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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 köz-
területre kihelyezni szíveskedjenek!

A lomtalanítás keretében nem szállítja el a szolgáltató: a mezőgazdasági és egyéb szerves hulla-
dékot (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:
Berente, 2017. április 4. (kedd)

Dédestapolcsány, 2017. április 13.  (csütörtök)
Bővebb információkért keressék ügyfélszolgálatunkat vagy ügyfélpontunkat 

az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Kazincbarcikai Ügyfélszolgálat Ózdi Ügyfélpont

3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 3600 Ózd, Zrínyi út 5/a.

06 48 799 300

ugyfelszolg@zoldvolgy.hu ugyfelszolg.ozd@zoldvolgy.hu

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

Köszönjük együttműködésüket!

LOMTA-
LANÍTÁS

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS FELHÍVÁS

HONISMERET

Értékek a Bódva-völgyében
Ötödik részéhez érkezett az a honismereti előadás-soro-
zat, melyet Edelényben, a városi könyvtárban rendeznek. 
A múlt heti kurzuson a Bódva-völgyében található várakról 
szerezhettek ismereteket a résztvevők. A térség történelmi 
emlékek tárháza, hiszen az őskortól napjainkig lakott terü-
let volt. A vidék urai között az ország történelmében jelen-
tős szerepet játszó családok neveivel találkozhatunk, mint 
például a Perényiek, vagy a Rákócziak. A hadi konfliktusok 
is bőven érintették a környéket. A körzet a török hódoltság 
zónájába esett, a tizenötéves háború és a Rákóczi szabad-
ságharc csatáiból ugyancsak kijutott az itt élőknek. A rég-
múlt időkről mesélnek a tájegység várromjai. Az előadást 
tartó Habodás Pál igazgató, helytörténész a Castrum Bene 
Egyesület és a miskolci Herman Ottó Múzeum kiadásában 
megjelent, Nováki Gyula, Sárközy Sebestyén és Feld István 
kutatómunkáját összefoglaló, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye várai az őskortól a kuruc korig című könyvet használta 
a bemutatóhoz.  A középkori vár többféle szerepet töltött 
be évszázados fennállása alatt. Nem csupán a nemesség 
jól védett otthona volt, hanem a várbeliek ellátását szolgáló 
váruradalom központját is jelentette. Az erődítményekből 
előkerült gazdag leletanyag hozzájárul történelmünk mély-
rehatóbb ismeretéhez. Az érdeklődők bőséges információval 
gazdagodtak az Edelény területén található különféle erő-
dökről, az Irota községben lévő Várdomb-tetőn elhelyezkedő 
vár maradványairól, a szendrőládi várromról. Megismerték a 
szuhogyi Csorbakő várának történetét és egyéb érdekessé-
gekkel szembesültek a régió tekintélyes múltjáról. 

GYÓGYPEDAGÓGIA

CSILLAG, A TERAPEUTA KUTYA
Az Irinyi János Református 
Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Diákotthon 9. 
évfolyamos pedagógia sza-
kos diákjaihoz nem min-
dennapi vendégek érkez-
tek. 
Csillag, egy kiképzett lab-
rador fajtájú kutya és te-
rapeuta gazdája. 
A meghívás cél-
ja az volt, hogy a 
gyógypedagógiai 
tantárgyak kere-
tén belül tájékoz-
tatást nyújtson a 
tanulóknak azok-
ról a lehetőségek-
ről, amikor az ál-
latokat vonják be 
„terapeutának” a kezelésbe. 
Fontos tudatosítani a gye-
rekekben, hogy a sérült, a 
segítségre szoruló embe-
reknek minden esélyt meg 
kell adni, hogy aktív tagjai 
legyenek a társadalomnak. 
Az állatterápia sikeresen 

alkalmazható a gyerekek, 
értelmi fogyatékosok, moz-
gássérültek, idősek, illetve 
az érzelmi problémákkal 
küzdők esetében is.  
Csillag kutya – akinek apja 
Péntek, az ország első epi-
lepsziaroham-jelző kutyá-
ja – és gazdája lebilincselő 

bemutatót tartottak. Köz-
ben érdekes információk-
kal gazdagodtak a hallgatók. 
Megtudhatták miként  
választják ki a terápiába be-
vont kutyákat, hogyan és 
mennyi ideig tart a kikép-
zésük, milyen egészségügyi 

előírásoknak kell megfelel-
niük. 
A kutyával való foglalkozás 
során az érzékszervek im-
pulzusokat kapnak, játékos 
gyakorlatokkal kombinálva, 
motivációs társként fejleszti 
a „páciensnek” látási, hallá-
si, mozgási érzékelését.

A kutya csele-
kedtetésével a 
gondolkodási re-
akciók fejlődhet-
nek, majd az uta-
sítások adásával 
a kommuniká-
ciós képességek 
is gazdagodnak. 
Közlékenyebbek, 
nyitottabbak, be-

szédesebbek lesznek. Tár-
sat találnak a kutyában a 
gyerekek, a felnőttek egy-
aránt, ezzel feszültségek, 
szorongások oldását segí-
tik elő, mely magatartásuk, 
személyiségük fejlődésére 
pozitívan hat.

TIÉTEK 
A SZÍNPAD!

Évek óta nyomjátok a próbateremben?

Itt az ideje, 
hogy megmutassátok magatokat!

Amatőr zenekarok jelentkezését 
várjuk az idei Kolorfesztiválra!

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2017. MÁRCIUS 31.

Jelentkezzetek az info@kolorcity.hu e-mail-címen, 
mellékeljétek a tervezett programot, bemutatkozást, egy fotót, 

és ha van, egy rövid demo anyagot!

www.kolorcity.hu
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A KOLORCOUNTRY 
NYITOTT
Az ország legszínesebb és 
legdinamikusabban fejlődő 
összművészeti rendezvény-
sorozata, az 5. Kolorfesztivál 
idén augusztus 1-jétől há-
rom héten keresztül plusz 
egy ráadás after hétvégével 
várja a közönségét. 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata és a szerve-
ző Barcika Art Kft. népsze-
rű programsorozata egyre 
több környező község és 
város vezetésének, lakó-
inak, valamint a helyi és a 
régió vállalkozóinak keltet-
te fel a figyelmét. A szer-
vezők partnertalálkozóra 
invitálták a települések, a 
cégek, az intézmények és a 
civil szervezetek képvise-
lőit március 21-ére a Me-
zey-házba.
A találkozón dr. Makkai Or-
solya, a szervező kft. ügy-

vezető igazgatója röviden 
összefoglalta a Kolorcity 
Kazincbarcika brand siker-
történetét, mesélt az elmúlt 
Kolorfesztiválok tapaszta-
latairól, valamint összefo-
gásra buzdította a megje-
lent vendégeket. 
Megtudhattuk azt is, hogy 
idén először, saját forrás-
ból valósul meg az ötödik, 
jubileumi programsorozat, 
amely nagy kihívást jelent 

a szervezőknek. Az előző 
években is Kazincbarcika 
Város Önkormányzata je-
lentős összeggel támogatta 
a rendezvényt, a művésze-
ti projektek és a kommuni-
kációs kampányok viszont 
nagyrészt svájci forrásból 
valósultak meg.
A szponzorok és a térség 
együttműködő települése-
inek felkutatása elsődleges 
feladattá vált, hiszen a fesz-
tivál továbbiakban is meg 
kell őrizze összművészeti 
jellegét, és eddig bizonyí-
tottan magas színvonalát.
A példaértékű összefogás-
nak köszönhetően a Kolor-
fesztivál nemcsak Magyar-
ország leghosszabb, hanem 
legnagyobb területi kiterje-
désű fesztiváljává nőheti ki 
magát.

5. KOLORFESZTIVÁLFEJLESZTÉS

MEGÚJUL   
A FŐ TÉR
Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata az idei költség-
vetéséből bruttó 125 millió 
forintot szán a Fő tér fej-
lesztésének első ütemére. 
A munka a következő hóna-
pokban indulhat. A fejlesz-
tés részeként megújulnak 
a járdák, a sportpályák és a 
növényzet, valamint új kerti 
bútorokat és játszóeszkö-
zöket is telepítenek.
– Tavaly Dobos Sára ter-
vező jóvoltából elkészült a 
komplett játszótér és pihe-
nőpark kiviteli tervdoku-
mentációja. Tekintettel arra, 
hogy egy nagy ívű beruhá-
zásról van szó, ami jelentős 
anyagi forrásokat igényel 
az önkormányzat részéről, 
jelenleg a tervezővel ar-
ról zajlanak egyeztetések, 
hogy egy észszerű, üteme-
zett, szakaszolt fejlesztést 
valósítsuk meg. Idén elkép-
zeléseink szerint az első 
ütem teljesülne – nyilat-
kozta Hegedűs-Medgyesy 
Anett, a Kazincbarcikai 
Polgármesteri Hivatal Vá-
rosüzemeltetési és Fejlesz-
tési Osztályának osztály-
vezetője. 
Az osztályvezető kiemelte: 
a teljes felújítás során el-
bontják a jelenlegi labda-
hálós játszóeszközöket és 
pályákat, ezeknek a helyére 
olyan új, sok esetben ha-
zánkban még egyedülálló 
egységek kerülnek, ame-

lyek minden korosztály 
igényeit kielégítik. Emel-
lett fitneszeszközökkel, 
valamint mozgáskoordi-
nációt javító és készség-
fejlesztő játszóeszkö-
zöket is magában foglaló 
játszótérrel gazdagodik a 
Fő tér. A terület pihenő-
park funkciója megmarad, 
ennek megfelelően meg-
újul a tér csapadékvíz-el-
vezetése, a közvilágítás, a 
sétányok, és új utcabúto-
rokat is kihelyeznek a la-
kossági igényeket kiszol-
gálva. 
- A gyermekek évében, 
1979-ben adták át a Fő 
téri sportpályát. Az azó-
ta eltelt közel negyven év 
alatt komolyabb fejlesztés 
nem történt. Látva, hogy 
a belváros milyen szépen 
megújult, felerősödött az 
igény a terület rekonst-
rukciójára - indokolta a 
felújítás fontosságát Pé-
tervári György önkor-
mányzati képviselő.
A Fő téri beruházás több 
részletben zajlik majd. 
Az ütemtervet a követ-
kező időszakban végle-
gesítik, ezt követően tá-
jékoztatón egyezteti a 
városvezetés és az ön-
kormányzati képviselő a 
lakossággal a végleges 
terveket. A felújítás ezu-
tán várhatóan tavasz vé-
gén, nyár elején indulhat.

Nyílt nap címe Időpontja

2017.
április 6.

16.00–18.00

2017.
április 7.

16.00–18.00

2017.
április 5.

16.00–18.00

2017.
április 5.
8.00–10.00

2017.
április 4.

16.00–18.00

2017.
április 3.

16.00–18.00

Ádám Jenő
Tagiskola

Árpád
Fejedelem
Tagiskola

Dózsa György
Tagiskola

Gárdonyi
Géza

Tagiskola

Kazinczy
Ferenc

Tagiskola

Pollack Mihály
Általános

Iskola

„Tavaszi mocorgó
az Ádámban”

„Cirkuszvarázs”
az Árpádban

móka vár

Picurka
Tanoda

Játsszunk iskolásat!
„Csengők hívnak,

ajtók nyílnak,
tárul sok csoda.”

Kalandozz
     velünk! –
Élménytúra

a Pollackban

Tagiskola neve

Tisztelt Szülők!
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és Tagiskolái 

szeretettel várják Önöket és gyermekeiket az iskolaválasztást
megkönnyítendő beiskolázási programokra.

A programokra  mindenki hozzon magával sportoláshoz alkamas cipőt!

ÁSI PZ ROÁ GL RAO MOK KSIEB

A nyílt napokkal kapcsolatos tájékoztatás kérhető az alábbi telefonszámokon:
Ádám: 48/512-794 • Árpád: 48/512-064 • Gárdonyi: 48/567-002
Dózsa: 48/310-499 • Kazinczy: 48/512-073 • Pollack: 48/512-015

A beiskolázással kapcsolatban naprakész információk elérhetők a
www.pollackiskola.hu oldal Beiskolázás link alatt.

A székhelyiskola és a tagiskolák életéről tájékozódhatnak 
a honlap nyitó lapján az iskolák logóira kattintva.

Időpont:
2017. 

március 27.  17 óra

Helyszín:
Egressy Béni 

Művelődési Központ

BEISKOLÁZÁSI
SZÜLŐI 

ÉRTEKEZLET

HIRDETÉS
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A tavalyi argentínai kiruccanása után Marokkóba vette az irányt Nagy 
Tibor kazincbarcikai hegymászó, ahol az Atlasz-hegységben lévő 

Toubkalra jutott fel. Svájcban két nehéz túrát is teljesített, januárban pe-
dig Dél-Amerikában mászta meg a világ legmagasabb – 6893 méteres 
– vulkánját. A világutazó nem csak a csúcsok meghódításában kiváló: 
a városban található az ország egyik legnagyobb öntöttvas múzeuma, 
melyet közel harminc év alatt összegyűjtött vasalói, kályhái és ágyai töl-
tenek meg. Útjai során árgus szemekkel figyeli a helyi piacokat, előfor-
dul, hogy alkalmanként két-három vasalóval bővíti jelentős gyűjtemé-
nyét.   

– Sűrűre sikeredett a tava-
lyi hegymászó programja. 
Melyek voltak a legemléke-
zetesebb csúcshódításai? 
– A tavalyi évem nagyon jól 
sikerült hegymászás szem-
pontjából, mert az argen-
tínai csúcstámadás után 
eljutottam az Atlasz-hegy-
ség legmagasabb pontjára, 
a marokkói Toubkalra. Utá-
na betegség miatt ugyan le-
maradtam az oroszországi 
hegymászásomról, de kár-
pótoltam magam később 
azzal, hogy megmásztam 
Svájc legmagasabb pont-
ját, a Dufour Spitze-ét. Ez 
egy nagyon nehéz túra volt, 
mert jégszikla és hó keve-
rékében kellett haladnunk 
Török Zsolt barátommal, 
aki tavaly négy Himalá-
ja-csúcsot mászott meg, 
ezért Romániában neki 

ítélték az év sportolója dí-
jat. Miután lejöttünk a Du-
four Spitze-ről átmentünk 
Svájc legnevesebb hegyé-
re, a Matterhornra, amely 
a Toblerone csokoládéról 
mindenkinek ismerős le-
het. A 4380 méter magas 
csúcs eléréséhez négy na-
pig másztunk sziklát. Azért 
tartott ilyen hosszú ideig, 
mert a nehezebb oldalon, 
az olasz gerincen mentünk 
fel. Dél-Amerikába a chilei 
Ojos del Saladora – ahová 
kedvenc túravezetőm Gás-
pár Attila invitálására ér-
keztem – tizenketten indul-
tunk. Tizenegy magyar és 
egy chilei volt, de csak ket-
ten jutottunk fel a csúcsra. 
Elég nehezen sikerült, pedig 
nagyon jó időnk volt, csak 
lefele kaptunk egy kis hó-
vihart. Ez a táj nem annyira 

szép, de az Andokban talál-
ható a világon egyedülálló 
Penitentes, azaz bűnbánó 
jég, ami csodás látvány. Az 
éles hó és jégcsúcsok on-
nan kapták a nevüket, hogy 
hasonlítanak egy seregnyi 
fehér csuklyás alakra, akik 
épp vezekelni mennek. 

– Melyik volt a legnehezebb 
túra?
– A svájci, ugyanis Európá-
ban második legmagasabb 
csúcsához egy nagy glecs-
csermezőn kellett átkel-
ni. Nekem az annyira gyors 
volt, hogy beteg is lettem, 
de másnap reggel hajna-
li egykor fejlámpával meg-
kezdtük a mászást. A Du-
four Spitze azért is nehéz, 
mert előtte is van egy nagy 
hegy, amin túl kell jutni. 
Ráadásul az is tiszta szik-

la és jég. Miután felértünk 
a csúcsra, kitalálta Zsolti, 
hogy lefelé inkább eresz-
kedjünk le egy majdnem 
függőleges jégfalon. Az út 
tíz kötélhossz volt, a kötél 
100 méteres. Ez még nekem 
is egy kicsit sok volt.
 
– Hogyan készül fel egy-
egy hegymászásra?
– Leginkább futással ké-
szülök. Szoktam indulni fél-
maratonokon, és egy évben 
egyszer a maratont is lefu-
tom. A Kolorfutáson is rend-
szeresen részt veszek.

– Vannak újabb csúcshódí-
tási tervei?
– Kirgizisztán és Tádzsi-
kisztán határán van, egy 

7300 méteres csúcs, aho-
vá régóta készülök. A Le-
nin-csúcsot augusztusban 
szeretném meghódítani, 
utána pedig szeptemberben 
a visszatérnék a Himalájára, 
amennyiben sikerül szpon-
zort találnom.

– Kazincbarcikán sokan 
tudják, hogy van egy ön-
töttvas múzeuma. Honnan 
gyűjtötte össze a kiállított 
tárgyakat?
– Közel hatszáz vasalóm, 
száz kályhám és ezeregy-
száz tárgyam van összesen. 
Tizennyolc éves korom óta 
gyűjtöm a vasalókat, most 
már negyvenhét vagyok és 
még mindig én vagyok a leg-
fiatalabb gyűjtő az ország-
ban. Lassan harminc éve 
gyűjtöm ezeket a tárgya-
kat, a MÉH-telepekről, pad-
lásokról, vásárokról, hirde-
tési oldalakról, sőt a külföldi 
útjaimról is mindig hozok.

– Hogyan kezdődött ez a 
szenvedélye?
– Még gyerekkoromban a 
régi rádiókat gyűjtöttem, 
de már olyan sok volt a la-
kásban, hogy nem fértünk 
tőle. Ezért egy gyűjtő ba-
rátom elvitte ezeket Eger-
be, és kaptam ajándékba 3 
vasalót. Egy gyűjtőszenve-
déllyel megáldott embernél 
három darab valamiből már 
egy gyűjtemény. Innentől 
nem volt megállás.

INTERJÚ

CSÚCSTELJESÍTMÉNYEK

Fotók: Nagy Tibor
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FEJLESZTÉS

Beindul a Gyermekek Óvodája Program
Képességfejlesztő játékokkal gazdagodnak a Kazincbar-
cikai Összevont Óvodák a következő négy évben mintegy 
százmillió forint értékben a helyi önkormányzatnak kö-
szönhetően. Emellett európai uniós forrásból megújulhat-
nak az óvodaépületek is.

Az óvodákban található 
játszóeszközök zöme már 
nem felel meg ez európai 
uniós követelményeknek, 
éppen ezért döntött úgy 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata, hogy a kö-
vetkező esztendőkben 
kiemelten támogatja az 
intézmények ilyen irányú 
fejlesztését.
- Az előttünk álló felada-
tokat mindenképp két 
részre bontanám. Az egyik 
rész arról szólna, hogy az 
óvodaépületeinket mo-
dernizálnánk. A másik rész 
pedig a képességfejlesztő 
játékokat érintené, hiszen 
a mozgásfejlesztés az, ami 
a leginkább a gyermekek 

minden képességterületére 
kihatással van - fogalmazott 
Horváthné Geleta Mária, a 
Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák intézményvezetője.
- A kazincbarcikai helyha-
tóság eddig is támogatta az 
intézményeket, de eljött az 
ideje, hogy jelentős forrást 
adjon az óvodák korszerű-
sítésére. Minden szülőnek 
éreznie kell, hogy amikor 
otthagyja a gyermekét va-
lamelyik intézményünkben, 
akkor jó kezekben hagyja, 
hiszen csodálatos óvoda-
pedagógusokkal dolgozunk. 
Nagyon jók a karbantartók, 
a dajkákról és a konyhalá-
nyokról nem is beszélve, hi-
szen mindenki a gyerekekért 

dolgozik. Viszont úgy érez-
zük, hogy ettől egy picit több 
kell, ezért történik a Gyer-
mekek Óvodája Program 
beindítása, amit az óvoda-
pedagógusokkal, az óvoda 
vezetőivel együtt kívánunk 
majd kialakítani - mondta 
Klimon István alpolgármes-
ter. 
A városvezető arról is be-
számolt, hogy a korábbi 
években több nyertes pályá-
zatnak köszönhetően a hét 
kazincbarcikai tagóvodából 
a Füzike teljesen megújult, 
néhány intézményt aka-
dálymentesítettek, nyílás-
zárókat cseréltek és kültéri 
játszóeszközöket is vásárol-
tak. Az Építők Úti és a Kert-
városi Tagóvodákban sem-
milyen felújítás nem történt, 
így ebben az európai uniós 
költségvetési ciklusban is-
mét pályáznak majd az épü-
letek modernizációjára. 

OKTATÁS

Surányis országos sikerek 
Első helyezést ért el a Surányi Endre Szakképző Iskola 
és Kollégium csapata az „Es weichnachtet schon” orszá-
gos német nyelvi és országismereti versenyen. A gödöllői 
székhelyű Hebe Kft. által meghirdetett versenyen az or-
szág minden tájáról részt vevő több mint nyolcvan csapat 
közül sikerült az első helyezést megszerezni. A győztes 
csapat tagjai: Hajdu Viktória és Olcsvári Döniz 10/5 osztá-
lyos tanulók. Felkészítő tanáruk: Nyíriné Koczi Eleonóra. A 
versenyző diákoknak a németül beszélő országok kará-
csonyi előkészületeivel, ünnepeivel, hagyományaival kap-
csolatos feladatsort kellett megoldaniuk, majd különböző 
projektmunkákat készíteni. A feladatok megoldásához a 
tanulóknak a német nyelvtudás mellett szükségük volt a 
kreativitásukra, ügyességükre is. A siker annak is köszön-
hető, hogy a feladatok egy része kapcsolódott a szakács-
képzésben részt vevő tanulók szakmai tanulmányaihoz. A 
nyelvi többlettudás biztosítja a surányis tanulók számára 
a későbbiekben is, hogy az Európai Unió munkaerőpiaci 
elvárásait teljesítsék, és stabilan tudjanak elhelyezkedni 
a végzést követően.

Csakis a jótól válik jobbá a világ!
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálata megköszönve az eddigi felajánlá-
sokat, ADOMÁNYGYŰJTÉST szervez kazincbarcikai rászoruló 
gyermekes családoknak.
Szívesen fogadunk tartós vagy lejárati dátumhoz közeli élel-
miszert, jó állapotban lévő lakástextilt, tisztítószereket, játé-
kokat, ruhaneműt.

Az adományokat az alábbi címen 
és időpontokban fogadjuk: 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Kazincbarcika, Építők útja 13–15.
Nyitva: hétfő-csütörtök 08.00–16.00, 
péntek 08.00–12.00.

További információ a helyszínen vagy 
a 06-48/512-925-ös telefonszámon.

Segíts, hogy mások jobban élhessenek!

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

FELHÍVÁS

SZOLGÁLTATÁS

Szolgáltatása keretében a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ I. Sz. Idősek 
Klubja speciális, napközbeni ellátást biztosít demens embereknek. A gondozás komp-
lex tevékenység formájában történik, igazodva az egyén képességeihez, igényeihez, 
szükségleteihez, valamint a demencia fokához. Igény esetén az intézménybe, illetve a 
hazaszállítás biztosított. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a demencia kórképet 
megállapító szakvélemény megléte.

További információ: Takácsné Lőkös Éva, intézményi egységvezető
Cím: KSzSzK I. Sz. Idősek Klubja, Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.
Telefon: +36-48/512-464 •  E-mail: idosklubklub@kszszk.hu

DEMENS SZEMÉLYEK 
ELLÁTÁSA KAZINCBARCIKÁN
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TV + INTERNET + TELEFON 
AKCIÓS AJÁNLATUNK RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE 2 ÉV HŰSÉGGEL 

 

ASTRO-M csomag: 4.499 Ft  
80 DigitálisTV (12 HD) műsor 

35 AnalógTV műsor 
MINI Internet csomag 

Telefon, HBO, Filmbox, 6XL… opció 
 

 

ASTRO-XL csomag: 5.999 Ft  
134 DigitálisTV (40 HD) műsor 

49 AnalógTV műsor 
MAXI Internet csomag 

Telefon, HBO, Filmbox, 6XL… opció 
 

155 DigitálisTV és 12 különböző összeállítású csomag közül válogathat. 
 

Tökéletes kép és hangminőség, TV műsor rögzítési lehetőség, EPG… 
 

Csatornakiosztás: www.parisat.hu/AKCIÓK   Részletek az Ügyfélszolgálaton. 
Ajánlatunk 2 év együttes hűségidő vállalása esetén érvényes 2017.03.01-től visszavonásig. 
A fenti csomagdíj új Ügyfél esetében 3 hónapig, régi Ügyfél esetében 1 hónapig érvényes, 

utána: ASTRO-M csomag: 5.999 Ft/hó, ASTRO-XL csomag: 9.999 Ft/hó.  
Ajánlott Internetünk sebességei: 20/2, 50/5, 70/7, 100/10 Mbit/s, amelyből garantált 5/0,5, 12,5/1,25, 17,5/1,75, 25/2,5 Mbit/s.   

 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. Telefon: (48)512-448, (48)886-200   
E-mail: parisat@parisat.hu, Web: www.parisat.hu 

Mobil csak szerződéskötéshez: 20/53-72-550 

 
 

Jacsó Emil karosszériamester

Kazincbarcika, Bercsényi út 17.

Teljes körű 
biztosítási
ügyintézés

Szklenárik Ferenc autófényező-mester 
Múcsony, Kossuth út 33. 

Tel.: 06-48/403-168

Fényezés: Seiko fényezőkabinban
• személy- és kishaszon-gépjárművek karosszéria-

javítása húzópaddal
•műanyag elemek javítása, ragasztott szélvédők cseréje
•kipufogójavítás, alváz-üregvédelem, javító és teljes 

fényezés Glasurit-technológiával, színkeverés

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

MÉZ ELADÓ!

Termelői akác (2000 Ft/kg), repce (1500 Ft/kg) és vegyes virágméz (1500 ft/kg) kilós kiszerelésben eladó!
Kazincbarcika, Miskolc és Edelény vonzáskörzetében házhozszállítással is!
Érdeklődni a 20-448-6200-as telefonszámon lehet.

Érdeklődni a 20-448-6200-as 
telefonszámon lehet.

MÉZ ELADÓ!
Termelői akác (2000 Ft/kg), 

repce (1500 Ft/kg) és 
vegyes virágméz (1500 Ft/kg) 

kilós kiszerelésben eladó!
Kazincbarcika, Miskolc és 

Edelény vonzáskörzetében 
házhozszállítással is!

2017. AUGUSZTUS 5.
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N Y E LVÁ POLÁS

REKORDSZÁMÚ NEVEZŐ
Az idén is megrendezték március 21-én és 22-én a Dózsa György Tagiskolában az alsó 
tagozatosoknak a Szabó Zoltán szépkiejtési, valamint a felsősöknek meghirdetett Petőfi 
Sándor vers- és prózamondó versenyt, melyre rekordszámú nevezés érkezett.

A versenyzők zöme kazinc-
barcikai iskolákból tevődött 
össze, de a megmérette-
tésre Bánhorvátiból, Beren-
téről, Dédestapolcsányból, 
Edelényből, Kurityánból, 
Múcsonyból, Sajószent-
péterről és Szuhakállóból, 
összesen kettőszázhu-
szonegyen jelentkeztek. A 

résztvevőket Klimon Ist-
ván, Kazincbarcika alpol-
gármestere köszöntötte. 
A több évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkező verse-
nyen az alsó tagozatosok 
három, a felsősök pedig két 
kategóriában mutatták meg 
tudásukat a szakmai zsűri-
nek. 

Valamennyi résztvevő em-
léklapot kapott, az első há-
rom helyezett könyvjuta-
lomban részesült, ezenfelül 
a kategória győztesei – az 
olvasás kivételével – sze-
repelhetnek az áprilisban 
megrendezendő Egressy 
Béni Nemzetközi szavaló-
versenyen. 

N E MZETI Ü N N E P

TISZTELET A HŐSÖKNEK
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi megemlékezést tar-
tott Kazincbarcika Város Önkormányzata március 15-én.

Ezen a napon történelmi 
játszóházba várták a csa-
ládokat a Gyermekek Háza 
- Kézművesház munkatár-
sai. A Mezey-házban nem-
zeti színű virágot, csákót, 
kokárdát és dobot készí-
tettek a gyerekek.
Majd Kletz László La-
jos Gyémánt- és Ní-
vódíjas, állami és mi-
niszteri kitüntetett, 
a Diósgyőri Kép-
ző m ű vé s z Stú d i ó 
'76 vezetőjének nyílt 
meg hatvanadik önál-
ló tárlata a létesítmény-
ben. A retrospektív kiállítás 
a „Negyvenöt per hatvan” 
címet azért kapta, mert a 
művész negyvenöt éve 
kezdte pályafutását és ez 

a hatvanadik önálló tárla-
ta.  Az eseményen Klimon 
István, Kazincbarcika al-
polgármestere köszöntöt-

te a megjelenteket, majd a 
gyűjtő- és az alkotómunka 
jelentőségét hangsúlyoz-

ta. Ezt követően dr. Mak-
kai Orsolya, a Barcika Art 
Kft. ügyvezető igazgatója 
mondott beszédet, mely-
ben első találkozását ele-
venítette fel Kletz Lász-

lóval, majd hozzátette; 
fontos nap ez a város 

életében, hiszen egy 
nemzetközileg elis-
mert művész mu-
tatja be m u n ká i t 
Kazincbarcikán. Dr. 

Makkai Orsolya ki-
emelte: a közönség 

az, aki inspirálja, segí-
ti a művészt abban, hogy 

megvalósítsa álmait külön-
féle alkotásokon keresztül.
A z 1848- 49 - es forra -
dalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ün-

nepségen Klimon István 
alpolgármester mondott 
ünnepi beszédet. A város-
vezető elsőként a család-
ja körében eltöltött dél-
előttjéről beszélt, amikor 
együtt nézték a televízió-
ban a díszzászló felvonását 
és meghallgatták a Him-
nuszt. „Ez az egyetlen, ami 
összekovácsolja a nemze-
tet”- tette hozzá az alpol-
gármester.
A megemlékezés a Teatro 
Társulat előadásával foly-
tatódott. Az irodalmi pó-
diumelőadáson a színmű-

vészek Arany János életét 
mutatták be az érdeklő-
dőknek.
A rendezvény zárásaként 
a Jókai-szobornál helyez-
ték el az emlékezés koszo-
rúit Kazincbarcika Város 
Önkormányzata mellett a 
nemzetiségi önkormány-
zatok, valamint a városban 
működő pártok, cégek, in-
tézmények és civil szerve-
zetek képviselői. Az ese-
ményen közreműködött a 
Kazincbarcikai Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Is-
kola.
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TÁJÉKOZTATÁS

TISZTELT FOGYASZTÓK!
Az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. ezúton értesíti Önöket, hogy 
a biztonságosabb villamosenergia-ellátás érdekében Kazincbarcikán az 
alábbi időpontokban és helyeken felújítási, karbantartási munkát végez
» március 29-én, szerdán 08.00-10.00 óra között: 
- Táncsics út 1-11. és 2-20., MAZSOKO, zöldség nagykereskedés; 
- II. Rákóczi Ferenc út végig, gumijavító és garázssor; 
- Sajó út végig és garázssor; 
- Kiserőmű-lakótelep; 
- Csók István út 28-32.;
» március 29-én, szerdán 09.00-15.00 óra között: 
- Kuruc út 1-9. és 2-16., Barcika Park Kft. székhely; 
- Csók István út végig a 28-32. kivételével, ital-nagykereskedés, Szivár-
vány söröző, garázssor, LESIKER ital-nagykereskedés; 
- Alkotmány út 1-7., garázssor, Balassi Bálint úti garázsok.

A munkavégzés időtartama alatt a villamosenergia-szolgáltatás a véte-
lezési helyeken szünetel.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a 
munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes ér-
tesítés nélkül visszakapcsoljuk!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

HIRDETÉS

www.barcikaart.hu

2016/2017 SZÍNHÁZI ÉVAD 
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ

Március 28. (kedd)  
19.00 óra (Thália bérlet)

a Körúti Színház előadása
Főszereplők:  

ESZTERGÁLYOS CECÍLIA, VÁNDOR ÉVA
Jegyár:  
2400 Ft

Colin Higgins : 

Maude és Harold
vígjáték

Március 29. (szerda)  
19.00 óra (Múzsa bérlet)

Jegyek elővételben az Egressy Béni Művelődési Központ és a  
Mezey István Művészeti Központ jegypénztáraiban vásárolhatóak.
Információ, tájékoztatás a (+36-48) 510-220-as telefonszámon.

BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

FAKIVÁGÁSOK A FŐ TÉREN
A tél a városüzemeltetésben 
a fakivágások idejét is jelöli, 
amely során eltávolítjuk a szá-
radó, nagyon görbén nőtt és ez-
által könnyen kidőlő egyedeket, 
valamint az odvas, taplósodó 
és egyéb csökkenő életjelen-
ségeket mutató balesetveszé-
lyes parkfákat. Sok esetben ez 
egy rosszul értelmezett „zöld” 
ellenállást vált ki a lakosság ré-
széről, mivel ők csak a fakivágás 
tényét észlelik, amelyet össze-
kötnek a zöldfelület-lombozat 
csökkenésének víziójával.
A közelmúltban a Fő téren vizs-
gáltuk át a faállományt és jelöl-

tünk meg 23 db fát kivágásra. Hangsúlyozzuk, hogy a fák egészségi állapotát 
figyelembe véve csak a szakmai szempontok alapján legindokoltabb esetek-
ben kerültek kijelölésre a majdani kivágáshoz. 
A fák rossz egészségi állapotának egyik oka, az elmúlt évtizedek koncepciót-
lan faültetése, amelynek során össze nem illő fajokat ültettek sűrűn egymás 
mellé, így nem maradt a fáknak egyedi, megfelelő nagyságú élettér. Ennek 
következtében a felnövő fák felnyurgultak, keresve leveleikkel a nap suga-
rait, mivel a növények köztudottan fotoszintetikus úton táplálkoznak, azaz a 
nap energiája segítségével kötnek meg széndioxidot, amelyet egy biokémiai 
ciklus végén cukorrá alakítanak. 
A fentiekben leírtak miatt, sajnálatos módon ezek a fák szinte fogpiszkáló- 
szerűen nőttek, egészen kicsi lombozattal, esetenként teljesen oldalra csava-
rodva, hogy hozzájussanak a fényhez. Így tulajdonképpen a kivágott fák helyén 
keletkezett -erdészeti műszóval léket- gyorsan benövik a szomszédos fák, 
oldalirányú gallyaikkal, azaz összességében a lombfelület nem fog csökkenni.
Ezenkívül a kivágás után a város parktervezőjével egyeztetve, az élőhely 
ökológiai tulajdonságainak sokkal jobban megfelelő fajok ültetése fog megtör-
ténni, olyan egyedeké, amelyek virágjaikkal, őszi lombszíneződésükkel, avagy 
formájukkal sokkal több esztétikai élményt nyújtanak majd, mint a jelenlegi 
összenőtt, kefesűrű lombozat, amelyet már többször is gallyaznunk kellett 
az évek során, a letört, lehulló balesetveszélyes ágak miatt.
Így arra szeretnénk kérni a lakosságot, hogy bízzon cégünk szakértelmében 
és higgyék el, hogy a fakivágás tulajdonképpen nem ő ellenük, hanem inkább 
ő értük történik.
A Barcika Park vezetése tisztelettel kéri a lakosság szíves türelmét és jó-
indulatát, hogy a szebb környezet érdekében szükséges munkákat el tudja 
végezni, végeztetni!

TÁJÉKOZTATÓ FORGALMI-
REND-VISSZAÁLLÍTÁSRÓL
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy az Egressy út 43-47. sz. előtti egyirányú utca forgalmi rendje visszaáll, 
a forgalmi rend újra kétirányú lesz.
Az érintett területen a közelmúltban tűzoltósági felvonulási terület kije-
lölésével kapcsolatos Megállni tilos! táblák lettek kihelyezve, így az eddig 
parkolóként használható sáv újra szabaddá vált a járműforgalom előtt, ez-
zel ott a parkolási lehetőség továbbra nem biztosított. A fentiek alapján az 
útszakasz megfelel a kétsávos közlekedés feltételeinek, és mivel az egy-
irányúsítás előtt is két sávon közlekedtek az adott területen a járművek, 
a rendőrség jóváhagyta a korábbi kétirányú forgalmi rend visszaállítását, 
amelynek kitáblázása 2017. március 21-én, kedden délelőtt lezajlott.

Megértésüket köszönjük!
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
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GASZTRONÓMIA

- Főiskolás éveim alatt az évfolyamtársaimmal egy klubban vacsoráztunk Budapes-
ten. Nagyon szeretem a vadhúst és a juhtúrós sztrapacskát, így amikor láttam, hogy 
ez az étel szerepel a kínálatban, megrendeltem. Amikor a pincér kihozta a tányért, és 
megláttam, hogy mekkora az adag, tudtam, hogy nagy kihívás lesz elfogyasztani. A 
pincér és a kollégák is azt mondták, hogy ezzel nem fogok tudni megbirkózni, de ha 
mégis sikerülne: ők fizetik a számlámat. Nekem sem kellett több, megettem az ada-
got, majd azt mondtam, hogy én ebből még egy tányérral tudnék enni. Természetesen 
lecsapták a labdát a barátok, s közölték: ha még egyet képes vagyok elfogyasztani, a 
következő heti fogyasztásomat is ők állják. A vége persze az lett, hogy két hétig nem 
kellett az éttermi számlát fizetnem.  

Egy recept, egy sztori
Vincze Csaba, az Önkormányzati Rendészet Kazincbarcika vezetője

VADPÖRKÖLT JUHTÚRÓS 
SZTRAPACSKÁVAL 

Hozzávalók a vadpörkölthöz (4 főre): 1 kg vaddisznó-
comb vagy -lapocka, 20 dkg sertészsír, 30 dkg vörös-
hagyma, 15 dkg fűszerpaprika, 0,5 dl vörösbor, 2 dkg 
fekete őrölt bors, 2 dkg vadfűszer-keverék, 5 dkg étel-
ízesítő; 
a juhtúrós sztrapacskához: 0,5 kg finomliszt, 15 dkg 
burgonya, 20 dkg juhtúró, 1 dl olaj, 3 db tojás, 3 dkg só
Elkészítése: A zsiradékon aranysárgára pirítjuk a vö-
röshagymát, majd megszórjuk fűszerpaprikával és 
felöntjük kevés vízzel. Hozzáadjuk a kockára vágott 
vadhúst, ízlésünknek megfelelően fűszerezzük, akár 
kis vörösborral is meglocsolhatjuk. Szakaszosan pirít-
juk,  pároljuk majd készre főzzük. Míg a pörkölt készül, 
addig forrásban lévő sós vízbe szaggatjuk a sztrapacs-
kát. Miután megfőtt a sztrapacska, leszűrjük, olajoz-
zuk és tányérra helyezzük, úgy hogy rámorzsoljuk a 
juhtúrót. Ízlésesen tálaljuk.

Rovatunk támogatója:

ALALKFORMÁLÁS

VISZLÁT ÚSZÓGUMI!
Ugyan a strandszezon még távoli álomnak tűnik, de a jó idő közeledtével lassan el-
játszunk a gondolattal, hogy hogyan is szabadulhatnánk meg a télen felhalmozódott 
zsírrétegtől. Általában négy kritikus zóna van a női testen, ahol a zsírpárnák elősze-
retettel tanyáznak: a fenék, a comb, a csípő és a has környéke. Az utóbbi két terület 
tekinthető a legnehezebben kezelhető testrésznek, de megfelelő gyakorlatokkal nem 
lehetetlen ledolgozni a felesleget! 

Íme néhány tippünk, hogyan hozhatjuk újra formába magunkat:

1. Felülés a hadseregben 
(3x10)
Feküdjön hanyatt és hajlít-
sa be a térdét, valamit zárja 
össze a lábát és a lábfejét, 
majd akassza be valamelyik 
stabil bútorba. Egy össze-
hajtogatott törülközőt ve-
zessen át a tarkója mögött, 
és jó erősen markolja meg 
a két végét. A gerincén vé-
giggördülve üljön fel, majd 
engedje vissza magát. 

2. Székroppantó (3x10)
Üljön egy székre, a térdét 
hajlítsa be, a talpa a talajon 
nyugszik. Kapaszkodjon 
a szék két szélébe, majd 
feszítse meg a hasát, és 
emelje el a lábát 10 cm-re 
a talajtól. Húzza fel a tér-
dét mellmagasságba, és a 
felsőtestével kissé hajol-
jon előre, majd lassan en-
gedje le a lábát a talaj fölé 
és tartsa pár másodpercig.

3. Láblendítés (3x12)
Feküdjön hanyatt, a dere-
kát szorítsa a talajhoz és 
a karjait nyújtsa ki oldal-
ra. Keresztezze a bokáit, 
emelje fel a lábát, a térde 
legyen 90 fokos szögben 
behajlítva (az alsó lábszá-
ra párhuzamos a talajjal). A 
derekát szorítsa a talajhoz, 
és az alsó hasizmait meg-
feszítve emelje kilégzésre 
a lábait a plafon felé. Illusztráció
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A férfi kézilabda NB II északkeleti csoportjának 16. for-
dulójában a Kazincbarcika a Kisvárda együttesét fogad-
ta. A borsodiak 5 gólos győzelmet arattak és továbbra 
is a középmezőnyben foglalnak helyet a bajnokságban.
Az első félidőben 13-13 állt az eredményjelzőn. A házi-
gazdák a közönség lelkes biztatása közepette igyekez-
tek ellépni riválisuktól. Az utolsó 10 percben már némi-
képp megnyugodhatott a hazai csapat, de a Kisvárda 
gyors gólokkal életben tartotta pontszerzési reményeit. 
A hajrában lőtt hazai gólok aztán végképp eldöntötték a 
mérkőzést. A KKSE így 32-27-re nyert és megelőzte a 
Kisvárdát. A borsodiak 8 győzelemmel, valamint 8 ver-
séggel 16 ponttal az ötödik helyen állnak a bajnokság-
ban. A barcikaiak legközelebb március 25-én szombaton 
Fehérgyarmaton lépnek pályára, míg a következő hazai 
meccsüket április 1-jén szombaton délután négy órától 
játsszák a Mezőkövesdi KC U23-as együttese ellen. 

VRCK

GYŐZELEMMEL KEZDTÉK
A BRONZCSATÁT

A hazai pályán játszó Vegyész RC Kazincbarcika győzelmével 
ért véget a férfi röplabdabajnokság bronzéremért folyó pár-
harcának első mérkőzése. Daniel Oravec együttese 3-0-ra 
nyert a Szolnok ellen.
A Vegyész kezdte lendületesen a mérkőzést, és a szurko-
lók nagy örömére izgalommentesen hozta az első felvonást 
a vendéglátó (25-16). A második játszmára magára talált a 
Szolnok és némiképp megnehezítette a Banaiék dolgát.  A 
hajrában egy ponttal vezetett a vendég együttes, de a há-
zigazdák egy időkérés után fordítottak, és ha nehezen is, de 
hozták a szettet (25-22). A harmadik szakaszban sem sokat 
kellett izgulni a hazai drukkereknek, a Vegyész végig uralta a 
játékot, a szolnokiaknak csak fellángolásai voltak. A hajrában 
a vendégtréner időkérése sem segített, a borsodiak Árva, 
Januzovics és Borovicsanyin pontjaival hozták a harmadik 
szettet és ez által a mérkőzést is (25-20). A három győze-
lemig tartó párharc első mérkőzésén simán győzött a hazai 
pályán játszó Kazincbarcika. 

KBSC

MÁR HAT PONT AZ ELŐNY
Múlt hétvégi győzelmével 
hatpontosra növelte előnyét 
a KBSC a tabellán. Ezúttal 
a Hatvan volt az ellenfél, 
amellyel szemben küzdel-
mes mérkőzésen magabiz-
tos kazincbarcikai győzelem 
született. A következő for-
dulóban nehéz falat vár a 
kék-sárgákra, hiszen ahhoz 
a Nyírbátorhoz látogatnak, 
amely a téli szünetben ala-
posan megerősödött.
– Az első öt percben vol-
tak bizonytalankodásaink, 
ám ezt követően uraltuk a 
meccset, a találkozót végig 
irányítva tartottunk itthon a 
három pontot. Meg voltam 
elégedve a csapat akará-

sával és a mutatott játékkal 
is. Fontos volt ez a két, egy-
mást követő hazai győzelem, 
amelynek a jelentőségét ép-
pen az növeli, hogy közben 
riválisaink értékes pontokat 
hullajtottak. Arról sem szabad 
elfeledkezni, hogy két hete az 
általunk most legyőzött Hat-
van szolgáltatta a forduló leg-
nagyobb meglepetését azzal, 
hogy otthonában legyőzte a 
bennünket üldöző Monort – 
értékelte a Hatvan elleni si-
kert Koleszár György, a KBSC 
szakmai igazgatója.
Vasárnap Nyírbátorba látogat 
a KBSC, amely akkor sem len-
ne könnyű ellenfél, ha az őszi 
gárdával kellene farkassze-

met nézni. Néhány hónap-
pal ezelőtt egy tartalékos, 
sérülésekkel és eltiltásokkal 
sújtott Nyírbátor szenvedett 
vereséget Kazincbarcikán, ez 
a találkozó azonban merőben 
más lesz.
– Cigándról igazoltak több já-
tékost is, alaposan megerő-
sítve az amúgy sem gyenge 
keretüket. Hozzánk Fekete 
biztosan visszatér, Marius 
játéka kérdéses, Engelre va-
lószínűleg még nem számít-
hatunk. Hogy változtatok-e 
a csapaton, vagy marad az 
elmúlt hetekben kezdő fel-
állás, azt majd a hét második 
felében döntöm el – jegyezte 
meg a szakmai igazgató.

FUTSAL

Nem volt esélye az Ördögöknek
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának felső-házi rájátszá-
sában Csengeren szerepelt a Kazincbarcikai Ördögök SE. 
A borsodiak a 3. fordulóban sima 6 gólos vereséget szen-
vedtek.
Az első félidőben a hazaiak ragadták magukhoz a kezdemé-
nyezést, de a szünetig még szoros volt az állás. A második 
20 perc elején sikerült a barcikaiaknak az egyenlítés, ám a 
Csenger gyorsan fordított és ezután már nem volt esélye 
a borsodiaknak. A vendéglátók végül nagy különbséggel, 
9-3-ra győztek. A rájátszásban azonban nincs megállás, 
hiszen március 27-én hétfőn este 7 órától a Debreceni Egye-
temi AC ellen mérkőznek a kazincbarcikaiak. A szakvezetés 
azonban bízik abban, hogy az együttes bebizonyítja, hogy az 
elmúlt két mérkőzés csak kisiklás volt, és a borsodiak hazai 
pályán, a közönség támogatásával bezsebelik a pontokat.

KARATE

BÓDI ILONA-EMLÉKVERSENY HETEDSZER

A karate Európa-bajnokság 
előversenye volt az a Bódi 
Ilona emlékére, hetedik al-
kalommal megrendezett 
shotokan karate kupa, me-
lyet március 18-án tartottak 
a KSK tornacsarnokában. A 
névadó Lázi József, a Ma-
gyarországi Shotokan Ka-
rate Egyesület elnökének az 
édesanyja és egyben edzője 

is volt. A sportág népszerű-
ségéről a résztvevők száma 
is árulkodik, ugyanis a meg-
mérettetésre 23 település-
ről 21 egyesület több mint 
170 karatékája érkezett. Az 
egész napos versenyen a 
négyévesektől egészen az 
ötven év feletti, veterán kor-
csoportig lehetett indulni. 
A megnyitón Klimon István 

alpolgármester köszöntöt-
te a résztvevőket és szólt a 
shotokan karate előnyeiről. 
A városvezető hangsúlyozta, 
Kazincbarcika számára öröm, 
hogy a város évről-évre ott-
hont adhat a Bódi Ilona-Em-
lékversenynek. A verseny 
létrejöttét Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata is segí-
tette, ezért Szitka Péter, Ka-
zincbarcika polgármestere és 
az alpolgármester oklevelet 
és emlékszobrot kapott a 
szervezőktől, melyeket Kli-
mon István vett át.
Kazincbarcikai eredmények: 
3. hely Gergely Lajos (fiú 
kumite 8-9év), 2. hely Tóth 
Zsombor (fiú kumite 12-
13év), 3. hely Tóth Leila (le-
ány kumite 10-11év), 2. hely 
Gálik Patrik (felnőtt kumite)

KKSE

Ötgólos győzelemmel már ötödik
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PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Március 27. (hétfő) 14.00

 › „VILLANÁSOK ’56-BÓL” 
Rendhagyó művészeti óra  
„kodályos” szemmel, a  
színházi világnap alkalmából

Március 28-29. (kedd, szerda) 19.00
THÁLIA ÉS MÚZSA BÉRLET

 › KÖRÚTI SZÍNHÁZ:  
MAUDE ÉS HAROLD

vígjáték

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

Március 24-éig 

 › KÉZMŰVES BÉRLET*
iskolai csoportoknak

Március 30. (csütörtök) 16.00

 › ÚJ! KÉZMŰVES MŰHELY 
FELNŐTTEKNEK

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

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, Munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2. , 
Tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini István tér 4.

Március 26. (vasárnap) 9.00, tornacsarnok

 › KBSC UTÁNPÓTLÁS-LABDARÚGÓTORNA

KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Kazincbarcika, Lini István tér 3.

Március 29. (szerda) 18.00

 › NÖVENDÉKHANGVERSENY ÉS KAMARAZENEI 
ELŐVÁLOGATÓ

EDELÉNY 
Március 31. (péntek) 17.00 
EDELÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ÉS KÖNYVTÁR
(István király útja 49.)

 › APÁM HITTE… 
könyvbemutató

RUDABÁNYA 
Március 27. (hétfő) 14.00 
RUDAPITHECUS 
LÁTOGATÓKÖZPONT
INTERNET FIESTA

 › „UTAZÁS A MÚLTBA”  
interaktív foglalkozás gyermekeknek 
a kazincbarcikai Egressy Béni Városi 
Könyvtár szervezésében

IZSÓFALVA 
Március 24. (péntek) 14.00 
IZSÓ MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA
(Izsó Miklós út 173.)

 › INTERNET FIESTA 
Vetítettképes előadás és 
számítógépes foglalkozás 
gyermekeknek Izsófalva neves 
szülötteiről

BÁNHORVÁTI 
Március 31. (péntek) 16.00 
BERKES JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Szabadság út 175.)

 › II. ÉSZAK-BORSODI 
FOTÓPÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁSA 

A tárlat április 14-ig látogatható

CSIPKÉS HÉTVÉGE

Március 31. 
15.00-17.00

KIÁLLÍTÁS A CSIPKEMŰHELY GALÉRIA TAGJAINAK 
MUNKÁIBÓL MESTERSÉGBEMUTATÓVAL

Április 1. 
10.00

HAGYOMÁNY ÉS KORSZERŰSÉG  
A MAGYAR CSIPKEMŰVÉSZETBEN 

című előadás
Előadó: Neszádeliné Kállai Mária  

népi iparművész, a Népművészet Mestere

11.00
JÁTSSZUNK CSIPKÉSET! 

Kreatìv alkotás a csipkeműhelyben 
érdeklődő felnőtteknek és gyermekeknek

A programokon való részvétel díjtalan

Mezey István  
Művészeti Központ

Kazincbarcika,  
Rákóczi tér 9.

FIATALOK 
GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti 
a Bercsényi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 1 db önkormányzati 
tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

Cím Alapterület 
(m2)

Szoba- 
szám

Komfort-
fokozat

Lakbér és külön 
szolgáltatási díj 
összesen (Ft/hó)

Eltakarékos-
ság 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 pályázatot 2017. március 27. (hétfő) 12:00 - ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Váradi Gyöngyi 
Telefon: 48/799-235, vagy 30/278-3743

HIRDETMÉNY LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA
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Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!
Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

Elvárások: 

• Minimum egy év nemzetközi vezetési gyakorlat
• GKI digitális tachográfkártya megléte
•  Tartályos ADR-bizonyítvány megléte előny, de nem feltétel 

(tanulmányi szerződés keretében a cég támogatja a megszerzését)
Amit kínálunk: 

• Kiemelkedő bérezés
• Pontos fizetés, biztos cégháttér
• Hosszútávú, megbízható munkalehetőség
• Fiatal, jól felszerelt járműpark, teljes körű szervizháttér
• Telephelyi indulás, telephelyi érkezés
• Folyamatos, maximum 1,5 hetes járattúrák
• Vezetési és pihenőidők teljes mértékben tarthatók
• Nyugat-európai fuvarok, de nincs angliai munka

Folyamatosan 
bővülő cégünkhöz

nemzetközi
gépkocsivezető
kollégákat keresünk 
siló és vegyi tartályos 
nemzetközi fuvarozásra.

Jelentkezés az allas@reveszgroup.com e-mail-címre.
Érdeklődés a +36-49/887-410 telefonszámon
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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!

Tájékoztatjuk 
az óvodaválasztás előtt 
álló szülőket, hogy az

Angyalkert 
Görögkatolikus Óvoda

március 30-án 
(csütörtökön) 

8:00-11:00 óráig 
NYÍLT NAPOT tart,

melyre szeretettel 
hívjuk és várjuk az 
érdeklődő szülőket 

gyermekeikkel.

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

Hell energiaital 250ml több íz:  
:   

Kobra energiaital 2 l
Baba tusfürdő 

 400 ml:  több illat

Ariel mosópor 10 kg:   

Kinder tojás 20 g:        

150 Ft

110 Ft

430 Ft

6300 Ft

205 Ft

Húsvéti csokinyulak, csoki- 
tojások nagy választékban!

1666 Ft/kg

1571 Ft/kg

1075 Ft/l

630 Ft/kg

10250 Ft/kg

Hell energiaital 250 ml több íz:    

Kobra energiaital 2 l: 

Perotti kávékrémpor 200 g:   

MP. Pureland készételek több íz 400 g: 

Milka táblások 90-100 g: 

Coccolino öblítő 1,9 l: 

Hell energiaital 250 ml több íz: 129.-    516.-/l

Kobra energiaital 2 l: 160.-    80/l

Perotti kávékrémpor: 200 g: 160.-   800.-/kg

MP. Pureland készételek több íz 400 g: 260.-  650.-/kg

Milka táblások: 230.-

2555.-/kg   90-100 g  2300.-/kg

Coccolino öblítő: 890.-    1,9 l   468.- /l

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

516 Ft/l

80 Ft/l

800 Ft/kg

650 Ft/kg

2555-2300 Ft/kg

468 Ft/l

129 Ft

160 Ft 

160 Ft

260 Ft

230 Ft

890 Ft              
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www.oxigenion.hu
www.vacustyler.hu

www.highcarebarcika.hu

Info: Kazincbarcika, 
Szabadság tér 6.

Tel.: 06-20/917-6174

Áprilistól


