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Kazincbarcika Város Önkormányzata
egyedülálló programot vezetett be 

a közétkeztetésben.

Szeptembertől 
A és B menü közül

választhatnak ebédet
az általános 

és középiskolások,
valamint az idősek is!

Regisztráljon és válasszon!

3.4.

5.

Különleges tárlat nyílt
Mezey István emlékére

Megújulnak az Építők úti terek
Az Országgyűlésben is 
szó volt a 26-os út ügyéről
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INTERPELLÁCIÓ

AZ ORSZÁGGYŰLÉSBEN IS SZÓ 
VOLT A 26-OS ÚT ÜGYÉRŐL 
Szeptember 18-án tartot-
ta a 2017. évi őszi üléssza-
kának első ülését a ma-
gyar Országgyűlés, ahol 
Gúr Nándor, a Magyar 
Szocialista Párt alelnö-
ke, parlamenti képvise-
lő interpellált a 26-os út 
ügyében. Az alelnök be-
szédében arra hívta fel a 
figyelmet, hogy 2006 óta 
a Sajó-völgyében jogos 
igény az elkerülőút meg-
építése. 
„Naponta átlagosan ezen 
az úton több mint tizen-
ötezer autó halad végig a 
településeken belül, ahol 
emberek élnek, így Ka-
zincbarcikán vagy Sajó-
szentpéteren. Van olyan 
autópályánk, ahol a napi 
átlag nem éri el a tízez-
ret. A szmogtérképen 

ez a térség az egyik leg-
szennyezettebb terüle-
te az országnak, a szálló-
por-koncentráció sokszor 
500 -70 0%- ka l ha lad -
ja meg az egészségügyi 
határértéket. Ha baleset 
van, káosz alakul ki, járha-
tatlan az egész környék, 
Sajóecsegen, Boldván, 
Edelényen, Múcsonyon 
keresztül lehet megkerül-
ni ezeket a településeket. 
Több éve már, hogy ígére-
tet kaptunk a kormánytól 
és a helyi országgyűlési 
képviselőktől arra vonat-
kozóan, hogy végre törté-
nik valami, végre kiállnak 
az elkerülőút építése mel-
lett. Ez nem történt meg 
annak ellenére, hogy már 
2007-ben a kiviteli tervek  
 

és az engedélyek is meg-
voltak.” – mondta az al-
elnök.
Gúr Nándor a nyár folya-
mán sajtótájékoztatót is 
tartott Sajószentpéteren, 
majd aláírásgyűjtésbe is 
kezdett annak érdekében, 
hogy még hangsúlyosab-
bá tegye az elkerülőút 
megépítésének fontos-
ságát.
A felszólalásra reagálva 
Fónagy János államtitkár 
nagyobb összefüggés-
ben ismertette a 26-os út 
ügyét az Országgyűlés-
sel. Az államtitkár beszélt 
arról, hogy a Miskolcot és 
Kassát összekötő M30-as 
út megépítése már meg-
történt, majd 2020 első  
 
 

negyedévéig kormány-
határozat szerint a 25-ös 
utat Ózd felé, Salgótar-
ján-Hatvan-Bátonytere-
nye térségéből is felújítják, 
beleértve a 23-as utat is 
az elkerülők kivitelezésé-
vel.
Ami pedig a 26-os utat 
érinti: „A kormány fo-
lyamatosan f igyelem-
mel kíséri a térség útépí-
tési tevékenységét, és a 
rendelkezésre álló for-
rásoknak megfelelően, a 
közelmúltban elfogadott 
kormányprogramot ne-
gyedévenként felülvizs- 
 
 
 
 
 
 

gálja és frissíti. Meggyő-
ződésem, hogy ennek 
során a 26-os út felújítá-
sára is sor fog kerülni.” – 
mondta Fónagy János ál-
lamtitkár.
„Nem fogom veszni hagy-
ni az ügyet és nem fogom 
tűrni a mellébeszélést. A 
26-os út mellett élő em-
bereknek joguk van az 
egészséges és a tisztes-
séges élethez, amitől je-
lenleg meg vannak foszt-
va. Képviselni fogom az 
itt élők érdekeit ebben az 
ügyben is.”- reagált erre 
Gúr Nándor.

Szüreti fesztivál Vadnán
Az ősz beköszöntével elérkezett a szüret ideje. Vidéken megtelnek a put-
tonyok a bor alapanyagával. A borospincékben már erjed a must, arra vár-
va, hogy a gazdák szakértő keze nyomán asztalainkra kerülhessen a királyi 
nedű. Természetesen a kemény munka jutalma a mulatság. Az elvégzett 
feladatok után több helyen tartanak 
szüreti karnevált. Vadna hegyein ki-
váló minőségű borszőlő terem. Nem 
véletlen, hogy az itt lakók minden év-
ben megmérettetik magukat a három 
falu közös részvételével megrende-
zett Bánvölgye borversenyen. Idén 
negyedik alkalommal tartottak szü-
reti fesztivált a faluban, emlékezete-
sebbé téve a lakosok számára a szüreti 
munkák befejezését. Szeptember 16-
án, kora délután a Göőz Pál Művelődési 
Háztól indulva a zenés menet a Meri-

dián együttes kíséretében, traktoron és 
gyalogosan bejárta az egész falut, hogy 
végül megérkezzen a rendezvény szín-
helyére, a Faluházba. A kulturális műsor 
a népi hagyományok vonalát követte. 
A helyi tehetség, Sárvári Melinda népda-
lokat adott elő, majd a szomszéd község 
színjátszói, az Akkord Színpad társula-
ta vásári komédiáján derült a közönség. 
A vadnai Őszirózsák Nyugdíjasklub tagjai 
vidám bordalcsokorral léptek a nagyérde-
mű elé. A Velezd Néptáncegyüttes mű-
sorát követően igazi sztár fellépésének 
örülhettek a helyiek, ugyanis Tarnai Kiss 
László nótaénekes szórakoztatta a meg-
jelenteket. A késő délután kezdődő szüreti 
mulatság talpalávalóját a Meridián zene-
kar szolgáltatta. A nap folyamán az ér-
deklődők megismerhették a borkészítés 
hagyományos eszközeit és technikáját. 
Óriási sikere volt a gyermekek körében, 
hogy saját kezűleg darálták le és présel-
ték ki a szőlőt, majd kóstolták meg a friss 
mustot. Ugyancsak szívesen próbálták ki a 
népi játszótér játékait. Mint mindig, ezúttal 
is nagy keletje volt a kemencében sült édes és sós „kőttes” tésztáknak.

TÉRSÉG

Emberméretű busát 
fogtak a Lázbérci-tónál

Emberméretű, hatalmas busát fogott egy horgász szep-

tember 16-án este a Lázbérci-víztározón. 

A beszámoló szerint a szerencsés horgász, Boros Tibor 

már a pecázás vége felé tartott, hiszen a tavon este kilen-

cig lehet horgászni, amikor kapása volt. A hal elképesztő 

méretéhez képest kifejezetten hamar, másfél óra alatt 

sikerült kifárasztania, ami azért is bravúros, mert mind-

össze 0,22 milliméteres volt a főzsinórja.

Az ilyen nagy fogásoknál ritkaság, ha hivatalos személy is 

látja a halat, de ez itt adott volt, mert a horgászt a fárasztás-

kor a tározó egyik halőre és a helyi horgászegyesület elnö-

ke segítették. A busa pontos tömegét ennek ellenére nem 

tudni, mivel nem volt náluk ilyen teherbírású mérleg. A 

horgász a zsákmányt a végén elajándékozta, az azt haza-

vivő az otthoni  szobai mérlegen próbálta lemérni, így 78 és 

81 kiló körüli értékek jöttek ki neki. Az biztos, hogy a parton 

135 centi hosszúnak és 105 centi körméretűnek mérték. 

Boros Tibor azt mondta: „Nem volt nehéz fárasztás, csak 

türelem kellett hozzá sok. Szép élményt adott, valószínű-

leg életem fogása volt. Sajnálom így utólag, hogy nem hi-

telesen mértük, de nem vagyok rekordhajhász, így nem 

igazán foglalkoztatott a dolog.”

A busa nem fért bele a bojlis merítőbe, vágóhoroggal húz-

ták partra,ami közben kiegyenesedett.

A hivatalos magyar busarekord – ami könnyen lehet, hogy 

egyben világrekord is – 77,5 kilós, és 2009-ben fogták a 

Tiszán. (Forrás: 444.hu)

Nyugdíjasklubok találkozója 
Alberttelepen

Immár ötödik alkalommal találkoztak a térségi nyugdíjaskörök a Múcsony-
hoz tartozó Alberttelepen. A hagyományos rendezvényen hat település 

szépkorúi jöttek össze, hogy erősítsék a 
meglévő baráti szálakat és jót mulassanak 
egymás társaságában.  A megjelenteket 
Demeter Zoltán országgyűlési képvise-
lő, valamint Üveges Ferenc, a vendéglátó 
nagyközség, Múcsony alpolgármeste-
re köszöntötte. A program kiállításokkal 
kezdődött, a vendégek Szilasi Tiborné, a 
Sajómenti Népművészeti Egyesület al-
kotójának csuhéból készült munkáiban 
gyönyörködhettek, illetve Jónás Béla, a 
Kazincbarcikai Don Bosco Általános Is-
kola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, 
Gimnázium tanárának lánghegesztéses 
módszerrel, csepegtető eljárással ké-
szített sárgarézből alkotott fém facso-
dáit tekinthették meg. Ezt követően az 
alberttelepi, a múcsonyi az izsófalvai, a 
rudolftelepi, a tardonai nyugdíjasklubok, 
illetve a kazincbarcikai Újkazinci Baráti 
Kör tagjai bemutatkozó műsorral készül-
tek, melyek között a tánc, táncparódia és 
prózai paródia előadások domináltak. Az 
összejövetelen köszöntötték a legidő-
sebb csoporttagot és a legidősebb köz-
reműködőt. Az eseményt közös vacsora 
és zenés táncos mulatság zárta. 

Különleges futás az 
Aggteleki cseppkő-
barlangban
Idén már hatodik alkalommal rendez-
ték meg azt a versenyt, ami külön-
leges helyszínen és körülmények kö-
zött zajlott Aggteleken szeptember 
első hetében. A Baradla Trail elneve-
zésű verseny, igazi embert próbáló 
feladatok elé állította az indulókat. 
Az eseményen mindenki megtalálta 
a saját felkészültségének megfelelő 
távot, amelynek nagyobb része a fel-
szín fölött, egy kétkilométeres szaka-

sza viszont a cseppkőbarlangban haladt. A 34 kilométeres, leghosszabb 
számban a férfiaknál és a hölgyeknél egyaránt miskolci győzelem született. 
A férfiaknál Tugyi Levente, a hölgyeknél Szanyi Ágnes ért célba először.
Sok futó érkezett hozzánk, de külön örültünk annak, hogy Felvidékről is 
rengetegen jöttek el a megmérettetésre– értékelte Eördögh Ákos főszer-
vező a programot.Gondolat szintjén felmerült, hogy esetleg egy téli for-
dulót is tartunk a jövő esztendőben, januárban, esetleg februárban. Ezzel 
kapcsolatban konkrétumok még nincsenek, viszont ha mindenki partner 
benne, akkor közel sem lehetetlen a vállalkozás. A hideg hónapban is gyö-
nyörű a karszt, az emberek szeretnek futni, úgyhogy ha a hatóságok és a 
Nemzeti Park is mellénk áll, akkor összejöhet ez a tervünk.
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K IÁ LLÍTÁS

KÜLÖNLEGES TÁRLAT NYÍLT 
MEZEY ISTVÁN EMLÉKÉRE
Mezey István festőművész, grafikus tiszteletére nyílt emlékkiállítás a műveiből szep-
tember 15-én, a Mezey István Művészeti Központban. A megnyitóval egyidőben meg-
újult a Mezey-emlékszoba képi anyaga is.

Mezey István 2012-ben 
hunyt el. A Kazincbarciká-
hoz ezer szállal kötődő fes-
tőművész, grafikus szep-
tember 17-én ünnepelte 
volna 72. születésnapját – 
ez volt az apropója az em-
lékkiállításnak. A tárlatot 
Bacsó István művésztanár, 
az Izsó Miklós Képzőmű-
vészeti Kör vezetője nyi-
totta meg, aki köszöntőjé-
ben méltatta Mezey István 
munkásságát.
Mezey István még életé-
ben felajánlotta kétszáz 
művészeti alkotását a vá-
rosnak, melyet halála után 
lányai örököltek.
- Úgy döntöttünk, hogy 
ezt a felajánlását fenntart-
juk, mert tudjuk, hogy az 
édesapámnak fontos volt, 
hogy ezek az alkotások a 
városé legyenek. Tudtuk, 
hogy mely műveket sze-

rette volna odaadni, és mi 
is hozzátettünk párat, így 
összejött a 200 kép. Ami-
kor átadtuk, abban álla-
podtunk meg, hogy a kiállí-
tóteremben folyamatosan 
váltogatják majd a képe-
ket, hogy a közönségnek is 
mindig új legyen – mondta 
el Tománé Mezey Ildikó, a 
művész lánya.
Emlékeztetett, az állan-
dó tárlat most újult meg 
először, nagy kiállítójában 
pedig az örökösök tulaj-
donában lévő műveiből 
állították össze az emlék-
kiállítást, amelyek igazi 
kuriózumnak számítanak. 
Utoljára 2011 februárjában 
volt hasonló volumenű 
vernisszázs Mezey István 
alkotásaiból a Városi Kiál-
lítóteremben.
Tománé Mezey Ildikó azt is 
elárulta: szeptemberben 

ünnepelték Mezey István 
születésnapját, így külö-
nösen fontos a család éle-
tében, hogy idén egy ilyen 
különleges kiállítással em-
lékezik meg a város édes-
apjukra.
Végül Szitka Péter, Ka-
zincbarcika polgármes-
tere, valamint dr. Makkai 
Orsolya, a Barcika Art Kft. 
ügyvezető igazgatója kö-
szöntötte Mezey István 
családjának jelenlévő tag-
jait, Bacsó Istvánt, az Izsó 
Miklós Képzőművészeti 
Kör vezetőjét, Fignár Zol-
tánt, az emlékszoba kiala-
kítóját, illetve a megnyitón 
közreműködőket.
Az emlékkiállítás egészen 
november 10-éig tekint-
hető meg a művészeti 
központ kiállítótermében, 
a ház nyitvatartási ideje 
alatt.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Ismét visszaélnek 
a Tigáz nevével

MEGÚJULNAK AZ 
ÉPÍTŐK ÚTI TEREK

Telt ház előtt tartott lakossági fórumot Gyurcsány Fe-
renc, a Demokratikus Koalíció elnöke szeptember 14-én 
a Mezey István Művészeti Központban.

Gyurcsány Ferencet Mol-
nár Zoltán, a DK helyi el-
nöke, helyi önkormányzati 
képviselő konferálta fel, aki 
köszöntötte az eseményen 
megjelenteket, illetve a DK 
országos elnökét.
Gyurcsány Ferenc úgy fo-
galmazott, a következő idő-
szakban bejárja az egész or-
szágot, hiszen „a választást 

vidéken kell megnyerni”, 
ezt pedig úgy tudják elérni, 
hogyha elmondják az embe-
reknek, mi a tétje a jövő évi 
országgyűlési választásnak.
Gyurcsány úgy fogalmazott, 
reméli, hogy a 2018-as vá-
lasztás új irányt fog szab-
ni az eseményeknek, mert 
alapvetően reménytelennek 
látja az ország sorsát, és az 
emberek túlnyomó több-
sége szerinte úgy gondol-
ja, nincs itthon megfelelő 
perspektíva.

A DK elnöke azt mondta, a 
fórum címe azért „Orbán, 
vagy Európa”, mert ma már 
Magyarország miniszterel-
nöke egyre kevésbé tekint-
hető európainak, azonban a 
magyarok túlnyomó több-
sége szeretne Európához 
tartozni.
Hangsúlyozta: lehet, hogy 
az uniós támogatásokat 
nem jól költik el minden 
esetben, de nem lehet nem 
észrevenni, hogy Európában 
van egy nagy felelősség, 

hogy ezt a térséget fele-
meljék.
A politikus többször szólt 
elismeréssel Szitka Péter 
polgármesterről és az ál-
tala irányított városról. Mint 
mondta, Kazincbarcika az 
elmúlt években rengeteget 
fejlődött, valóban színes 
város lett.
A fórum második, nem 
sajtó nyilvános részében a 
megjelent érdeklődők te-
hettek fel kérdéseket Gyur-
csány Ferencnek.

Ismét csalók élnek vissza 
a TIGÁZ-DSO Kft nevével. 
A trükkös szakemberek 
gázkonvektorok EU szab-
vány szerinti  vezetékcse-
réjét ajánlják túlárazottan, 
melyre előleget vesznek fel 
elsősorban idős felhaszná-
lóktól – tájékoztatott a cég 
kommunikációs osztálya.
A TIGÁZ-DSO Kft. felhívja 
ügyfelei figyelmét, hogy ők 
nem bíztak meg senkit azzal, 
hogy ilyen tevékenységet 
végezzen. A társaság mun-
katársai, valamint megbízott 
külső vállalkozói semmilyen 
körülmények között nem 
jogosultak készpénz átvé-
telére. A Társaság a be- és 
kifizetéseket kizárólag fo-
lyószámláról történő utalás-
sal vagy postai úton kikül-
dött csekken bonyolítja le.
A társaság arra kéri ügyfe-
leit, hogy csak olyan sze-
mélyeknek nyissanak ajtót, 
és engedjék eljárni, akik-
nek személyazonosságá-
ról, valamint szándékairól 
meggyőződtek. A TIGÁZ 
megbízásából dolgozó mun-
kavállalók minden esetben 
arcképes, TIGÁZ arculati 
elemeket tartalmazó igazoló 
okmányokkal (igazolvány, 
megbízólevél) rendelkez-
nek, a megbízott vállalko-

zók részére pedig megbízó 
levelet állít ki a Társaság. 
Az ügyfelek felkeresése-
kor az az első lépés, hogy 
e dokumentumokkal iga-
zolják magukat. 
A TIGÁZ munkatársai és 
megbízottai jellemzően a 
következő ügyekben ke-
reshetik fel ügyfeleiket 
személyesen, otthonuk-
ban: műszaki átvétel, mérő 
és házi nyomásszabályo-
zó felszerelés, hitelesítési 
mérő- és házi nyomássza-
bályozó csere, fogyasztá-
si hely kikapcsolás vagy 
visszakapcsolás, mérő-
hely ellenőrzés, mérőhely 
leolvasás, hibaelhárítás.
A társaság kéri ügyfeleit, 
hogy kellő körültekintéssel 
járjanak el, és ne hagyják 
magukat megtéveszte-
ni. Abban az esetben, ha 
a munkát végző személy 
nem igazolja magát a fen-
tieknek megfelelően, java-
soljuk, hogy ne engedjék 
be a felhasználási helyre. 
Amennyiben visszaélése-
ket tapasztalnak, kérjük, 
forduljanak a területileg 
illetékes rendőri szer-
vekhez, valamint jelez-
zék Ügyfélszolgálatunkon 
a következő telefonszá-
mon:  06 (80) 180-380.

Megújulnak az Építők 
útja 1., 3., 5. 7. és 9. szám 
alatti társasházak közöt-
ti terek. Az önkormány-
zati forrásból megvaló-
suló munkálatok a nyáron 
kezdődtek és néhány hé-
ten belül zárulnak.

Szitka Péter, Kazincbar-
cika polgármestere el-
mondta: a terület rehabili-
tációja régóta napirenden 
volt, hiszen a belváros 
után a település egyéb ré-
szeinek is meg kell újulnia. 
A fejlesztés tartalmát az 
itt élőkkel korábban la-
kossági fórumon egyez-
tették.
- A Barcika Park Nonprofit 
Kft. munkatársai a mun-
kálatok utolsó fázisánál 
járnak. Remélem, hama-
rosan átadhatjuk a felújí-
tott tereket - fogalmazott 

a polgármester, aki ki-
emelte, hogy a beruházás 
első szakaszában az épü-
letek mögött egy új be-
kötőút és számos pako-
lóhely létesült. Utóbbinak 
köszönhetően lehetőség 
nyílt arra, hogy a parko-
sítandó tereken lévő el-
avult, kavicsos parkolókat 
megszüntessék.
A beruházás jóvoltából 
megújultak a csepegő-
járdák, a terekre beve-
zető utak új burkolatot 
kaptak, a tereket össze-

kötő kialakítások le lettek 
térkövezve. A beruházás 
során a járdák mellett új 
sétányokat alakítanak 
ki, megújul a terület nö-
vényzete, parkosítanak, 
valamint új utcabútoro-
kat - asztalokat, pado-
kat és szemétgyűjtőket 
- helyeznek ki várhatóan 
szeptember végéig. A fej-
lesztés közel harmincmil-
lió forintból valósul meg, 
amelyet teljes egészében 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata finanszíroz. 

FELHÍVÁS FEJLESZTÉS

Gyurcsány Ferenc Kazincbarcikára látogatott
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BARCIKA PRÍMA KFT.

SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA

A-B MENÜ: FÓRUMRA 
VÁRJÁK AZ ÉRINTETTEKET

NYELVVIZSGÁZZUNK HELYBEN! 

Karbantartási szünet 
az uszodában

A Barcika Príma Kft. az új 
A-B menü rendszer be-
vezetésével kapcsolat-
ban szervez nyílt fórumot 
szeptember 27-én 16.00 
órára a Mezey István Mű-
vészeti Központ nagyter-
mében. 
A beszélgetésre minden 
érintettet – a szülői mun-
kaközösségek vezetőit, a 
szülőket, az intézmények-
nél az A-B menüvel fog-
lalkozó munkatársakat – 
várnak. 
A rendezvényen Szitka Pé-
ter, Kazincbarcika polgár-
mestere mond köszöntőt 

és bevezetőt, majd Sipos-
né Bodon Viktória és Si-
pos Gáza, a Quadro Byte 
Kft. munkatársai tartanak 
szakmai értékelést. A fó-

rum célja, hogy az indulás 
utáni időszak tapasztala-
tait feldolgozva, a felmerü-
lő kérdésekre választ kap-
janak az érintettek.

A 2020/21-es tanévtől az egyetemi felvételi vizsga előfeltétele az, hogy minden fel-
vételiző rendelkezzen egy élő idegen nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával. A 
nyelvvizsga megléte az eddigiekben „csak” a diploma megszerzéséig volt kötelező a 
felsőoktatásban tanulók számára. 

A Szalézi Szent Ferenc 
Gimnáziumban eddig is 
kiemelt fontosságú fel-
adatunknak tekintettük 
a diákjaik nyelvvizsgá-
ra való felkészítését. Or-
szágos szinten kiemelke-
dő eredményeket értek 
el a nyelvvizsgák szá-
má na k teki ntetében . 
Érettségiző diákjaik 67 
százaléka rendelkezik kö-
zépfokú, komplex típu-

sú nyelvvizsgával, míg az 
országos átlag csak 40% 
körül van.
Most újabb lépéseket tet-
tek annak érdekében, 
hogy a sikeres nyelvvizs-
gák számát tovább nö-
veljék. A környező intéz-
mények diákjait, valamint 
a város és környékének 
nyelvtanulóit motiválják 
a sikeres nyelvvizsgá-
ra való felkészülésben és 

vizsgázásban. A napok-
ban befejeződött ugyan-
is a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium és a Langua-
geCert nyelvvizsgaköz-
pont közötti tárgyalás-
sorozat, amely sikeres 
megállapodás alá-
írásával zárult. En-
nek értelmében a 
nye l v v i z s g a kö z-
pont és a gimnázi-
um közösen pályá-

zik az Oktatási Hivatalnál, 
hogy az iskolát Languge-
Cert nyelvvizsgahellyé 
nyilvánítsák. A közeljö-
vőben, az Oktatási Hiva-
tal pozitív döntése után 
a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnáziumot akkreditált 

nemzetközi Language-
Cert nyelvvizsgahelynek 
lehet majd tekinteni. 
A tárgyalások során Fritz 
Adrienn, a vizsgaközpont 
vezetője és Regő Artúr, 
az ügyfélkapcsolatok-fe-
lelőse, értékesítési veze-
tő biztosította a gimnázi-
umot arról, hogy mindent 
megtesznek annak érde-
kében, hogy az előre lát-

hatóan a decemberi vizs-
gaidőszakra a kérdező 
tanárok felkészültek le-
gyenek, és az akkor vizs-
gát tenni kívánó diákok 
teljeskörűen felkészül-
hessenek a vizsgára. A 
tantestület nyelvtanárai 
közül öten már részt vet-
tek a kérdező tanári felké-
szítő továbbképzésen. 

Várhatóan októberben 
és májusban próba-

vizsgákat szervez-
nek majd a vizsgá-
val megismerkedni 
vágyó vagy vizs-
gázni szándéko-

zó érdeklődőknek. 
A vizsgára való je-

lentkezés online műkö-
dik majd a LanguageCert 
nyelvvizsgaközpont web-
oldalán keresztül. A szó-
beli és írásbeli vizsgákat 
azonban a Szalézi gimná-
zium épületében fogják 
megszervezni. A sikeres 
nyelvvizsga-bizonyítvá-
nyokat is a gimnáziumban 
lehet majd átvenni sze-
mélyesen. 

Almásiné Fóris Judit tanár, 
Petróczi Gábor igazgató

A Kazincbarcikai Fedett 
Uszoda október 2-ától 
28-áig karbantartási 
munkálatok miatt zár-
va tart. 
Az általános karbantar-
tás és vízcserélés mellett 
többek között sor kerül 

a ruhatári fal javítására, a 
szauna- és masszázshe-
lyiségek tisztasági festé-
sére. Kicserélik a sport-
medence töltővezetékét, 
valamint szigetelik a me-
dencék gépházban talál-
ható kiegyenlítő tárolóit. 

$ 
SUZUKI 

SZEPTEMBER 1-31. között új S-Cross GLX és Vitara GLX megrendelés esetén! 

Alapfelszerettségben 
KLÍMA, 7 LÉGZSÁK, ARS, ESP 

SZABD SUZUKI 
n1arkakereskedes 

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

www.szabosuzuki.hu 

HELYBEN 
VAGYUNK

100 / 10    
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250 
Mbit/s

250 / 20    
Mbit/s

150 / 15    
Mbit/s

500 / 25    
Mbit/s

2 899 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

60 / 5         
Mbit/s

G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
250

Optic-Force 
150

Optic-Force 
100

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

40 / 4        
Mbit/s

30 / 3        
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

300 / 50     
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

OKOS csomagban 24 hónap hűséggel TV + TELEFON mellé

AKCIÓNK 2017.09.10-TŐL VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES 
KAZINCBARCIKÁN A RÉGI ÉS AZ ÚJ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE. 

INGYENES BEKÖTÉS ELŐZETES TECHNIKAI FELMÉRÉS UTÁN. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS RÉSZLETEK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATON.

Megbízható, minőségi szolgáltatások a térség meghatározó távközlési cégétől.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

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
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Kérdésünkre Müllerné Mészáros Judit pedagógus adja 
meg a választ, aki a ritmikus gimnasztikásokon túl a ka-
zincbarcikai mazsoretteket is edzi. 

– Mikor kezdett el foglal-
kozni a mazsorett műfaj-
jal?
– A mazsorett műfaj Ka-
zincbarcikán 1996 novem-
berében indult. Mivel nem 
voltam soha mazsorett, 
ezért én is az alapoktól ta-
nultam meg mindent. Deb-
recenben volt mazsorett-
képzés, de azt tudni kell, 
hogy ez a műfaj Magyar-
országon megosztódik. 

– Magyarországon milyen 
szövetségei vannak a ma-
zsorettnek?
– Hazánkban jelenleg 
két nagy szövetség van, 
az egyik a Magyar Fúvós 
Zenei és Mazsorett Szö-
vetség, a másik a Magyar 
Majorette Szövetség. A 
leírásában is különbsé-
gek vannak. A mazsorett 
csoportok úgy alakultak 
ki, hogy a fúvószenekar-
hoz kapcsolódtak. A ze-
nekar vezetője fogott egy 
úgynevezett pálcát, és az-
zal tette látványosabbá a 
zenélést. Később, hogy a 
közönség figyelmét fel-
keltsék, először férfiak 
voltak mazsorettek, mert 
nagyon súlyosak voltak a 

fellépő botok. Amikor a bo-
tok kisebbek lettek, a höl-
gyek váltották fel a férfi-
ak szerepét. Maga a műfaj 
Amerikából származik és 
az igazi mazsorettfellépés 
mindig élő zenére történik.

– A mazsorettet nevez-
hetjük egy új sportágnak?
– A mazsorett nem sport-
ág, hanem egy művészeti 
ág. A mazsorettek fúvós 
zenére menetelnek, ezért 
én is sokszor meglepő-
döm, mikor rendeznek egy 
mazsorettbajnokságot. 
Van egy sportág, ami való-
ban a botforgatással fog-
lalkozik, ez az úgyneve-
zett twirling. Ők csak botot 
használnak, míg a mazso-
rettek különböző eszkö-
zöket is használhatnak. A 
kazincbarcikai mazsoret-
tek a tradícionális vonalat 
követik. A fellépés végén 
mindig van egy show, ahol 
érdekes elemeket és ké-
ziszertechnikát mutatnak 
be a gyerekek. Régebben 
háromtagú zsűri értékel-
te és díjazta a gyerekeket. 
Nagyon tanulságos volt és 
a szakmai fejlődésünket 
segítette. Sokszor dicsér-

ték a barcikai koreográfiát. 
Mindig próbáltam új dol-
gokat kitalálni, amit aztán 
átvettek mások is. Hat al-
kalommal kaptunk arany 
oklevelet, az összes töb-
bi kiemelt arany okleveles 
fellépésünk volt.

– Mindig egy zenekarral 
léptek fel? 
– Több alkalommal lép-
tünk fel a Kodály Zoltán 
Művészeti Iskola Ifjúsá-
gi Fúvószenekarával, de 
kaptunk felkérést más 
zenekaroktól is. Szívesen 
emlékszem vissza a pá-
lyafutásom alatt a pere-
cesi bányász és miskolci 

fúvósokra, de lengyel ze-
nekarral is léptünk már fel, 
illetve volt egy nagyszerű 
szolnoki bányászzenekar, 
az alföldi bányászzenekar. 
Gyerekeknek való zenéket 
is játszottak, ezért a barci-
kai mazsorettek szívesen 
meneteltek velük.

– A pomponlányok meny-
nyire kapcsolódnak ehhez 
a műfajhoz?
– Teljesen más vonal. Más 
a környezet, ott elsősor-
ban mérkőzések elején 
lépnek fel. Műsoraik tele 
vannak akrobatikus ele-
mekkel és használják a 
pompont, mint látványos 
eszközt. A szórakoztatás 
műfajához tartoznak, nem 
önálló sportág, ettől füg-
getlenül bajnokságokat is 
rendeznek.

– Van szabálykönyv arra 
vonatkozóan, hogy milyen 
eszközök és ruházat sze-
repelhet egy előadásban?
– A Magyar Fúvószenei 
és Mazsorett Szövetség 
fesztiválokat tartott, az 
szigorúan szabályozott 
volt. Leírták milyen zené-
re, milyen ruhában, milyen 
elemeket lehet használni, 
milyen szerrel, milyen do-
básokat mutassunk be. 
Az én lányaim a bot mel-
lett használnak esernyőt 

úgynevezett meteort; 
kicsi és nagy zászlókat, 
egyet vagy kettőt, vala-
mint pompont. Ha show-t 
kérnek akkor használunk 
más eszközöket is, hiszen 
a lányok a torna által szé-
pen kezelik a szereket, 
ezért beépítjük a fellépés-
be a labdát, karikát, szala-
got, de egyébként nagyon 
tradicionálisak vagyunk.

– Hány fellépésük van egy 
évben?
– Körülbelül húsz, a csa-
patunk szintén húszfős, 
akik állandó emberek. 
A csapat tagjai ritmi-
kus gimnasztikáznak, ez 
azért nagy előny, mert a 
két dolog segíti és kiegé-
szíti egymást. A RG-vel 
megkapják az alapokat. 
Szép a tartásuk, tudnak 
menetelni, komoly moz-
gásképzést kapnak, van 
ritmusérzékük. Nagyon 
sokoldalúan képezzük 
őket, ezért bármit nagyon 
gyorsan megtanulnak. 
Nem minden nap van ma-
zsorett, de RG-edzés az 
igen. Ha fellépés előtt va-
gyunk, akkor két óra ma-
zsorett és két óra ritmikus 
gimnasztika van.  Három 
helyen is edzünk, ha bárki 
szeretne mazsorettet ta-
nulni, szívesen várom az új 
tagokat.

INTERJÚ

MAZSORETT VAGY MAJORETTE? 
Ilyenkor ősszel ránk fér minden színes, illatos, fűszeres fi-
nomság, ami nemcsak ízletes, de kicsit át is melegít minket. 
Bár tény, hogy nincs annyi friss gyümölcs, mint nyáron, 
azért ilyenkor is érdemes kimenni a piacra és megpakolni 
a kosarunkat a szezon legjobb alapanyagaival. Olyan re-
cepteket válogattunk össze, melyek az évszak kedvenceire 
épülnek: sütőtök, cékla, és alma is van a menüben, sőt, már 
a karamell is előkerült.

RECEPT

Almás morzsa 
karamellöntettel

New York-i 
sütőtökös sajttorta

Céklatorta 
egészségesen

Elkészítés: Az almát megtisztítjuk, meghámoz-
zuk, kimagozzuk és felkockázzuk. Összeforgat-
juk a cukorral és a liszttel, majd a fahéjjal. Kiva-
jazott, kb. 30×20 cm-es hőálló tálba tesszük. 
Kezünkkel összemorzsoljuk a vaj, liszt, zabpehely 
és a nádcukor keverékét. A gyümölcsök tetejére 
kanalazzuk a vajas, lisztes keveréket, és 180 fokon 
sütjük kb. 15 percig. Akkor lesz kész, ha már bar-
nul a teteje, vagy már bugyogni kezd a gyümölcs 
leve. Közben a cukorból egészen sötét karamellt 
készítünk: felolvasztjuk, vigyázva, hogy ne égjen 
meg a cukor, lehúzzuk a tűzhelyről, és hozzáke-
verjük a vajat és a tejszínt. Bugyborékolni kezd 
majd, de a kevergetés mellett abbahagyja és ki-
simul. Ekkor már lehet csurgatni a sütire.

Elkészítés: 165 fokra melegítsük elő a sütőt. Kap-
csos tortaformát vajazzunk és lisztezzünk ki ala-
posan. Keverjük a darált kekszhez a cukrot, a 
fahéjat, az olvasztott vajat. A masszát egyen-
letesen simítsd a tortaformába. Told a forró sü-
tőbe a sajttorta alapját és 20-25 perc alatt süsd 
aranybarnára. Közben készítsd el a sajtkrémet. 
Az előzőleg megpucolt, kockára vágott és kevés 
vízben 10-15 perc alatt puhára párolt és már ki-
hűlt sütőtököt robotgéppel pürésítsd. Szintén a 
robotgép segítségével a sajtkrémet habosítsd a 
cukorral. Add hozzá előbb a tejszínt, aztán a sütő-
tökpürét, és keverd krémesre. Egyesével keverd 
a krémhez a tojásokat, majd a vaníliaaromát és a 
fűszerkeveréket is add hozzá. Öntsd a sütőtökös 
sajtkrémet a kihűlt tésztára.
Helyezz a sütőbe egy forró vízzel megtöltött 
edényt lehetőleg a sütőrács alá. A sütőrácsra a 
vizes edény fölé told a tortaformát, és süsd a sü-
tőtökös sajttortát 1 óra 45 percen át. A sütési idő 
leteltét követően kapcsold ki a sütőt, de az ajtót 
csak résnyire nyisd, és így hagyd kihűlni a süte-
ményt. Tálalás előtt szórd meg kevés fahéjjal vagy 
cukrozatlan kakaóporral.

Elkészítés: A céklát, almát meghámozzuk, a répát 
megtisztítjuk, és nagyobb lyukú reszelőn vagy 
robotgéppel lereszeljük. A nyers zöldség-gyü-
mölcs keverék 40 dkg-nak felel meg. Ha nagyon 
leveses az alma, akkor kinyomkodjuk, vagy szű-
rőn keresztül egy kicsit kicsöpögtetjük. Ebbe a 
keverékbe tesszük bele a vörösáfonyát is. Ösz-
szekeverjük a zabpelyhet a liszttel, sütőporral, fa-
héjjal, fruktózzal (cukorral), a darált dióval és egy 
csipet sóval. A sütőport előzetesen össze lehet 
keverni a liszttel, és beleszitálni a keverékbe, hogy 
jól elkeveredjen. Egy másik tálban összekeverjük 
az egész tojásokat az olajjal, amelyhez hozzáad-
juk a lereszelt zöldséges-gyümölcsös keveréket, 
majd ebbe forgatjuk a zabpelyhes-lisztes keve-
réket is. Jól összekeverjük, de csak fakanállal. A 
végén hozzáadjuk a durvára vágott diót, és azzal 
is jól elkeverjük. Kivajazott, lisztezett tortafor-
mába öntjük, elegyengetjük a tetejét, de nem 
tömörítjük a formába, csak lazán elterítjük. 60 
fokra előmelegített sütőbe tesszük, és kb. 40 
percig sütjük. Ekkor tűpróbát végzünk, és ha 
még ragacsos a közepe, akkor plusz 10 percre 
visszatesszük. Ezután zárjuk el a sütőt, és kivéve 
hagyjuk kihűlni. Vágjuk szeletekre, és bármilyen 
gyümölcslekvárral nagyon finom, de adhatunk 
hozzá vaníliafagylaltot, vagy megkenhetjük va-
nília alapú krémmel is.

Hozzávalók (4 főre)

A tésztához: 2 bögre darált Graham- 

vagy zabkeksz, 5 ek. olvasztott vaj, 1 ek. cukor, 

1 tk. őrölt fahéj

A sajtkrémhez: 1 bögre krémsajt (Mascarpone, 

Philadelphia), 2 bögre sütőtök pürésítve, 

1 1/4 bögre cukor, 1/2 bögre tejszín, 4 tojás, 2 

tk. vaníliaaroma, 1 tk. mézeskalács-fűszerkeverék

Hozzávalók (6 főre)
25 dkg nyers cékla (1 közepes méretű cékla), 
1 közepes db alma, 1 közepes db sárgarépa, 
200 g zabpehely, 8 dkg finomliszt, 2 kávéskanál 
fahéj, 4 db tojás, 2 dl napraforgó olaj, 
1 csipet só, 50 g édesítőszer, 1 csomag sütőpor, 
10 dkg dió (durvára vágra), 5 dkg vörösáfonya

Hozzávalók (4 főre)
60 dkg alma (magozott súly), 1 ek. nádcukor, 1 ek. liszt, fél tk. fahéj, 8 dkg vaj, 4 dkg liszt, 4 dkg zabpehely finomra darálva, 8 dkg nádcukorA karamellöntethez: 10 dkg cukor, 1 ek. vaj, 2 ek. tejszín

Ó́szi finomságok
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EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Szeptember 25. (hétfő) 8.00-16.00
 › VÉRADÁS

Szeptember 28. (csütörtök) 19.00
 › DUMASZÍNHÁZ: KISS ÁDÁM ÉS BENK DÉNES MŰSORA

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

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

Október 13-14.
 › SZÜRETI VIGALOM

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Szeptember 28. (csütörtök) 17.00

 › KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ  
MEDVE EMESE AMATŐR KÉPZŐMŰVÉSZ MUNKÁIBÓL

November 10-éig
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKKIÁLLÍTÁS

MEZEY KÁVÉZÓ
Szeptember 31-éig

 › TÖRÖK GÁSPÁR AMATŐR FOTOGRÁFUS KIÁLLÍTÁSA

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

Szeptember 23. (szombat) 10.00
 › CSALÁDI SZOMBAT

Szeptember 26. (kedd) 16.30
 › ARANY JÁNOS ÉS TOMPA MIHÁLY EMLÉKÉRE 

Páko Mária és a Csillagvirág együttes gitárműsora

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

Szeptember 23. (szombat) 10.00, KSK teniszpályák
 › BARCIKAI TENISZ CLUB-GÖMÖRSPORT  
BAJNOKI TENISZMÉRKŐZÉS

Szeptember 23. (szombat) 11.00, műfüves pálya
 › KBSC-TAKTAHARKÁNY NŐI BAJNOKI  
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Szeptember 23. (szombat) 13.00, műfüves pálya
 › KBSC-MÁTÉSZALKA U-19-ES LEÁNY  
BAJNOKI LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Szeptember 24. (vasárnap) 9.00, KSK klubszoba
 › KBSC-MEZŐKÖVESD BAJNOKI SAKKMÉRKŐZÉS

Szeptember 24. (vasárnap) 10.00, KSK teniszpályák
 › BARCIKAI TENISZ KLUB-RUDABÁNYA  
BAJNOKI TENISZMÉRKŐZÉS

Szeptember 27. (szerda) 16.00, KSK
 › INGYENES BIRKÓZÓEDZÉS

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA
Kazincbarcika, Hadak útja 1.

KEDVES VENDÉGEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy karbantartás miatt  

OKTÓBER 2-TŐL 28-IG AZ USZODA ZÁRVA TART.
Megértésüket köszöntjük! 

2017. szeptember 28. (csütörtök) 17.00 óra
Gyermekek Háza-Kézművesház

MEDVE EMESE
AMATŐR KÉPZŐMŰVÉSZ

kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető: 2017. november 5-éig

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Nyitvatartás: hétköznap 09.00-18.00,  

szombaton 09.00-14.00

DON BOSCO SPORTCSARNOK
Kazincbarcika, Szent Erzsébet sétány 2.

Szeptember 23. (szombat) 12.00
 › KAZINCBARCIKAI KSE - LÓCI DSE ÓZD  
NB II-ES NŐI KÉZILABDA-MÉRKŐZÉS

Szeptember 25. (hétfő) 18.30
 › ÖRDÖGÖK SE-ENERGIA SC  
NB II-ES FUTSALLMÉRKŐZÉS

TISZTELT FOGYASZTÓK!
Az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. ezúton értesíti 
Önöket, hogy a biztonságosabb villamosenergia-ellátás 
érdekében Kazincbarcikán az alábbi időpontban és helyeken felújítási, kar-
bantartási munkát végez szeptember 26-án, kedden 08.00-14.00 óra között: 
Kazincbarcika és Tardona közötti út Billatáró után; Tardona felé eső hétvégi 
házak; horgásztó; Hideg-völgy, Hidegkút-völgy.
A munkavégzés időtartama alatt a villamosenergia-szolgáltatás a vételezési 
helyeken szünetel.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a mun-
kálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés 
nélkül visszakapcsoljuk!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG HÍREIKAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE

A KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONTBAN
(Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/a)

MÉDIAKÖZPONT

HAMAROSAN!

KBSC

Győzelemmel indult haza a csapat Győrből
Újabb bravúros győzelemmel tért haza idegenből az NB II 9. 
fordulóját követően a barcikai csapat. Izgalmas mérkőzé-
sen,Takács Péter 80. percben rúgott góljával a Gyirmótot 
a hatodik helyre szorították a tabellán.

Gyirmót FC Győr-Kazincbarcika (0-1) 
Gyirmót, Alcufer stadion, 400 néző

Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás)
Gólszerző: Takács P. (80.)
Sárga lap: Sebők (84.), Lengyel D. (93.) illetve Hegedűs (84.)

Az első félidőt a Gyirmót 
kezdte aktívabban, de ne-
gyed órát követően a KBSC 
átvette az irányítást és ná-
luk volt többet a labda, ne-
kik voltak gólszerzési le-
hetőségeik, de sajnos ezek 
kimaradtak.
A második félidőben sem 
tudott feléjük kereked-
ni a hazai csapat, hiába tá-
madtak rengeteget nem 
volt igazán veszélyben a 

kapujuk. A 80. percben Ta-
kács bombagóljával a három 
pontot is sikerült megsze-
rezniük.

Molnár Ladislav: – Az első 
10 perc után két góllal kellett 
volna vezetnünk, ezt köve-
tően az ellenfél feljavult és a 
stabil védekezésükkel nem 
tudtunk mit kezdeni. A má-
sodik félidőben azt játszot-
tuk, amit elterveztünk, de a 

vendégek egy kontra végén 
gólt lőttek és megnyerték 
a meccset. Már másodszor 
fordul elő, hogy az egyik for-
dulóban öt gólt lövünk, az-
tán pedig kikapunk.

Vitelki Zoltán: – Minden já-
tékos előtt megemelem a 
kalapom. Csapatunk csupa-
szív játékot hozott, és azt 
gondolom megérdemelten 
nyertünk. Úgy jöttünk ide, 
hogy ne a vereséget kerül-
jük el, hanem nyerjünk, és 
ezt megtettük. Egy dolgot 
ki kell emeljek. Az a hang-
nem, amit az ellenfél ve-
zetőedzője velem és kol-
légámmal megengedett, 
úgy gondolom, hogy nem 
méltó a magyar futballhoz. 
A sok szidalomra csak egy 
dologgal válaszolok, Gyir-
mót-Kazincbarcika 0-1!

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE

Idegenbeli győzelemmel
folytatták szereplésüket
A futsal NB II Keleti csoportjának 3. fordulójában Kecs-
keméten szerepelt a Kazincbarcikai Ördögök SE. Kő-
rösi Gábor együttese megszerezte idei első idegenbeli 
győzelmét.

Kecskemét - Kazincbarcikai Ördögök 1-4 (0-2)
Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok: 100 néző

Az elmúlt heti Gyömrő 
elleni barcikai siker ön-
bizalommal töltötte el a 
borsodi játékosokat. A 
vezetést Vajda révén a 
9. percben szerez-
ték meg a ven-
dégek. Ez-
után hiába 
ro h a m o z -
tak a házi-
gazdák, a 
b a rc i ka i -
ak nagy-
s z e r ű e n 
vé d e ke z -
tek és őrizték minimá-
lis előnyüket. Két perccel 
az első félidő vége előtt 
egy vendégkontra végén 
rezdült a kecskeméti háló, 
amikor Balogh volt ered-
ményes.

Nem lankadt a borsodi tá-
madókedv a második já-
tékrészben sem, és Vajda 
révén már 3 góllal vezettek 
a vendégek. Néhány perc-

cel később Gavula ugyan 
szépített, de a 

mérkőzés haj-
rájában ismét 
az ördögök 

szereztek gólt 
ezúttal Csics-

vári révén. a 
kazincbarci-
kai együttes 
ezúttal ide-

genben aratott magabiztos 
győzelmet. Kőrösi Gábor ta-
nítványai legközelebb szep-
tember 25-én Gyöngyös 
csapatát fogadják este fél 
héttől a Don Bosco Sport-
központban. 

SAKK

Nemzetközi versennyel emlékeztek
A Kazincbarcika Városi Sakk Club szeptember 16-án 17. 
alkalommal rendezte meg a Kovács Aladár–Simon József 
emlékversenyt.

A verseny névadói egykor 
az egyesületünk tagjai vol-
tak, akik munkásságuknak 
köszönhetően - mára kü-
lönböző címekkel elismert 
– sok-sok kölyök-, 
serdülőkorú sakko-
zóval szerettették 
meg a sakkspor-
tot. Kovács Aladár 
az egykori Ózdi Ko-
hászati Üzemek 
dolgozója volt, aki 
munkája mellett 
Ózdról, míg Simon 
József ormosbá-
nyai bányászként a 3 mű-
szakos munkarendje mellől 
jártak rendszeresen a bar-
cikai egyesület tagjaiként 
az edzésekre, versenyek-
re. Kiemelkedő munkát vé-
geztek az utánpótlás-ne-
velésében. A tanítványok 
ma már sok egyesület 
meghatározó versenyzői 
lettek! Simon József fia a 
rendezvény előtti este te-
lefonon keresve köszön-

tötte és köszönte meg az 
egyesületnek, a verseny 
valamennyi résztvevőjé-
nek, hogy nem felejtették 
el édesapja emlékét. A XVII. 

Kovács Aladár–Simon Jó-
zsef emlékversenynek a 
Mezey István Művészeti 
Központ adott méltó kör-
nyezetet. A versenyre 81 
versenyző érkezett az or-
szág különböző pontjairól 
– Karancsberényből, Gyön-
gyösről, Pétervásáráról, Ti-
szaújvárosból, Nyíregyhá-
záról, Makóról – és 4 ukrán 
versenyző részvételével 
vált nemzetközivé.

Az emlékverseny rangját 4 
nemzetközi mester, 4 FIDE- 
mester és 1 FIDE-mes-
terjelölt emelte. A koráb-
bi évekhez képest jelentős 
változást vezetett be, tett 
előrelépést a Kazincbarci-
ka Városi Sakk Club azáltal, 
hogy a Kovács Aladár–Si-

mon József emlék-
verseny „A” cso-
portjában a verseny 
értékpontszerzővé 
vált! A másik cso-
port versenyzői ké-
rését megfontolva, 
jövőre kezdemé-
nyezzük a „B” cso-
portban is a verseny 
értékpontszerzővé 

tételét. Az eseményt a há-
zigazdák bevezető szavai 
után Klimon István, Kazinc-
barcika város alpolgármes-
tere nyitotta meg.
Kazincbarcikai eredmények: 
„A” csoport 4. helyezés 
Dov zik Juri, legjobb KVSC 
játékos Borsos Bogdán, leg-
idősebb induló Kicses László 
(1932); „B” csoport 1. Myk-
hasyuta Mykola, 6. Markó 
Árpád, 7. Urbán Balázs

KÉZILABDA

Remekül rajtoltak 
Győzelemmel kezdte a szezont a Kazincbarcikai KSE 
NB II-es női és férfi együttese is. A barcikai kézisek így 
jó hangulatban várják a folytatást. 

Megkezdődött a bajno-
ki szezon. Mind a KKSE 
női, mind a férfi együt-
tese az NB II-ben sze-
repel. Az újonc hölgyek 
Felsőzsolcán mutatkoz-
tak be. Ponyi Szabináék, 
már az első percekben 
remekül és eredménye-
sen kézilabdáztak és el-
döntötték a mérkőzést. 
Harminc perc játék után 
már 12 gól volt a vendég-
előny, mely a második 
játékrészben tovább hí-
zott. Végül a 42-15-re 
nyert a Barcika és csak 
azért nem vezet a baj-
nokságban, mert a Haj-
dúböszörmény 42 gólos 
sikert aratott.

A KKSE férfi együttese 
hazai pályán játszhatta a 
nyitómérkőzést. A szintén 
az NB II Északkeleti cso-
portjában szereplő kézi-
labdázók Heves ellen már 
a félidőben 5 gólos előny-
re tettek szert. A második 
30 percben a különbség 
tovább nőtt, és végül 29-
17-re nyertek Kocsisék. Ez 
volt az első forduló legna-
gyobb arányú győzelme, 
így a KKSE vezeti a táb-
lázatot.
A folytatásban a női kézi-
labdázók szeptember 23-
án a Lóci DSE-t fogadják, 
míg a férfiak október el-
sején Nyírbátorban lépnek 
pályára.
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FIATALOK GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbí-
zása alapján a Barcika Szolg Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a 
Bercsényi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 3 db önkor-
mányzati tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

Cím Alapterület 
(m2)

Komfort-
fokozat

Szoba- 
szám

Lakbér és külön 
szolgáltatási díj 
összesen (Ft/hó)

Előtakarékosság 
mértéke (Ft/hó)

Bercsényi út 
14. fsz. 2.

38
össz- 

komfortos
1 12 184 28 000

Bercsényi út 
14. 2/5.

38
össz- 

komfortos
1 12 184 28 000

Bercsényi út 
14. 2/4.

38
össz- 

komfortos
1 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. október 02. (hétfő) 12:00-ig lehet benyújtani.

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

CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

TŰZZOMÁNCSZAKKÖR 
Keddenként 16.00-18.00

Farkasné Szabó Julianna vezetésével

RAJZSZAKKÖR
Hétfőn és szerdán 15.30-17.00

Nagy Gyula grafikus vezetésével

FELNŐTT KÉZMŰVES MŰHELY
Szerdán 16.30 -18.00

Pácz Tímea vezetésével

A GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
induló szakkörei  a 2017/2018-as tanévben:

KÉZMŰVES KUCKÓ
Szerdánként 16.00-18.00

Pappné Magyar Annamária vezetésével
nagycsoportos óvodás kortól

MODELLEZŐ SZAKKÖR
Csütörtökön 15.00-17.00

Kalanovics Zoltán vezetésével

A szakkörök díja egy félévre:  
gyermek: 5000 Ft, felnőtt: 10000 Ft

Mezey István Művészeti Központ
Gyermekek Háza-Kézművesház

Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
Tel: 06-48/310-116, 06-20/512-9873

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

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

szombat, vasárnap zárva.

Egyéb szolgáltatások:
Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic
Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Kinder tojás 20 g:
Kinder bueno 43 g:
Xixo tea 1,5 l több íz:
Top joy 250 ml több íz:
Tide mosópor 4,5 kg:
Florin margarin 1 kg:
Florin margarin 0,5 kg:

210 Ft
160 Ft
165 Ft
125 Ft
1600 Ft
270 Ft
160 Ft

10500 Ft/kg
3720 Ft/kg
110 Ft/l
500 Ft/l
355 Ft/kg
270 Ft/kg
320 Ft/kg


