipari technikusi oklevelet szerezhet-
nek a jelentkezők.
Indul rendszergazdáknak szóló oktatás, és tanulhat-
nak leendő pedagógiai-és családsegítő munkatársak is.
Pál-Kutas Dénesné igazgatótól megtudtuk, hogy köz-
ponti felvételivizsga nincs, a rangsorolás alapja: a ma-
gyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv és 
a matematika tantárgyak 7. év végén és a 8. év félévkor 
szerzett osztályzatainak átlaga, aminek meg kell haladnia 
a 3,0-et. Az informatikát és az idegen nyelvet minden 
szakmacsoportban kiemelt óraszámban tanítják, illetve 
egy idegen nyelv (angol vagy német) tanulása kötelező.
A tudnivalókhoz tartozik, hogy a diákotthonuk segíti 
a távolabb lakó fiúk és lányok tanulását, szabadidejük 
hasznos eltöltését. Az intézmény a Nemzeti-, a Re-
formátus Köznevelési Törvény, valamint a Református 
Etikai Kódex rendelkezései alapján végzi szolgálatát.  
Tehetségpontként elsődleges számukra tanítványaik 
maximális támogatása. Várják leendő diákjaikat.
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Panelprogramos épületben garázs eladó. Érd.: 06-
70/415-1830

Felújított, 19 m2-es garázs üzleti minősítéssel eladó. Érd.: 
06-70/581-7784

Mikszáth Kálmán út 19. szám alatt garázs eladó. Érd.: 
06-70/771-6591.

Városközponti, Mátyás király úti, panorámás, erkélyes, 
redőnyös, IV. emeleti, 48 m2-es, jó elosztású, másfél 
szobás lakás a buszvégállomáshoz és a piachoz közel 
családi okok miatt eladó. A vételár tartalmazza a lakás 
bútorzatát is, a közműrendszer részlegesen felújított. 
Érd.: 06-20/421-3232 Keresek: cefrét, 14 c-s gumit, 
régi pénzt, mikrobusz tárolására alkalmas garázst. Érd.: 
06-70/37-67-435

Elmúlt a nyár, jön a tél, jó meleg takaró sokat ér! Eladó 
2 db gyapjútakaró, 1 db párna 270 ezer Ft helyett 100 
ezer Ft-ért. Érd.: 06-20/565-7326, 06-48/313-036

Sajókápolnán közművesített, csendes környezetben lévő 
építési telek eladó. Terület: 1542 m2, irányár 1 150 000 
Ft. Tel.: 06-20/338-7493.

Sajókazán családi ház eladó. Minden megoldás érdekel. 
Érd.: 06-20/5832933

Eladó Sajószentpéteren szép, csendes, erdős környe-
zetben lévő, nagyon jó állapotú, családi jellegű sorház 
szélső lakása. Saját helyrajzi számon, osztott, teljesen 
szeparált telken, elkülönített közműcsatlakozásokkal.
Durisolból épült 1989-ben. Hőszigetelt, fa nyílászárók, 
gázcirkó fűtés, átalány: 19600 Ft/hó. Bramac cserép. A 
telken kerti tó, borospince, autóbeálló. Alsó szint: garázs 
(18 m2), valamint irodának, üzletnek alkalmas szoba, 
mosókonyha, wc, 20 m2 raktár. Középső: nappali+ét-
kező 38 nm, konyha 6 nm, spájz, zuhanyzó, wc. terasz 
(36 m2, egy része télikert). Felső: Teljes belmagassá-
gú, 1 nagy és 2 kisebb hálószoba, gardrób, fürdőszoba 
káddal, két mosdóval, wc. Irányár: 17,2 M Ft.  Tel.: 06-
20/972-4327

Kazincbarcikán, a Margaréta úton 1200 m2-es, rendezett 
hétvégi kert ( szőlő, gyümölcsös ) villannyal ellátott 
faházzal, ásott kőpincével, bekerítve ELADÓ! Érd.: 06-
20/6699-549

Referenciákkal rendelkező, leinformálható, gondozói tan-
folyamot végzett, középkorú nő idősgondozást, taka-
rítást vállal. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20/295-8620

Vennék: Transporter-felnit, akár gumival, diót, naprafor-
gómagot, kukoricát. Érd.: 06-70/3767435

Nagyon szép, gondozott, parkosított zártkert eladó a Tar-
donai úton, a Billatárói buszmegállónál. A telek 1840 
nm, 2/3-a bekerített, sok nagy álló-és fekvő tujá-
val, fenyővel, termő és új telepítésű gyümölcsfákkal, 
termő diófákkal, málna-és szederbokrokkal. A hátsó 
rész mezőgazdasági művelésre bármikor alkalmassá 
tehető. Az első részen van egy kis téglaház, benne hi-
deg-melegvíz, villany, wc, előtte pici terasz. A ház mel-
lett osb-ből épített szerszámos, 8 fő kinti étkezésére 
alkalmas fedett pavilon, 6 ülőkés szalonnasütő, fúrt 
kút. Érd.:06-20/ 480-9272 

Eladó egy régi szekrény, egy toalett-tükör, régi könyvek, 
képek és egy fateknő. Érd.: 06-30/338-3247

Jó állapotban lévő, 30 db, 1000x1200 mm-es hullámpala, 
valamint 50 cm3-es Simson Schwalbe eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-20/462-6074

Eladó a Ságvári téren, 3. emeleti, 2 külön bejáratú szobával 
rendelkező, 48 m2-es alapterületű, téglaépítésű lakás. 
CSOK, illetve egyéb támogatások igénybe vehetőek. 
200 m-en belül orvosi rendelő, patika, posta, boltok. 
Irányár: 4 millió Ft. Érdeklődni: 20/5191045. (Este 6 
után.)

Páncéltőkés zongora felhangolva  eladó. Érd.: 06-48/521-
132, 06-30/1975-931

Diavetítőgép filmekkel gyűjtőnek 3000 Ft-ért eladó. 
Érd.:48/521-132, 06-30/1975-931

Encs, Radnóti út 49. szám alatt szintes, 4 szobás családi 
ház eladó. Irányár: 15 000 000 Ft. Érd.: 06-70/665-
1569, 06-46/456-295

Kurityánban, a főút mellett, Kossuth út 128. sz. alatt, 4 
szobás családi ház eladó mellékhelyiségekkel, gará-
zsokkal. Irányár. 9 millió 200 ezer Ft. Érd.: 06-20/773-
7831

Tiszavasváriban eladó 250 m2 területen lévő víkendház, 
amely a Pillangó út 18. sz. alatt található. Hozzátartozik 
egy nagy terasz, egy nagy nappali, egy szoba, egy kis 
főzőfülke, elkülönített zuhanyzó és vécé. A strandhoz 
közel van. Ár.: 1,2 M Ft. Tel.: 06-48/426-795

A P RÓH I R DE T É S
Edelényben eladó 75 m2-es családi ház, tíz éve épült, 

hőszigetelt, gázkonvektoros, garázzsal +3 mellék-
helyiséggel, az egyikben zöldségespince. Gondozott  
porta, a kertben 13 jól termő szilvafa. Két családnak is 
alkalmas, esetleg részleges bútorzattal. Irányár: 7,9 M 
Ft. Tel.: 06-70/292-9719

Német nyelvből és történelemből korrepetálást, fölké-
szítést vállalok nagy gyakorlattal. Házhoz megyek. 
Ár: 1500 Ft/óra. Érd: 70/556-3031, bacsikluszien@
gmail.com.

Eladó egy mázsa Golden delicsesz alma 100 Ft/kg áron. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-30/480-
7998

Garázs kiadó vagy eladó az alsóvárosi garázssoron. Tel: 
30-976-9863

Elcserélném az 5-ös óvodánál lévő 3 szobás (61 m2), és 
a kórház sarkánál lévő szoba-konyhás (44 m2), egyedi 
fűtésű lakásaimat barcikai 3 szobás kis kertesre. Érd.: 
06-70/635-1962

Putnokon 2 szobás családi ház gyönyörű kerttel eladó, 
vagy barcikai panelra cserélhető, értékegyeztetéssel 
kisebbre. Érd.: 06-30-641-2073

Sajószentpéteren, a Móra lakótelepen 2 szobás, jó álla-
potban lévő lakás sürgősen eladó. Érd.: 06-70/241-
2838

Kedvező ár! Nézze meg! Zártkerti ingatlan eladó Ka-
zincbarcikán: 2000 m2-es, fákkal, egy sor tujával, fúrt 
kúttal, egy 4x4-es, nyitott nyári lakkal. A telken meg-
művelt konyhakert is található. A telek körbekerített! 
A buszjárat óránként közlekedik Tardona és Barcika 
között a kaputól 50 m-re. Érd.: 06-30/936-3384

Kazincbarcikai, 2 szobás, 2. emeleti, belvárosi, tégla-
építésű, középső, meleg lakás betegség miatt eladó. 
Közelében boltok, iskola, gyógyszertár, játszótér, 
buszmegálló 2-3 percre, pince van hozzá. Irányár: 5,2 
millió Ft. Érd.: 06-70/415-7954

Szuhakállóban 3 szobás családi ház eladó. A telek terü-
lete 540 m2, a ház alapterülete 90 m2. A ház részben 
alápincézett, a telken található garázs és melléképület 
is. Irányár: 7 MFt. Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 06-31/41-23-812.

ELADÓ Sajószentpéter csendes utcájában jó állapotú 
családi ikerház hátsó része! 2 szobás, gázos. Érd. 06-
70/328-6519

Idei száraz dióbél jutányos áron eladó. Érd.: 06-30/480-
7998

Ápolt, szép 2000 m2-es telek eladó. A telken fenyőfák, 
gyümölcsfák, kis és nagy tuják, 4x4 m-es nyári pihe-
nő, fúrt kút, konyhakert található. A telek bekerített. 
A busz óránként közlekedik Tardona és Kazincbarcika 
között a telektől 50 m-re. Érd.: 06-30/936-3384

Infravörös terápiás reumamatrac eladó. Ár: 30 eFt. Tel. 
06-30/305-7315

Eladó 5 tábla 100x50 cm-es, fehér drótüveg, kicsi, kb. 
10-15 literes szőlőprés, 2 db Pannónia kerék, porlasz-
tó, hátsó teleszkópok, 42 V-os nagy trafó. Érd.: 06-
30/264-7885

Kazincbarcikán pianínó eladó. Irányár 150ezer forint. Érd.: 
06-70/581-7784

Eladó FÉG 125 gázkonvektor, alig használt, régi típusú 
kombinált szekrény, ágyba való 10 cm vastag sziva-
csok. Érd.: 06-30/606-4053

Eladó egy kézzel hajtható háromkerekű bicikli mozgás-
korlátozottak részére. Érd.: 06-48/320-433 vagy 
személyesen Kazincbarcika, Kiserdősor 81.

Eladó favázas fotelágy, erika írógép, 50x125 cm-es tükör. 
Érd.: 06-30/3049-339

Kazincbarcikán, Csalogány úton, saroktelkes, 3 szobás 
családi ház eladó. A lakás mérete 85 m2. A lakáshoz 
tartozik egy kétbeállós, 36 m2-es garázs. A telek nagy-
sága 670 m2. Irányár: 9,9 MFt. Érd.: 06-30/621-1871

Kazincbarcikán az Augusztus 20. tér 1. szám alatt találha-
tó, II. emeleti, 56 m2-es, nagyerkélyes, felújított, 2 szo-
bás lakás eladó. Irányár: 4,9 MFt. Érd.: 06-30/621-1871

Kazincbarcikán, Építők útján 1 szobás, gázfűtéses, fel-
újított lakás eladó. A szoba laminált padlós, a bejárati 
ajtó és az ablakok kicserélve. Érd.: 16.00 órától 20.00 
óráig a 06-20/456-7778-as telefonszámon. Ár: meg-
egyezés szerint.

Sajókazán 2,5 szobás családi ház eladó. Érdeklődni a 
20/239-3537-es telefonszámon lehet.

www.barcikaszolg.hu

A BARCIKA SZOLG KFT.
LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉSI 

SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ 
munkatársat keres (karbantartási területen)

Az álláshoz tartozó elvárások
• Minimum középfokú szakmai végzettség  

(előny: építőipari-épületgépészeti)
• Minimum 3 éves releváns szakmai tapasztalat
• Önálló, megbízható, felelősségteljes, precíz munkavégzés 
• Proaktív hozzáállás
• Munkajogi ismeretek
• Logisztikai ismeretek
• Kiváló kommunikációs készség
• Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek
• „B” kategóriás gépjárművezetői engedély

Feladat
• Az adott szolgáltatási ág operatív munkájának irányítása, 

ellenőrzése 
• Műhelyek irányítása, munka- és balesetvédelmi, illetve 

higiéniai szempontból történő rendszeres ellenőrzése
• Rendszeres szemlék koordinálása, dokumentációk kezelése 
• Napi szintű munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés, logisztikai 

szervezés
• Anyagmegrendelések koordinálása, raktárfelügyelet
• ERP használat
• Helyszíni felmérés, árajánlat-készítés 
• Alvállalkozók által végzett munka ellenőrzése, műszaki vagy 

területátadás előkészítése
• Számlák kezelése
• A megkötött szolgáltatási szerződések teljesítésének 

koordinálása, ellenőrzése
• Jogszabályi előírások betartatása

Munkavégzés helye: Kazincbarcika 

A pályázat benyújtása
• Elektronikus úton kérjük elküldeni 

a palyazat@barcikaholding.hu címre

A pályázat benyújtásának határideje:
• 2015. november 16. (hétfő)

MINDENNAP – MINDEN PERCBEN
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A 10. évfolyamos szalézis 
diák az augusztusi, svédor-
szági, landskronai U15 –U17- 
es Európa -bajnokságról 
három ezüsttel tért haza a 
fiatalabbak +105 kilós mező-
nyéből. Bajnoki aranya ösz-
szetettben mindössze ne-
hezebb testsúlyán múlott, 
hiszen fehérorosz ellenfe-
léhez hasonlóan 265 kg-ot 
emelt. Formája a továbbiakra 

nézve már akkor biztató volt, 
hiszen 122 kg -os, harmadik 
szakítókísérletét apró koor-
dinációs hiba miatt elvétet-
te ugyan, de az új Európa-
rekordnak számított volna 
kor-  és súlycsoportjában.
Az ifjú tehetség trénere el-
mondta, hogy ugyan a svéd-
országi ifjúsági Európa-baj-
nokságon még nem sikerült 
a rekordkísérlet, de a szak-

emberek nagyon bíztak Szi-
lárd tehetségében, így került 
ki a Litvániában megrende-
zett Junior Európa-bajnok-
ságra. A klaipedai versenyen 
122 kg-ot szakítva új ifjúsági 
csúcsot állított fel, 150 kg-os 
lökésével pedig összetett-
ben elérte a 272 kg-ot, ami-
vel sikerült beállítania a kor-
osztályos Európai-csúcsot. 
Következő nagy versenye 
december 5-én, a Pécsett 
megrendezendő Országos 
Bajnokság lesz, ahol a szak-
vezetés újabb sikert remél 
Szilárdtól.
A fiatal versenyzőtől azt 
is megtudtuk, hogy a 
súlyemelés előtt számos 
sportággal megismerkedett, 
kezdetben úszott, ezt kö-
vetően kipróbálta a grund-
birkózást is.  A súlyemelést 
édesapja szerettette meg 
vele, ő volt az, aki először el-
vitte az edzőterembe. Bár a 
tanulás mellett rengeteg időt 
vesz el a sport, mégis ösz-

szeegyeztethető, hiszen az 
iskola, a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium, valamint osz-
tályfőnöke, Kondor István 
megértően viszonyulnak 
sportbeli elfoglaltságaihoz. 
Osztályfőnökének egyéb-
ként is sokat köszönhet a 
sportoló, hiszen ő vezette 
Szilárd úszóedzéseit, vala-
mint a grundbirkózás rejtel-
meibe is a tanár úr avatta be.  
A jövő reménysége a 
magán életébe is engedett 
egy kis bepillantást: elárul-

ta, hogy nagyon szereti a vi-
deójátékokat, és imád tán-
colni. „Lábamban van a bugi!” 
– kommentálta csibészes 
mosollyal. Bevallotta azt is, 
hogy bizony a lányok kissé 
megijednek hatalmas ere-
jétől. 
Holló Szilárddal november 
7-én és 8-án találkozhatnak 
a sportrajongók Kazincbar-
cikán, a Szabó Ferenc Mas-
ters emlékversenyen, illetve 
a Szűcs Lajos emlékverse-
nyen. 

A lábában van a „bugi”
SZERKESZTŐSÉGÜNK VENDÉGEI VOLTAK

Kazincbarcika új büszkesége egy 15 éves fiatalember, Holló Szilárd, a Kazincbarcikai VSE 
sportolója, aki Litvániában, a Súlyemelő Európa-bajnokságon, a húszévesek között szakí-
tásban, 122 kg-mal Európa-rekordot döntött. Ő az első magyar súlyemelő, aki ifjúsági 
Európa-rekordot állított fel. A KVTV Presszó című műsorában edzőjével, Pátrovics 
Gézával válaszolt kérdéseinkre.

FALFESTÉS

KETYEG A 
BARCIKA-ÓRA
A tervek szerint, amikor e sorokat olvassák, már készen 
lesz Kazincbarcika tizennyolcadik „svájci” épületdekorá-
ciója, a Nagy Gyula animációs filmművész tervei alapján 
megvalósult „Barcika-óra”. A Mátyás király út 12–18. 
szám alatti tízemeletes lakóház oldalsó homlokzatának 
kivitelezésén több mint három hétig dolgozott a háromtagú 
képzőművészcsapat: Grubánovits Attila, Karácsonyi László 
és Lengyel Valter. A művészek elárulták: az eddigi képek 
közül ez volt a legnehezebben felfesthető mű, hiszen a 
hihetetlen aprólékossággal kidolgozott órafelület rengeteg 
szívből tevődik össze, és sok-sok különböző Kabarci-figura 
található rajta.
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ÓRIÁSI 
APRÓSÁG!
A Kolor7 szolgáltatása:
APRÓHIRDETÉS INGYEN
A lakossági apróhirdetéseket  
hétről hétre ingyenesen  
közöljük lapunkban.
Küldje postán:  
3700 Kazincbarcika,  
Pollack Mihály u. 32.-34. sz.
vagy e-mailen:  
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A BARCIKA ART KFT.

INFORMATIKUS
munkatársat keres

Az álláshoz tartozó elvárások
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Minimum kétéves releváns szakmai tapasztalat
• Microsoft szerver- és desktopüzemeltetési ismeretek
• Hálózati ismeretek
• Webtechnológiák (HTML, PHP, Javascript) ismerete, használata
• Adatbáziskezelés
• Terhelhetőség, hatékonyság, felelősségteljes munkavégzés

Az állás betöltésénél előnyt jelent
• ERP rendszer és kapcsolódó modulok ismerete

Feladat
• Vállalatirányítási szoftver bevezetésében történő részvétel
• Windows (terminálszerver, exchange, office) rendszer üzemeltetése 
• Számítógépek, nyomtatók üzembe helyezése, cseréje, felhasználói 

támogatás
• Rendszergazdai feladatok ellátása (Windowsos munkaállomások-, 

hálózat karbantartása, ezek létesítése / beállítása / bővítése) 
• Webfejlesztés
• Honlapfeltöltés, -frissítés
• Online hírportál működtetése 
• Saját fejlesztési javaslatok kidolgozása és implementálása

A pályázat benyújtása
• Elektronikus úton kérjük elküldeni a palyazat@barcikaholding.hu címre

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16. (hétfő)
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SZELEKTÍV KISOKOS ZÉ-VEL

A HULLADÉK ÚTJA
Szeptember elején kampányt indított a ZV Zöld Völgy 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. a szelektív hulladékgyűjtés 
népszerűsítésére. Az időzítés nem véletlen, hiszen néhány 
héten belül megérkeznek a Sajó és Bódva völgyének ház-
tartásaiba azok az új, szelektív hulladékgyűjtő edények, 
amelyeket a térség önkormányzatai pályázat útján nyertek.  
Ezt követően az itt élő családok mindegyike új, ingyene-
sen átvehető, kék-sárga színű edénybe gyűjtheti majd a 
műanyag-, a papír- és a fémhulladékot. 

Az ábrán látható, hogy a hulladékgazdálkodás egy bonyolult 
rendszer, melyben az edényekbe kerülő vegyes és szelektív 

hulladék is válogatáson esik át azért, hogy a sajókazai 
lerakóba a lehető legkevesebb hulladék kerüljön. 

A szelektív gyűjtés talán legnagyobb előnye éppen ez, hogy 
csökken a lerakóba kerülő hulladék mennyisége. Mindez 
egyúttal azt is jelenti, hogy sikerül megnövelni a még mű-
ködő lerakók élettartamát, nem kell újakat létesíteni, így 
kevésbé terheljük meg környezetünket, óvjuk gyermekeink 
és unokáink jövőjét. Mindazonáltal nem elhanyagolható 
szempont, hogy a szelektív gyűjtés által kinyert anyagok 
újrahasznosíthatóak.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás megbízásából készíttette a
ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.

További információ: www.valtszoldre.eu

Facebook: Válogatós ZÉ
Twitter: valtszoldre (@valtszoldre)
„Zémail”: info@valtszoldre.eu

Youtube: Válts Zöldre
Instagram: valtszoldre
Google+: Válts Zöldre

Elérhetoségek

Hamarosan folytatjuk!

lerakó

MECHANIKAI-
BIOLÓGIAI 
ELŐKEZELŐ

TÁRSASHÁZ 
(lakótelep) 

házhoz menő 
szelektív gyűjtés

vegyes
hulladékgyűjtés

házi
komposztálás CSALÁDI HÁZ házhoz menő

szelektív gyűjtés

szelektív hulladék-
gyűjtő sziget

szelektív hulladék-
gyűjtő sziget

vegyes
hulladékgyűjtés

válogatómű
hulladékudvar / 

lomtalanításújrahasznosítók
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Az előadások 19.00 órakor kezdődnek.

A bérletek ára: teljes árú 9000 Ft, diák és nyugdíjas 8500 Ft. Jegyár: 2400 Ft/előadás
Részletfizetési lehetőség. Az első részlet a bérlet megvásárlásakor, a második részlet 2015. december 11-ig fizetendő.

Új bérletek vásárlása: 2015. október 12. és december 1. között.
Helye: Egressy Béni Művelődési Központ jegypénztára. 

Érdeklődni lehet: 48/510-220. További információ: www.barcikaart.hu

2015/2016 SZÍNHÁZI ÉVAD 
KAZINCBARCIKA, Egressy Béni Művelődési Központ

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

2015. november 30. és december 1. 

NŐI FURCSA PÁR
vígjáték – Ivancsics Ilona  

és Színtársai
Hűvösvölgyi Ildikó,  

Ivancsics Ilona,  
Farkasházi Réka,  

Incze József

2016. január 

BOEING, BOEING:  
LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN

vígjáték – Egri Pinceszínház
Sághy Tamás, Tatár Gabriella, Dimanopulu Afrodité

2016. február 16. és február 17. 

MALEK ANDREA ÉS ID. MALEK MIKLÓS  
ZENÉS ESTJE: 

„KELL NÉHA EGY KIS CSAVARGÁS”
2016. március 30. és március 31.

NEBÁNTSVIRÁG 
operett – Kassai Thália Színház

Pólos Árpád, 
Nádasdi Péter, 
Dégner Lilla, 

Kövesdi Szabó 
Mária 

2016. május

MA ESTÉRE 
SZABAD A KECÓ…

bulvár burleszk –  
Bánfalvy Stúdió

Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, 
Gesztesi Károly, Bánfalvy Ági
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Készíts fotót a barátaidról, és küldd el a Kolor7-nek! Mutasd meg a csapatodat! Csak annyi 
a dolgod, hogy továbbítod a képet a kolorhet@gmail.com e-mail címre november 15-ig.
Ne felejtsd el odaírni, ki a feladója, hiszen te lehetsz a nyertes: a legjobb kép készítője 
sorsolás után egy Musicboxot kap ajándékba. A legjobb felvételeket viszontláthatod a 
Kolor7-ben, a Kell 1 csapat! oldalon.

OLASZ TÁJAKRÓL, OLASZ ÍZEKKEL – A SZALÉZIBAN
Október 21-én délután fél ötkor 
szülőkkel és pedagógusokkal 
telt meg a gimnázium ebédlő-
je. Az iskola vezetősége „olasz 
estre” invitálta a szülőket és a 
pedagógusokat. 
A tavalyi, jól sikerült indiai est 
után köszöntőjében immár 
hagyományosnak nevezte 
az összejövetelt Kovács 
László igazgatóhelyettes. 
A kötetlen rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével 
Flavio Depaula tartományi 
economus, tartományi tit-
kár atya is. 
A köszöntő után Tóth-Pé-
ter Fanni és Sajó András 12. 
E osztályos diák Róma és a 
Vatikán szépségeit és neve-
zetességeit mutatta be. Ők 
tagjai voltak annak a csoport-
nak, amely a tavalyi évben ki-
magasló tanulmányi, sport és 
közösségi munkájukért, vala-
mint a hitéletben is bizonyított 
odaadásukért négynapos római 
jutalomúton vehettek rész. A 
gyönyörű helyeket bemutató, 
fényképekkel illusztrált beszá-

moló végén arra kérték a szü-
lőket, buzdítsák gyermekeiket 
a kitartó, szorgalmas munkára, 
és akkor ők is részesei lehetnek 
egy ilyen utazásnak. 
Olaszország több szempontból 
is fontos az intézményben dol-
gozó szalézi atyák és testvérek 
életében. Egyrészt többéves ta-

nulmányaik színhelye, másrészt 
a szalézi nevelési elvek atyjá-
nak, Don Bosconak a hazája. 
Az esten, egy közös játék után, 
Vitális Gábor atya közreműkö-
désével a szülők közelebbről is 
megismerhették Don Bosco 
nevelési elveit, és tájékoztatást 
kaphattak a szaléziak jelenlé-
téről az egész világban. 
A szellemi és lelki táplálék után 
a kulináris örömök következ-

tek. Az olasz konyha különle-
gességeit felsorakoztató terí-
tett asztalon mindenki talált 
kedvére való ételt. Az előétel-
ként elfogyasztott bruschetta 
után, ami fokhagymás pirított 
kenyér bazsalikomos paradi-
csomsalátával, húsos canello-
ni következett, majd spenótos 

és tonhalas tésztasalátát 
kóstolhattak a vendégek. 
Az asztalra került a focac-
cia nevű szicíliai kenyér-
csemege is olívabogyóval 
ízesítve. A desszert ter-
mészetesen a klasszikus 
tiramisu volt. A vacsora 
végén az olasz déli lejtők 

könnyű borai segítették az 
emésztést. A délutánt a szü-
lők és pedagógusok kötetlen 
beszélgetése zárta. 
Köszönjük a szép délutánt a 
szervezőknek és a konyha 
dolgozóinak!

Molnárné Marczis Erzsébet 
tanár

Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium 

SZABADIDŐS FOGLALKOZÁS 
– ŐSZI SZÜNET
A gyermekek számára az 
őszi szünet a pihenés mel-
lett a játékról, a szórako-
zásról, a kikapcsolódásról 
szól. A Kazincbarcikai Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat dolgo-
zói szabadidős, kézműves 
foglalkozásukkal segítet-
ték a gyermekek hasznos 
szabadidő eltöltését, szí-
nesítve ezzel élményeiket 
az őszi szünet keddi napján. 
A kézműves-foglalkozás 
témája az ősz és a hallo-
ween jegyében zajlott. A 

gyermekeknek lehetőségük 
volt különböző ajtódíszek, 
dekortárgyak készítésé-
re, festésére, rajzolására. A 
legkreatívabbak önállóan ta-
lálhatták ki, mit szeretnének 
készíteni a rendelkezésre álló 
anyagokból, de természete-
sen mindenki kapott segítsé-
get. A foglalkozás végén sen-
ki nem ment haza üres kézzel, 
a szolgálat dolgozói pedig te-
mérdek gyermekmosollyal 
lettek gazdagabbak.

Tátrai Ildikó  
intézményi egységvezető

OLVASÓINK KÜLDTÉK 

Küldje be, mesélje el!
Örömteli esemény történt a családjában, környezetében, amiről másoknak 
is szívesen beszámolna? Úgy érzi, olyasmi esett meg önnel, amit mindenki-
nek elmondana? A Kolor7 Küldje be, mesélje el! rovatában megteheti!
Rövid, lehetőleg fotóval ellátott írását juttassa el szerkesztőségünkbe 
(3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály utca 32–34.) személyesen, postai úton, 
vagy küldje el a szerkesztoseg@barcikaart.hu e-mail címre. A szöveget és a 
fényképet szerkesztett, rövidített változatban, térítésmentesen leközöljük. 
A teljes írások az opont.blog.hu/ oldalon megtalálhatók.

Kell        csapat!
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MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

PROGRAMAJÁNLÓ

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

November 13-áig
 › „GRAFIKÁIM”  
Hegedűs János kiállítása

GYERMEKEK HÁZA-
KÉZMŰVESHÁZ

November 6., 13. (péntek) 16.00 óra
 › MODELLEZŐSZAKKÖR

Vezeti: Kalanovics Zoltán

November 9. (hétfő) 15.30 óra
 › FOLT HÁTÁN-FOLT KLUB

Vezeti: Pácz Jánosné

November 9., 11. (hétfő, szerda) 15.30 óra
 › RAJZSZAKKÖR

Vezeti: Nagy Gyula

November 10. (kedd) 16.00 óra
 › TŰZZOMÁNCSZAKKÖR ÉS 
-KLUB

Vezeti: Farkasné Szabó Julianna

November 11. (szerda) 16.00 óra
 › KREATÍV KUCKÓ

Vezeti: Simkó Fanni

November 13-áig
 › MEZEY ISTVÁN NYOMÁN

Kiállítás Novák Géza fafaragó és  
Novák Gézáné gobelinkészítő munkáiból. 

A szakkörökre, műhelyekre a jelentkezés 
folyamatos! 
Részvételi díj: 5 000 Ft/félév

Bővebb információ: 
Mezey István Művészeti Központ 
Gyermekek Háza – Kézművesház 
Kazincbarcika Rákóczi tér 9. 
48/310-116, 20/512-98-73

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa u. 2., tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini tér 4.

IDŐSEK KLUBJA 
Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.

KISGALÉRIA 
Kazincbarcika, Egressy Béni út 35.

November 7. (szombat) 11.45 óra
Munkacsarnok

 › IV. SZABÓ FERENC MASTERS 
SÚLYEMELŐ VERSENY 

November 7. (szombat) 16.00 óra
Tornacsarnok

 › THAI-BOKSZ JÖVŐ KUPA 
a Küzdő SE szervezésében

November 8. (vasárnap) 9.30 óra
Munkacsarnok

 › VIII. SZŰCS LAJOS SÚLYEMELŐ 
EMLÉKVERSENY

November 8. (vasárnap) 13.30 óra
KSK

 › KAZINCBARCIKAI SC-DVSC-
DEAC NB III-AS LABDARÚGÓ-
MÉRKŐZÉS

November 12. (csütörtök) 14.00 óra
Munkacsarnok

 › ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA

November 11. (szerda) 7.15 óra
 › KÉKFESTŐHÁZ MÚZEUM 
(SZENDRŐ)

November 20-áig
 › „DEKOR” 

Bíró László kiállítása

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

November 6. (péntek) 19.00 óra
 › DUMASZÍNHÁZ

KAZINCBARCIKAI 
VÁROSI 
KIÁLLÍTÓTEREM
Kazincbarcika, Egressy Béni tér 5.

November 27-éig
 › „ÉVFORDULÓ” 

Szathmáry-Király Ádám fotókiállítása

November 10. (kedd) 10.00 óra
 › A MESEHŐSÖK KÖZTÜNK ÉLNEK

Foglalkozás óvodásoknak

November 12. (csütörtök) 10.00 óra
 › „KI VAGYOK, MI VAGYOK?”

Csoportos gyermekfoglalkozás

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

A MEZEY MŰVÉSZ KÁVÉZÓ BEMUTATJA:

2015. november 11. (szerda) 
18.00 óra

CSEH TAMÁS DALAI 
ELŐADJÁK:

BATA ISTVÁN (gitár, ének)

SZABÓ ÁRPÁD (hegedű, mandolin, ének)

TAKÁCS SZABOLCS (gitár, nagybőgő)

Jegyár: 900 Ft , és vendégünk  
egy csésze espressokávéra!

Jegyek korlátozott számban a  
Mezey István Művészeti  
Központban kaphatók. 

További információ kérhető a  
48/310-116-os telefonszámon.

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Nyitva tartás: h.-cs.: 10.00- 18.00, p.-szo.: 10.00- 20.00, v.: 10.00- 18.00

EGY CSÉSZE K ÁVÉ…

  a Vodku fiaival

IMPRESSZUM
KOLOR 7 – kulturális és 
közéleti hetilap, megjelenik 
péntekenként

ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente  
35000 példányban.

Kiadó: Barcika Art Kft. 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: Juhász Rita
Főszerkesztő: Hajnal József  

Munkatársak: 
Hegedűsné Munkácsi Mónika,  
Zele Tímea, Bacsó Laura.
Tördelés, design: 
Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetés: 
Sándor Irma | T.: 20/428-1830
Szerkesztőség:  
3700 Kazincbarcika,  
Pollack Mihály u. 32-34.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
E-mail:  
szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda:RussMedia Kft., 4031 
Debrecen, Balmazújvárosi u. 31.  
T.: 52/525-626
E-mail: info@russmedia.hu

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.

Tisztelt Városlakók! 
A Kazincbarcikai Sportközpont felső füves pályájának felújítása miatt 

a pálya körüli futókör is munkaterületnek minősül, 
így az sportolás céljára nem használható.

A rekonstrukció ideje alatt a futni vágyók a  
színpad előtti 300-as futópályát használhatják. 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
  Barcika Art Kft.
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VRCK KKSESAKK

TEKE

VERESÉG HATVANBAN
Hatvanban az idény első vereségét szenvedte el a KBSC az 
NB III Keleti csoportjának hétvégi fordulójában. A kazincbar-
cikaiak így a tabella negyedik helyén állnak 30 ponttal.

Hatvan-Kazincbarcika 3-0 (2-0) 

Hatvan: Gyulay - Gyarmati, 
Katona R., Juhász - Horváth 
N., Mundi (Szabó R., 75.), 
Ács, Bárkányi, Purzsa - Kész 
(Szabó B., 80.), Ficsor 
(Simon M., 76.) 
Edző: Híres Gábor

Kazincbarcika: Szabó 
Á. - Szemere, Komlósi, 
Odrobéna, Nagy P. - Dobos 
(Kalász, 52.), Lakatos (Illés 
G., 73.), Irhás (Barzsó, 65.) - 
Faggyas, Farkas, Nagy R. 
Edző: Huszák Géza

Gólszerzők: Ács (15.), Ficsor 
(20., 67.) 
Sárgalap: Bárkányi (84. 
- Szemere buktatásáért) 
ill. Dobos (7. - lerántotta 
Ácsot), Komlósi (55. - Ács 
buktatásáért)

PERCRŐL-PERCRE: 
15. perc: Kész tört be a 16-
oson belülre, majd középre 
passzolt, ahol az érkező Ács 

1 méterről a kapuba kotorta 
a labdát. 1-0 
20. perc: Kész hosszan 
ugratta ki Ficsort, azonban 
a menteni igyekvő Szabó 
éppen Ficsor lábára rúgta a 
labdát, ami az üres kapuba 
vágódott. 2-0 
67. perc: Kész húzott el a 
bal szélen, majd középre 
passzolt Ficsorhoz, akire 
ezúttal a menteni igyekvő 
Szemere rúgta rá úgy a 
labdát, hogy az a kapuba 
pattant. 3-0

STATISZTIKA 
Lövések 7 - 9 
Kapura lövések 4 - 4 
Szögletek 0 - 4 
Lesek 4 - 3 
Szabálytalanságok 15 - 13 
Sárga lapok 1 - 2 
Piros lapok 0 - 0

Híres Gábor: – Tegnap is 
mondtam, hogy én nem 
érzem, hogy igazi kontra-

csapat lennénk. Szeretjük 
játszani a játékot, nem ölni, 
és nem rugdosódni. Az, 
hogy ma kontrákból rúgtuk 
a gólokat, nyilván a Barci-
kának is érdeme, mert egy 
jó csapat ellen játszottunk. 
Egy ilyen minőségű csapat 
ellen nem lehet kinyílni. De 
voltak a mérkőzésnek olyan 
periódusai, amikor már 
a térfelükön letámadtuk 
őket, úgyhogy nem csak 
kontrára játszottunk. 
A kontra nyilván egy 
taktikai elem, ami ma bejött. 
Tudtunk belőle három gólt 
elérni, még akár rúghattunk 
is volna, de a legfontosabb 
az volt, hogy biztonságosan 
védekeztünk. Ma valóban 
kontracsapat voltunk, és ezt 
jól csináltuk.

Huszák Géza: – Tudtuk, 
hogy nehéz mérkőzés 
lesz. Az az igazság, hogy 
nagyon rossz volt a pálya 
közepe, a mi játékunknak 
ez nem feküdt, és hát, 
milyen a labdarúgás: a 
három gólból kettő olyan 
volt, hogy mi rúgtuk rá az 
ellenfél támadójának a 

lábára a labdát. Pont akkor 
jött a harmadik találat is, 
amikor kezdtünk a második 
félidő elején magunkra 
találni. Kapufát rúgtunk, 
1-2 méterről sem sikerült 
a kapuba találnunk, a 
harmadik kapott gól viszont 
demoralizálta a csapatot. 
Előtte azt éreztem, hogy 
ha tudunk egy gólt rúgni, 
akár ki is egyenlíthetünk, de 
egy felszabadító rúgásba 
beleléptek, és máris 3-0 
állt az eredményjelzőn. 
Erre szokták azt mondani, 
hogy jobb, ha egy meccsen 
jönnek az ilyen szerencsét-
len mozzanatok. Tudtuk, 
hogy előbb-utóbb véget 
ér a sorozatunk, meg azt 
is, hogy a Hatvan mumusa 

a Barcikának, persze az 
ember mindig reménykedik, 
hogy minél tovább ki tudjuk 
tolni a sorozatot. Ezek 
is mi voltunk, ezek is mi 
vagyunk. Egy picit úgy 
érzem, hogy van egy pár 
játékos, aki fejben elfáradt, 
akiktől többet várnánk. 
Nem akarok most neveket 
mondani. Egy ilyen hosszú 
menetelésben ez is benne 
van, most azért, mert egy 
mérkőzés elment, még nem 
gondolnám, hogy rá kéne 
húzni a vizes lepedőt az 
egész csapatra. Globálisan 
kell értékelni. Próbáljuk 
megtalálni a hibákat, hogy 
újra visszatérjünk ahhoz a 
szinthez, ahol tartottunk 12 
meccs alatt.

I. forduló: Gázművek MTE – Kazincbarcikai VTSE 1:7 (3113: 3163)
II. forduló: Bábolna SE – Kazincbarcikai VTSE 7:1 (3339: 3136)
III. forduló: Gyulai SE – Kazincbarcikai VTSE 4:4 (3059:3080)
IV. forduló: Tiszakécske VSE – Kazincbarcikai VTSE 1:7 (3077: 3139)
V. forduló: Kazincbarcikai VTSE – Salgótarjáni TK 1:7 (3350: 3429)
VI. forduló: Oroszlányi SZE – Kazincbarcikai VTSE 2:6 (3196:3262)
VII. forduló: Kazincbarcikai VTSE – Fővárosi Vízművek SK 5:3 (3391:3388)

Hosszú menet volt
A férfi röplabda NB I 7. fordulójában a Vegyész RC Kazincbar-
cika hazai pályán 3-2-re győzött a Dunaferr csapata ellen.

Vegyész RC-Kazincbarcika – Dunaferr SE 
3–2 (-16, 21, -17, 23, 11)

Vegyész RC: Toronyai, Bokor, Banai, Juhász, Kovács Z., Árva. 
Csere: Dudás (liberó), Török, Budai. Edző: Toma Sándor.

Dunaferr SE: Guzmics, Kun, Kalmár, Móró, Gebhardt N., 
Stefanovics. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Szabó P., Csizma-
dia, Bohnicsek. Edző: Tomanóczy Tibor.

Toma Sándor: – Folyamatában tudtunk csak játékba len-
dülni, úgy kellett volna a meccsen röplabdáznunk, ahogyan a 
végén. Az látszik, hogy még sokat kell dolgoznunk.
Tomanóczy Tibor: – Ma a rutin győzedelmeskedett. A 
negyedik szett végén sajnos nem volt meg az az egy embe-
rünk, aki azt az egy pontot meg tudta volna csinálni. Büszke 
vagyok a csapatra, mert tisztességesen helytálltunk, jól 
játszottunk, nagyot küzdöttünk, erre a játékra lehet építeni. 
Gratulálok a Barcikának.

Két góllal 
vesztettek
Az NB II-es férfi kézilab-
da-bajnokság putnoki 
fordulóján sem sikerült a 
bravúr a kazincbarcikaiak-
nak. A Berettyóújfalu elleni 
szoros mérkőzésen két 
góllal veszítettek.

Kazincbarcikai KSE – 
Berettyó MSE 
23-25 (12-10)

KKSE: Teremy (kapus) 
– Steinbinder 1, Harkó 8, 
Szilágyi Sz., Mészáros 5, 
Hangos 6, Novák 2, csere: 
Balogh G. (kapus), Lezák 
(kapus) Szilágyi Á, Pillár, 
Kovács R., Kovács D, Nagy 
Zs 1, Balogh Á, Tóth
Edző: Závodszky István

Óriási siker
Tiszaújvárosban
A Kazincbarcikai Városi Sakk Club hat versenyzővel képvisel-
tette magát hétvégén Tiszaújvárosban, a nemzetközi sakk-
versenyen. A három csoportban zajló megmérettetésen közel 
kétszáz résztvevő közül az „A” csoportban Borsod Bogdán 
győzött. A 8. helyen végzett Dovzsik György; ifj. Burinda Gá-
bor 30 Élő-ponttal lett gazdagabb, ahogyan a „B” csoportban 
induló három kazincbarcikai játékos is gyarapította a pontok 
számát. A „C” csoportban Tanczula János 1500 ponttal FIDE 
Élő-pontos lett.

Fotó: kbsc.hu

Dobogó előtt a csapat
A férfi teke NB I-es bajnokság Keleti csoportjának hetedik 
fordulója után a kazincbarcikaiak a tabella negyedik helyén 
állnak 7 ponttal.



EGY CSÉSZE KÁVÉ
„Egy csésze kávé” - e címen fut a Barcika Art Kft. által október 28-án 
útjára indott zenés programsorozat a Mezey Művész Kávézóban. Az 
est meghívott formációja a Capriccio Duo volt, akik – zongorán és he-
gedűn – a filmzenék, a jazz és a musicalek világát repítették el a meg-
jelent érdeklődőknek. Felcsendültek olyan nagy klasszikusok slágerei, 
mint Frank Sinatra: My Way vagy Nat King Cole: Stardust, de mindezek 
mellett magyar filmzenéket illetve tangókat is előadtak a zenészek. 
Aki lemaradt, ne aggódjon, hiszen november 11-én a Mezey 
kávézó következő vendégei a Vodku fiai lesznek, akik Cseh 
Tamás dalait játsszák majd. Jegyek már korlátozott szám-
ban kaphatóak a Mezey István Művészeti Központban.


