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Megkezdődött a régi nehézbeton épületcsoport, ezzel együtt az egykori szén-
osztályozó bontása. Az Ipari út mellett fekvő területek megtisztításával a tulaj-
donos BorsodChem Zrt. új beruházásokat készít elő. 

A nehézbeton épületcso-
port bontása tavaly no-
vemberben kezdődött, ezt 
követte a szénosztályozó, 
ahol a munkák január óta 
folynak. A BorsodChem 
Zrt. tájékoztatása szerint: 
jelenleg gőzerővel folyik a 
bontás alatt álló épületek 
helyére kerülő új üzemek 
tervezése. A kivitelezés 
zökkenőmentes lebonyo-
lítása érdekében a közel 
százezer négyzetméteres 
terület felszabadításának 
legkésőbb az építkezés 

kezdetéig, azaz idén nyá-
rig be kell fejeződnie.
A vegyipari cég kiemelte, 
hogy a környezettudatos 
szemlélet következtében 
a bontások során keletke-
ző törmeléket előkészítés 
után helyben, illetve más, a 
közelben zajló beruházási 
munkákhoz használja fel, 
az újrahasznosítási arány 
eléri a kilencvennyolc szá-
zalékot. 
A jelenleg zajló munká-
latok összhangban van-
nak a BorsodChem Zrt., az 

üzem építéseket is magá-
ban foglaló stratégiai fej-
lesztési programjával. Az 
Ipari út mellett fekvő te-
rületek előkészítése során 
a tervek szerint nemcsak 
a régi nehézbeton, illet-
ve szénosztályozó épü-
letcsoportokat rombolják 
le, de eltűnik számos más, 
különálló épület is. A26-os 
főútról is látható egykori 
„száraz szénsilókat” pél-
dául teljesen, míg a szintén 
a területen lévő gyaloghi-
dat részlegesen bontják el. 
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Már letölthető!

FOLYTATÓDIK A STRATÉGIAI 
FEJLESZTÉSI PROGRAM

DÖNTŐBE N AZ I R I N Y I

SZELLEMI DIÁKOLIMPIA ELŐDÖNTŐNEK 
ADOTT HELYET KAZINCBARCIKA

EREDMÉNYEK 
Első helyen végzett a Váci SZC Boronkay György 
Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, máso-
dik helyezést ért el a Miskolci SZC Kós Károly Épí-
tőipari Szakgimnáziuma, őket a harmadik helyen 
a Kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási 
Központ követi, a sort pedig a Budapesti Fazekas 
Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziuma 
zárja.
Így tehát az országos döntőben - melyet február 
24-én Tatán rendeznek - ez a négy csapat képvi-
seli majd iskoláit.

Ismét Kazincbarcika adott otthont a Dr. Mező Ferenc 
Szellemi Diákolimpia országos elődöntőjének február 
3-án a Mezey István Művészeti Központban. Az V-VI. 
korcsoportosok versenyében városunkat az Irinyi Já-
nos Református Oktatási Központ tanulóinak négyfős 
csapata képviselte. 

Az országos elődöntő 
rendezője, a Magyar Di-
áksport Szövetség meg-
bízásából a Borsod-Aba-
ú j -Z e m p l é n  M e g ye i 
Diáksport és Szabadidő 
Egyesület volt. A ver-
seny célja többek között 
az, hogy a magyar olim-
piatörténetet megismer-
tesse és megszerettes-
se a tanulókkal, valamint 
a fair play szellemiséget 
elmélyítse. A jelentkezők 
elsőként egy ötfordu-
lós internetes versenyen 
mérték össze tudásu-
kat, így a 24 legjobb pont-
számmal rendelkező is-
kolacsapat került a két 
országos elődöntő me-
zőnyébe, melyeknek idén 
Kazincbarcika mellett, 
Körmend adott otthont. A 
két helyszínről az első, il-
letve a második helyezett 
csapatok automatikusan, 
a további négy pedig az 
elért pontok alapján kerül 
az országos döntőbe.
A megnyitón Kovács 
László, Kazincbarcika Vá-

ros Önkormányzatának 
tanácsadója üdvözölte a 
városunkban megjelent 
versenyzőket és felkészí-
tőiket, aki kiemelte: a szí-
nes városnak óriási öröm 
az, hogy ismét megren-
dezheti a Dr. Mező Ferenc 
Szellemi Diákolimpia elő-
döntőjét, valamint kü-
lön megtiszteltetés, hogy 
egy olimpiai bajnokot kö-
szönthet. Ezt követően 
Martinek János, a Magyar 
Olimpiai Akadémia alel-
nöke, kétszeres olimpiai 
öttusabajnok, a zsűri el-
nöke szólt a diákokhoz. A 
szabályokat és a verseny 
menetrendjét Győr Béla 
játékvezető ismertette.
Az olimpiai bajnok kérdé-
sünkre elmondta: az elő-
döntőben elsősorban ma-
gyar olimpiai bajnokokról, 
a 1968-as mexikói olimpi-
áról, a magyar tornászok-
ról, illetve a téli olimpiá-
ból kellett felkészülniük a 
versenyzőknek.
A versenyre Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyé-

ből három intézmény: a 
Kazincbarcikai Irinyi Já-
nos Református Okta-
tási Központ mellett két 
miskolci, a Miskolci SZC 
Kós Károly Építőipa-
ri Szakgimnáziuma, va-
lamint a Herman Ottó 
Gimnázium 4 fős csapa-
ta jelentkezett. Mellet-
tük részt vett még három 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei, két Pest megyei, 
valamint két budapesti is-
kola is.
– Egyszerű döntés volt 
iskolánk számára, hogy 
jelentkezünk, mivel ez 
már hagyománynak szá-
mít nálunk. A korábbi 
években is sikerült jó he-
lyezéseket elérni, mind 
ezen a fordulón, mind az 
országos versenyen. A 
felkészülésről annyit tud-
nék mondani, hogy a ki-
adott tematikát négyfe-
lé osztottuk, így mindenki 
megkapta a saját téma-
körét, hogy minél sike-
resebb felkészülést tud-
hassunk magunk mögött, 
emellett pedig folyama-
tosan készültünk az in-
ternetes fordulók során, 
és próbáltuk kihozni ma-
gunkból már ott is a leg-
jobbat. – árulta el Porcs 
Dávid, irinyis diák.
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„Helyben van a sokszínű-
ség” volt a szlogenje az idei 
Kultúrházak éjjel-nappal 
elnevezésű országos ren-
dezvénysorozatnak. A 
február 2-4. között lebo-
nyolított esemény mottója 
önmagáért beszélt: a szer-
vezők törekvése a helyben 
megtalálható sajátossá-
gok, kulturális értékek pre-
ferálása volt, rávilágítva a 
művelődési intézmények 
közösségépítő szerepé-
re. A csatlakozott térsé-
gi művelődési házak sok-
színű programkínálatában 
a farsangi ünnepkör dom-
borodott ki. 
Berentén február 2-án a 
Csiribiri együttes „Itt van 
újra a karnevál!” című ze-
nés, táncos, interaktív 
gyermekműsorával vár-
ták a csöppségeket. Késő 
délután az operettrajongók 
mulathattak az ismert slá-

gerekre. Sólyom Sándor, a 
művelődési ház igazgatója 
ünnepi köszöntője után Ud-
varhelyi Boglárka és a Pes-
ti Zenés Színpad művészei 
vezették be előadásukkal a 
közönséget a magyar nóta- 
és operett varázslatos és 
meseszép világába. Febru-
ár 3-án Soltészné Herczeg 
Mária pedagógus, népiját-
szóház-vezető, bábanimá-
tor vezetésével kézműves 
játszóházba invitálták a 
családokat, ahol szárított 
termésekből tavaszváró 
alkotások születtek. 
Sajószentpéteren febru-
ár 2-án a népi kultúra ele-
venedett meg. A Kulturá-
lis Központban rendeztek 
táncházat, ahol Hódi Klára 
és zenekara talpalávalójára 
Körmöndi Tamás, a Csász-
ta Néptáncegyüttes mű-
vészeti vezetője tanította 
meg az alapvető lépések-

re az érdeklődőket, majd a 
farsangi játszóházban ké-
szültek pókemberes, zor-
rós és egyéb fantáziadús 
álarcok. 
Edelényben a Művelődési 
Központban a Császta Nép-
tánc-és Hagyományőrző 
Egyesület február 3-án tar-
totta tradícionális farsangi 
batyus bálját. A köszöntők 
elhangzását követően a bál 
a néptáncegyüttes rábakö-
zi csárdás és tyukodi–szat-
mári- táncbemutatójával 
kezdődött. A műsorban lát-
hatóak voltak modernebb 
performanszok, például vá-
logatás latin táncokból. A 
hajnalig tartó vigasság han-
gulatáról Körmöndi Tamás 
Tánczenekara gondosko-
dott. A befolyt összeget, 
mint minden esztendőben, 
idén is a fiatalok fellépő vi-
seletének gyarapítására 
fordítják. 

KULTÚRA  
ÉJJEL-NAPPAL

TÉ RSÉG

Az országos hírű vidéki poéta 
Az edelényi Városi Könyv-
tárban február 7-én, a per-
kupai születésű költő, pe-
dagógus születésének 85. 
évfordulójára emlékeztek. 
A rendezvényen az irodal-
mi műsor mellett vetített 
képes előadást is láthat-
tak, hallhattak az érdeklő-
dők, amely a költő életút-
jának és munkásságának 
legfontosabb állomásait 
mutatta be. Hadobás Sán-

dor, a rudabányai Gvadányi 
József Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetője, hely-
történész elevenítette fel 
Kalász László pályafutá-
sát. A poéta 1933-ban szü-
letett és 1999-ben hunyt 
el Szalonnán. A közép- és 
felsőfokú tanulmányok 
i d ő s z a ká t l e s z á m í t va 
mindvégig a Bódva-völ-
gyében élt, innen küldte 
verseit a különböző iro-
dalmi lapok és a könyvki-
adók szerkesztőségeibe. 
Ezt a tájat ő „rajzolta” a 
20. századi magyar iroda-
lom térképére. A vidéki lét 
nem akadályozta abban, 
hogy aktívan részt vegyen 
a megye, sőt az ország iro-
dalmi életében. Költőtár-
saival eleven kapcsolato-
kat ápolt, a Hetek néven 
ismert csoport - Ágh Ist-
ván, Bella István, Buda Fe-
renc, Raffai Sarolta, Rat-
kó József, Serfőző Simon 

- tagjai közé tartozott.  A 
versrovat vezetőjeként 
részt vett a Napjaink című 
miskolci folyóirat szer-
kesztésében. Talán nincs is 
olyan irodalmi lap hazánk-
ban, amelyik első, 1954-
es megjelenésétől kezd-
ve, egészen napjainkig ne 
közölt volna tőle verseket. 
Tizenhárom önálló köte-
te jelent meg, ebből tizen-
egy életében, két váloga-
tás pedig már a halála után. 
Számos elismerés kísérte 
költői útját, melyek közül 
a legfontosabbak: Rad-
nóti-díj (1970), József At-
tila-díj (1975), SZOT-díj 
(1985), Szabó Lőrinc-díj 
(1987), a Magyar Köztársa-
ság kiskeresztje kitünte-
tés (1993). Szülőfalujában, 
a művelődési ház falán 
emléktáblát helyeztek el 
tiszteletére. A perkupai te-
metőben helyezték örök 
nyugalomra.

Kövekbe rajzolt álom 
Egy mini kiállítás kere-
tében mutatkozott be 
az Újkazinci Baráti Kör 
meghívására az Újka-
zinci Programszigeten 
Radnai Dingir Katin-
ka. A Dubicsányban élő 
amatőr grafikus néhány 
figyelemreméltó mun-
káját vitte el a tárlatra, 
melyek között meg-
találhatók voltak a kü-
lönböző motívumok-
kal díszített kövek is. A 
családias légkörben zaj-
ló beszélgetést Szalai-
né Szatmári Katalin ve-
zette. Kérdései nyomán 
kirajzolódott az ifjú te-
hetség élete, a művé-
szetről alkotott gon-

dolatai, mély érzelmeket 
felvonultató lénye. A be-
mutatás végén a rendez-
vény háziasszonya Ka-
tinka kedvenc mottóját 
idézte Albert Schweitzer-
től: „Vannak idők, amikor a 
saját fényünk kialszik, és 
egy másik embertől ka-
pott szikra kell, hogy újra 
lángra kapjon. Mindannyi-
unknak jó okunk van rá, 
hogy mélységes hálával 
gondoljunk azokra, akik 
fellobbantották bennünk 
a lángot.” A kiállítás sikerét 
jól mutatja, hogy az alkotó 
köszönetet mondott min-
den résztvevőnek, hozzá-
téve, ismét sok-sok szikra 
lobbantott tüzet benne. 

„ARCOD REJTSED 
ÁLARC MÖGÉ…”

Stílszerűen Kerék Imre, 
József Attila-díjas köl-
tő, mű fordító, tanár 
„Farsang” című költe-
ményének kezdő sora-
it választották a Lévay 
József Városi Könyv-
tár munkatársai Sajó-
szentpéteren, a farsangi 
kézműves foglalkozás 
mottójául. A nagyok fe-
kete fotókartonból ké-
szítettek maszkot, szí-
nes kartonokból pedig 
szemüveget. A remek-

műveket csil lámporok, 
csillogó filctollak, arany, 
ezüst és csillogó önta-
padó dekorgumi, színes 
tollak, mintalyukasztók 
segítségével díszítették. 
A kisebbek bohócarcú pa-
pírsárkányt készítettek 
színes és mintás krepp- 
és kartonpapírból. Ta-
vasszal ki lehet próbál-
ni, hogy milyen magasra 
szállnak. A legkisebbek 
farsangi álarckifestőt szí-
nezhettek.

Fotó: Gál Gábor

Fotó tulajdonjoga: Edelényi Művelődési 
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muze-
ális Kiállítóhely

K AZI NC BA RC I K A I „TE LJ E S É LETÉ RT” EGY E SÜ LET 

BÁLLAL ÜNNEPELTÉK A JUBILEUMOT 
Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli idén a Kazincbarcikai „Teljes Életért” Egye-
sület. Ennek apropóján rendezték február 3-án a „Remény” jubileumi bált a Kazinc-
barcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolájában.

A különleges hangulatú 
baráti délutánon megis-
merték az egyesület mun-
káját, céljait. Összefogva, 
az egyesület kezdemé-
nyezésére, tombola- és 
egyéb adományaikkal is 
támogatták rákbetegség-
gel küzdő vagy abban érin-
tett embertársaikat.
Az ünnepség a Kazincbar-
cikai Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola nö-
vendékeinek nyitótáncával 
kezdődött, majd először a 
Kazincbarcikai „Teljes Éle-
tért” Egyesület elnöke 
mondott köszöntőt. Tokai 
Edit kiemelte: a szervezet 
egy évtizede azzal a cél-
lal alakult, hogy segítsé-

get nyújthasson a műté-
ten átesett, rosszindulatú 
daganatos betegeknek a 
gyógyulásban, a rehabilitá-
cióban, és abban, hogy újra 
teljes életet élhessenek.
– Tulajdonképpen nem is 
tíz, hanem tizenhárom éve 
vagyunk együtt jóban. A 
Rákbetegek Országos 
Szövetségének köteléké-
ben tizenhárom éve ala-
kultunk, és tíz éve lettünk 
önálló egyesület. Azóta 
minden évben szervezünk 
születésnapi rendezvényt 
tagjainknak, de most úgy 
gondoltuk, egy bál kere-
tében másokkal is megis-
mertetjük szervezetünket 
– részletezte Tokai Edit.

Őt követte Demeter Zol-
tán, a térség országgyűlési 
képviselője, aki beszédé-
ben, az embertársainkról, 
főként az elesettekről való 
gondoskodás fontosságá-
ra hívta fel a figyelmet. A 
politikus méltatta az egye-
sület munkáját, és remé-
nyét fejezte ki a további 
eredményes működéssel 
kapcsolatban.
A jubileumi bálon részt vett 
Szitka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere és Klimon 
István alpolgármester. 
Szitka Péter köszöntőjé-
ben úgy fogalmazott, tíz év 
úgy egy egyén, mint egy 
egyesület, szervezet éle-
tében mérföldkőnek szá-

mít, olyan pillanat, amikor 
ki-ki számot vet az addigi 
eredményeivel.
– A „Teljes Életért” Egye-
sület az elmúlt egy év-
tizedben olyan eredmé-
nyeket tett le az asztalra, 
melyek azt bizonyítják, 
ennek a szervezetnek van 
létjogosultsága a város 
és a térség életében. Ál-
dozatos munkájukra nagy 
szükség van, hiszen a sú-
lyos betegségben szen-
vedőknek és családtag-
jaiknak saját példájukon 
keresztül is reményt ad-
nak, mindennapi prob-
lémá i kka l nyugod ta n 
fordulhatnak hozzájuk 
– hangsúlyozta a polgár-
mester, aki szólt a remény 
fontosságáról is.
Máté Gizella, a Rákbetegek 
Országos Szervezetének 

elnökhelyettese a szak-
ma nevében méltatta az 
egyesület tevékenységét 
és mondott köszönetet a 
vezetőknek. Majd dr. Tóth-
né Lacza Zsuzsanna, a Tel-
jes Életért Egyesület tisz-
teletbeli nagykövete szólt 
a jelenlévőkhöz.
A jubileumi ünnepségen 
közreműködött Jancsó 
Dóra színűvész, az ezt 
követő bált pedig Újhelyi 
István élő zenés, nosztal-
gia- és mulatós műsora 
színesítette.
A rendezvény kapcsán a 
rendező szervezet közel 
négyszázezer forintot tud 
majd a Kazincbarcikán és 
a környező településeken 
élő, emlőrákban érintett 
tagjaik rehabilitációs és 
életminőséget javító prog-
ramjaira fordítani.

TAVASZÜ N N E P

TAVASZÜNNEP  
KÍNAI MŰVÉSZEKKEL
A kínai újévet vagyis a hold-
újévet ünnepelte a Wan-
hua-BorsodChem Zrt. és 
a Miskolci Egyetem Konfú-
ciusz Intézete február 5-én 
az Egressy színháztermé-
ben. Az eseményen egy kí-
nai kamarazenekar szóra-
koztatta a közönséget.

A tavalyi évhez hasonló-
an idén is több helyszínen, 
nemzetközi rangú művé-
szeti produkciók és előa-
dások köszöntik a kutya 
évét. A tavaszünnep Kína 
egyik legfontosabb ünne-
pe, melyet már évek óta 
megtartanak Kazincbar-
cikán is.
A rendezvényen Varga 
Béla, a Wanhua-Borsod-
Chem Zrt. HR és kommuni-
kációs igazgatója köszön-
tötte a meghívottakat, 
majd értékelte a társaság 
elmúlt évi tevékenységét.
Varga Béla kiemelte: a 
2017-es esztendő ered-
ményei a vállalat törté-

netének eddigi legjobbjai, 
ami a munkavállalóknak és 
a partnerek támogatásá-
nak köszönhető. Az igaz-
gató beszédében hoz-
zátette: a BorsodChem 
számára rendkívül fontos, 
hogy a helyiek megismer-
jék a több ezeréves kínai 
kultúrát és együtt ünne-
peljék a holdújévet.
A már hagyományosnak 
számító eseményen ez-
úttal az ELK Kamaraze-
nekar adott koncertet. Az 
együttes 2016-ban alakult 
a legnevesebb kínai kon-
zervatóriumok diákjaiból 
és tanáraiból.

A formáció célja, hogy te-
hetségüket és lelkesedé-
süket az együttes égisze 
alatt állítsák a hagyomá-
nyos kínai zene ápolásának 
szolgálatába.
A tradicionális hangszerek 
és művek népszerűsítésén 
túl előszeretettel szólaltat-
nak meg kortárs darabo-
kat is, hidat képezve ezzel a 
hagyományos és a modern 
kifejezésmódok között. Az 
est során Tánc a húrokon 
címmel tíz művet, köztük 
cigány nótát is a közönség 
elé vittek, amit a nagyér-
demű hatalmas tapssal ju-
talmazott.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

HELYBEN A SOKSZÍNŰSÉG
A sokszínűség volt a témája az idei „Kultúrházak Éj-
jel-Nappal” elnevezésű programsorozatnak, melyhez a 
Barcika Art Kft. ezúttal is csatlakozott.

Bűvészműsorral kezdődött a rendezvény, amit Neszá-
deli Gyula tartott az Eszterlánc Tagóvoda kicsinyeinek 
február 2-án.
Majd ugyanezen a napon nyílt délutánra várták a gyereke-
ket és a felnőtteket a Gyermekek Háza-Kézművesházba, 
ahol az intézményegységben működő klubok és szak-
körök munkáiba nyerhettek bepillantást az érdeklődők.
Az eseményen bemutatkozott a modellező műhely, a 
résztvevők elleshették a csipkeverés technikáját, raj-
zolhattak, valamint egyéb kézműves technikákat is ki-
próbálhattak.
A több mint tízéves múltra visszatekintő és évről-évre 
több intézményt és látogatót vonzó országos rendez-
vénysorozathoz évek óta csatlakozik a Barcika Art Kft.
A nyílt napon – ahogy a tavalyi évben is – a Sajómenti 
Népművészeti Egyesület is közreműködött.
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A magyar kultúra napja alkalmából megrendezett városi ünnepségen Ursutzné Blága 
Krisztina, a Gyermekek Háza-Kézművesház vezetője a Barcika Art Kft. által alapított 
Kölcsey-díjban részesült a kollektíva szavazata alapján. Ugyancsak a közelmúlt szak-
mai sikereként könyvelhető el, hogy az intézményegység kulturális örökség kategó-
riában bekerült a Helyi Értéktárba. 

– Mikor került kapcsolat-
ba a kazincbarcikai játszó-
házi mozgalommal?
– Hat-hétéves korom-
tól szüleimmel mindig kint 
voltunk a sportpályán a 
majálison, ahol rendszere-
sen szerveztek játszóhá-
zi foglalkozásokat. Ezeken 
kedvenc ténykedésem 
volt a similabda-készítés. 
Egyébként otthon állan-
dóan barkácsoltam, s na-
gyon szerettem rajzolni is.

– Hamar elhatározta, 
hogy olyan iskolát, illetve 
foglalkozást választ, ahol 
kiélheti kreativitását?
– Kezdetben pedagógus 
szerettem volna lenni, el-
sősorban családi indítta-
tásból, ugyanis kereszt-
anyám tanítónő volt a 
Központi Általános Iskolá-
ban. Szerencsére Kazinc-
barcikán volt lehetőségem 
olyan szakot választani, 
amely közel állt hozzám. 
Első helyen jelöltem meg 
a Jókai Mór Középisko-
la közművelődés szakát, 
melyet sikeresen elvégez-
tem 1996-ban. Kötelező 
szakmai gyakorlatom az 
Egressyben volt. Jó terep 
volt számomra a Gyerme-
kek Háza a Dózsa György 
úton. Itt megismerked-
tem a kézművesség szin-
te minden ágával. A csip-
keverés és a kosárfonás 
állt hozzám a legközelebb. 
Már első évfolyamon tud-
tam, hogy helyesen dön-
töttem, ez az én utam, s a 
továbbiakban is tudatosan 
készültem erre a pályára. 

– Milyen tanulmányokat 
folytatott még célja meg-
valósítása érdekében?
– Érettségi után jelent-
ke z te m a B e s s e nye i 

György Tanárképző Főis-
kola művelődésszervező 
szakára. Szakmai állam-
vizsgám a Gyermekek Há-
zában volt, ahol 1999 óta 
dolgozom. Azóta szám-
talan továbbképzésen 
vettem részt, olyan kol-
légákkal, akik elhivatott 
emberek, s engem is ins-
piráltak. Másoddiplomá-
mat szintén Nyíregyházán 
szereztem minőségbiz-
tosítási szakértő szakon. 
Felnőtt továbbképző tá-
borokban a megyében élő 
mesterektől sajátítottam 
el a szakmai fortélyokat. 
Nagyon jó emberektől ta-
nultam. 

– Hogyan fogadták a kol-
légái, hogy a Gyermekek 
Háza–Kézművesház, mint 
kulturális örökség a Te-
lepülési Értéktár Bizott-
ság javaslatára, valamint 
a képviselő-testület dön-
tése értelmében bekerült 
a Helyi Értéktárba?
– Ez egy nagyon nagy el-
ismerés a város részéről, 
melyet minden munkatár-
sam örömmel vett. Elisme-
rés ez az elmúlt 28 évnek 
(intézményesített forma), 
amely újabb lendületet ad 
azon az úton, hogy az ér-
tékeket tartsuk meg, ezen 
értékek mentén fejlődjünk 
tovább, és a lakosság minél 
szélesebb rétegét vonjuk 
be foglalkozásainkba. 

– Napjainkra a jó példa 
elterjedt az országban. 
Mennyivel több, illetve 
más az önök által végzett 
tevékenység?
– Városunkban több év-
t i z e d e s  h a g yo m á ny-
ra épülve alakult ki en-
nek intézményi formája, 
ahol szisztematikusan és 

rendszeresen alakultak 
ki a különböző csopor-
tok, amelyek egész évben 
működnek. Bérletes fog-
lalkozásokat tartunk óvo-
dásoknak, iskolásoknak. 
Nagy gondot fordítottunk 
arra, hogy pedagógusokat 
is bevonjuk, módszertani 
továbbképzéseket szer-
veztünk számukra. Az 
utóbbi évek sikertörténe-
téhez tartozik, hogy meg-
nőtt az érdeklődés a fel-
nőtt foglalkozások iránt is. 
Komplex élményt igyek-
szünk nyújtani a hozzánk 
betérőknek. Rendszere-
sek a kiállítások, minden 
év májusában közösen 
mutatkoznak be az egyes 
csoportok. Kedveltek a 
bentlakásos és napközis 
táboraink, ahová szívesen 
jönnek a gyerekek. Büsz-
kék vagyunk azokra a te-
hetségekre, akiket sikerült 
a művészpálya felé terel-
getnünk. 

– Kívülállók számára is 
szembetűnő, hogy a láto-
gatottságuk folyamatosan 
nő. Mi a titkuk?
Városunkban szülővé vált 
az a nemzedék, akik a kéz-
műveskedést nagy előde-
inknél tanulták, és szíve-
sen emlékeznek vissza 
azokra az időkre. A tit-
kunk valószínűleg abban 
rejlik, hogy nem szakad-
tunk el a népművészettől, 
a népi kismesterségektől, 
ugyanakkor haladunk a 
korral és képesek vagyunk 
megújulni, új formákat ta-
lálni.

– Milyen tárgyi és anyagi 
feltételek között végzik a 
munkájukat?
Népszerűségünk növe-
kedéséhez valószínűleg 

hozzájárult, hogy a Mezey 
István Művészeti Köz-
pontban nagyon szép kör-
nyezetben várjuk a gyer-
mekeket és a felnőtteket. 
Az intézményegységünk 
központi helyen található, 
a Völgy-parki játszótér-
rel kiegészülve egy igazán 
gyermekközpontú hely 
alakult ki a városban, ami 
elősegíti a szabadidő kul-
túrált eltöltését. Ugyan-
akkor nem zárkózunk el az 
úgynevezett kitelepülé-
sektől sem. Számos váro-
si rendezvényen vettünk 
részt például a sportköz-
pontban, a város fő terén. 
Anyagi forrásaink biztos 
alapot nyújtanak a műkö-
déshez, melyet pályáza-
tokból egészítünk ki.

– Milyen érzés a Köl-
csey-díj birtokosának 
lenni, különösen annak 
tükrében, hogy ezt az el-
ismerést másodszor sza-
vazta meg a Barcika Art 
Kft. kollektívája?
– Nagyon felemelő érzés 
volt, nem számítottam rá, 

hiszen második alkalom-
mal részesültem benne. 
Véleményem szerint ezt 
elsősorban annak köszön-
hetem, hogy egy jól ösz-
szeszokott csapat áll mel-
lettem, akikkel közösen 
igyekszünk megoldani a 
feladatokat. Valameny-
nyien örömünket leljük a 
munkánkban, amelyet el-
kötelezettséggel és hiva-
tástudattal végzünk. 

– Van-e szabadideje egy-
általán, hiszen éppen ak-
kor dolgozik a munka-
társaival, amikor mások 
pihennek, ünnepelnek? 
Hogyan tudja megtartani 
az egyensúlyt a család és 
a hivatása között?
– Kevés szabadidőmben 
igyekszem minél több mi-
nőségi időt tölteni a csa-
ládommal. Tízéves fiam, 
Ágoston igényli is ezt. 
Szeretünk kirándulni, ol-
vasni, legózni. A minden-
napi logisztikai feladatok 
ellátásába a nagyszülők is 
bekapcsolódnak szükség 
esetén.

HOBBIJA A HIVATÁSA
I NTE R J Ú
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alatt

100 / 6       
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30 / 3        
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Mbit/s

250 / 20    
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Mbit/s

500 / 25    
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1 999 Ft/hó  
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2 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
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G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
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Optic-Force 
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Optic-Force 
100

300 / 50   
Mbit/s
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SÁVSZÉLESSÉG:
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SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

60 / 5         
Mbit/s

40 / 4        
Mbit/s

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON csomagodat

Akciós ajánlatunk régi és új Ügyfelek részére érvényes Kazincbarcikán. 
Ingyenes bekötés előzetes technikai felmérés után. 

Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

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

AKÁR 200 TV CSATORNA, AMELYBŐL 45 HD MINŐSÉGŰ

VEZETÉKES TELEFON 200 FT HAVI DÍJTÓL

$ 
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1 
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FEBRUÁR 28-ig új megrendelésre! 
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60 
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Kazincbarcika Város Önkormányzatának támogatásából egész éves, ingyenes sport-
program veszi kezdetét február 19-én. Kéthavonta változó órarenddel, szakképzett 
oktatókkal több helyszínen, hetente legalább tíz alkalommal várják a mozogni vágyó-
kat. A foglalkozások mindegyike ingyenes, a teljes eszközparkot is az önkormányzat 
biztosítja.

A Fitt Barcika elnevezé-
sű program órarendje több 
korosztálynak: kismamák-
nak, babáknak, 40 vagy 50 
felettieknek, fiatal felnőt-
teknek vagy éppen speci-
ális mozgásformát igény-
lő, esetleg egészségügyi 
problémákkal szenvedők-
nek kínál életkoruknak és 
állapotuknak megfele-
lő sportolási lehetőséget. 
Baráti társaságok, csalá-
dok, de egyedül érkezők is 
remekül érzik majd magu-
kat a vidám, jó hangulatú, 
csoportos órákon.

– Mára sokak számára 
egyértelművé vált, mennyi-
re fontos a mozgás. Egyre 

többen igyekeznek a min-
dennapi munka mellett va-
lamilyen sportot űzni. Van, 
aki kikapcsolódásként, a 
stressz levezetésére vagy 
egészségügyi okokból vág 
bele, van, akit a verseny-
szellem hajt. Más-más a 
motiváció. Városunkban, 
büszkén mondhatjuk, hogy 
nagyon komoly sportélet 
folyik. Mind az óvodákban, 
iskolákban, mind a szakági 
edzéseken és a szabadidő 
sportokban is egyre na-
gyobb az igény a minőségi 
mozgásra. Szerencsére fel-
készült testnevelők, edzők 
élnek Kazincbarcikán és a 
környéken, akik az után-
pótlás-nevelésben kiemelt 

szerepet játszanak. Az él-
sportban is több területen 
lehetünk büszkék csapata-
inkra. A közelgő, hatalmas 
léptékű, városi sportberu-
házások még inkább segítik 
majd ezt a szakmai munkát 
és a szabadidősport is na-
gyobb teret kaphat. Kiváló 
utánpótlásbázis lehetünk a 
nagy klubok számára, meg-
alapozva és perspektívát 
adva a fiataloknak a kitű-
zött sportcélok elérésében.
Az új, egész éves, ingyenes 
programsorozat azok szá-
mára biztosít lehetőséget a 
sportolásra, akik épp kere-

sik a megfelelő mozgásfor-
mát, vagy anyagilag nem 
engedhetik meg maguknak 
az eszközök megvásárlását, 
a csoportos vagy egyéni 
edzéseken való részvételt, 
esetleg egészségügyi prob-
lémák miatt speciális fog-
lalkozásra van szükségük 
vagy csak szeretnének to-
vább fejlődni. Az órák során 
kiváló oktatók adnak ízelítőt 
a különféle csoportos óratí-
pusokból, mozgásfajtákból, 
mindemellett táplálkozási 
és életmód tanácsokkal lát-
ják majd el a résztvevőket. 
Ez az ún. tömegsportprog-
ram számtalan lehetőséget 
rejt magában a betegségek 
lehetséges megelőzésé-
től kezdve a közösségben, 
csapatban való mozgás és 
jókedv testre és szellemre 

gyakorolt hatásán át. A „Fitt 
Barcika” már akkor sike-
resnek mondható és eléri 
célját, ha reggel frissebben, 
üdébben ébredünk fel vagy 
vidám, élményteli pillana-
tokat szerzünk az edzések 
alkalmával - mondta Szitka 
Péter polgármester.

A csoportos órák első 
körben az Egressy Béni 
Művelődési Központban, 
a Kazincbarcikai Fedett 
Uszodában és az Irinyi Tor-
nacsarnokban kerülnek 
megrendezésre.
Aki az edzésekre biztos he-
lyet szeretne, az előzete-
sen jelentkezhet a sport-
szervezes @ barcikaar t.
hu címen. A jelentkezés a 
program indulásakor nem 
kötelező.

A KolorHÉT következő számában megismerkedhetnek a különböző óratípusok sajá-
tosságaival és a rendszeres sportolás jótékony hatásaival.

Egész éves, ingyenes sportfoglalkozások 
indulnak minden korosztálynak Kazincbarcikán

FITT BA RC I K A! 

– Az egyik kedvenc ételem a magyaros szűzpecsenye. Anno, mikor a magyar tengernél 
dolgoztam, és volt egy kis szabadidőm elmenni egy jót vacsorázni, mindig mindenhol ezt 
az ételt választottam. Egy idő után, mikor megláttak már minden étteremben tudták, hogy 
mit fogok választani az étlapról. Szerencsére olyan sosem volt, hogy valahol nem jól ké-
szítették el, de egy biztos: ha lett is volna ilyen, szakmai ártalomból soha nem mondtam 
volna el egy kollégámnak sem! Később mikor a feleségemet megismertem, ő is nagyon 
gyorsan megjegyezte, hogy ez a kedvencem.

Egy recept, egy sztori
Kriston Tamás, a Barcika Príma Kft. vendéglátás üzletágvezetője 

GASZTRONÓMIA

HOZZÁVALÓK:
•	45	dkg	sertésszűz
• 1 kg közepes burgonya hámozva• 50 dkg színes lecsópaprika• 20 dkg paradicsom
• 15 dkg kolozsvári szalonna  kisujjnyira aprítva
• 2 közepes vöröshagyma aprítva• 3 gerezd fokhagyma
• 1/2 dl száraz fehérbor
• 1 kockacukor
A PANÍRHOZ: 
•	1	bő	evőkanál	liszt
•	1/2	evőkanál	őrölt	pirospaprika•	őrölt	bors,	só
• kb. 4 dl olaj

Elkészítése: A sertés szüzet 
hártyáitól megtisztítjuk, bő 
ujjnyira szeleteljük, enyhén 
kiklopfoljuk, sózzuk, bor-
sozzuk, és paprikás liszt-
ben megforgatjuk, majd forró 

olajban mindkét oldalát 1-1 
perc alatt megsütjük. A zöld-
paprikából és paradicsomból 
a szokásos módon lecsót ké-
szítünk, majd meglocsoljuk 
a borral. Fedő alatt pároljuk, 

amíg a paprika kissé össze-
esik, majd rátesszük a para-
dicsomot, a kockacukrot, és 
fedetlenül készre pároljuk.
A burgonyát kb. fél cm-es 
darabokra vágjuk, forró olaj-
ban kisütjük, majd tűzálló 
tálba rakjuk. Ráhalmozzuk a 
lecsót, majd a hússzeletekkel 
befedjük. Fóliával letakar-
va előmelegített 200 fokos 
sütőben kb. 15-20 percig 
sütjük, majd további kb. 10 
percig pirítjuk fólia nélkül. 
Tálalás előtt pihentessük kb. 
10 percig, majd paradicsom-
mal, zöldpaprikával és reszelt 
sajttal díszítve táljuk.

MAGYAROS SZŰZPECSENYE

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

VÁGÁNYZÁRI
INFORMÁCIÓ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2018. február 26-tól március 6-ig
a 100 sz. vasútvonalon Püspökladány–Debrecen állomások között végzett  

pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonat  
módosított menetrend szerint közlekedik.

92 Kazincbarcika — Miskolc
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PROGRAMAJÁNLÓ NEFELEJCS TAGÓVODA

GYÓGYPILLANGÓ 
ÉS PLÜSSMACKÓ 
Első alkalommal érkezett a Ne-
felejcs Tagóvodába a miskolci 
Mackó Kórház február 6-án.
A kicsik ápolónak öltöztek, kipró-
bálhatták a hozott eszközöket, 
a plüssmackón megnézhették, 
hogyan is „műtenek” az orvo-
sok, mindemellett pedig egy igazi 
mentőautóba is beülhettek. A 
Mackó Kórház munkatársainak 
célja, hogy a gyerekek ne féljenek, 

ha orvosi ellátásban részesülnek – 
mondta el érdeklődésünkre Sárvá-
riné Horváth Melinda, óvodapeda-
gógus és a program szervezője.
A gyakorlatban az egészségügy-
ben dolgozó szakemberek remek 
illusztrációkkal, felszereléssel, be-
rendezett élethű helyszínnel, az 
ovisok számára is érthető módon és 
nyelven hozzák közelebb az egész-
ségügy világát.

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Kedd
11.30-12.30 Gerinctorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

14.00-15.00 Kismamatorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szegediné Aleva Andrea

Szerda

9.00-10.30 Fitt-baba Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Varga Judit

15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00 Alakformáló edzés Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Grcsics Judit

19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
10.00-11.00 Egészségmegőrző torna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

19.00-20.00 Erősítő edzés Tornacsarnok fitneszterem Apostol Vivien

Péntek 11.00-12.00 „Jóga 40 felett” Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

Vasárnap 16.00-18.00 Tollaslabda KSK Munkacsarnok (Akácfa u. 2.)
Csorba Róbert,  

Székelyné Amászta Enikő

FITT BARCIKA!
Február 19-étől, kéthavonta változó órarenddel.  

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk,  
törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!
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K BSC

JÓ ÜTEMBEN HALAD A KBSC 
FELKÉSZÜLÉSE 
Edzőmeccsekkel és győzelmekkel készül a bajnoki 
rajtra a KBSC NB II-ben szereplő együttese. Megvan a 
csapat első téli igazolása is, Murai Márk kölcsönbe ér-
kezett Kazincbarcikára.  

A havas idő ellenére sem 
áll meg az élet a KBSC 
háza táján, hiszen a csapat 
sorra játssza a tesztmér-
kőzéseket. A Mezőkövesd 
elleni győzelem után Hat-
vanban az ugyancsak má-
sodosztályban szereplő 
Vác ellen 4-0-ra nyertek 
a kék-sárgák. Sigér, Murai, 
Pataki és Kismarton vol-
tak a gólszerzők. Az NB 
III-ban szereplő Nyírbátor 
ellen is sikerült megnyerni 
a mérkőzést, ezen a talál-
kozón Hegedűs, Murai és 
Kristófi voltak eredmé-
nyesek. A legutóbbi fel-
készülési mérkőzésen a 
szlovák másodosztályban 
szereplő Lokomotív Kassa 

ellen pedig 4-2-re nyert a 
barcikai együttes. A mér-
kőzésen Orovecz kétszer, 
míg Süttő és a korábban 
Kozármislenyben futbal-
lozó próbajátékos Váro-
si egyszer volt eredmé-
nyes. A KBSC legközelebb 
február 10-én szombaton 
fél kettőtől fogadja felké-
szülési mérkőzésen az NB 
III-as Füzesgyarmat csa-
patát.
A tesztmeccsek mellett 
természetesen az edzé-
sek sem maradhattak el, 
hiszen ez is fontos eleme 
ennek az időszaknak is. A 
hétfői szünnap után már 
folytatódott a kemény 
munka.

Persze a háttérben is zaj-
lanak az események a 
csapattól elköszönt Bu-
rics András és Varga Már-
kó, ők nem lesznek ott a 
tavaszi első mérkőzésen. 
Előbbi Sényőre, utóbbi Fü-
zesgyarmatra igazol. Jó 
hír a Barcika háza tájáról 
az is, hogy szépen gyó-
gyul Takács Péter is, aki 
még tavaly októberben a 
Mosonmagyaróvár elleni 
mérkőzésen sérült meg. 
Megvan a barcikai klub 
első téli igazolása is. A két 
edzőmeccsen is gólszer-
ző Murai Márk Mezőkö-
vesdről a szezon végéig 
kölcsönben szerepel majd 
a kék-sárgáknál. A KBSC 
vezetése még további 
labdarúgók leigazolását 
tervezi, melyről később 
dönt majd.

ATLÉTI K A

TÓTH ANNA 
MAGYAR BAJNOK 
A februárban rendezett 
Magyarország Serdülő 
Fedettpályás Bajnoksá-
gán Tóth Anna, a Kazinc-
barcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola Kazin-
czy Ferenc Tagiskola ta-
nulója magyar bajnoki 
címet szerzett 60 mé-
teres gátfutásban!
Nevelő edzője, Tóthné 
Szepesi Éva érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy 
Anna náluk kezdett iga-
zából sportolni, körülbe-
lül harmadikos kora óta 
atletizál. Először magas-
ugrásban jeleskedett, 
két évben két alkalom-
mal is remek helyezése-
ket ért el a gyermekvá-
logatott tagjaként.
Az éves edzéseket 
grundbirkózással és 
floor ballal is színesítet-
ték, de a fő sportszáma 

az atlétika maradt. Két éve 
átirányították a kis tehet-
séget az MVSI Sportisko-
lába, ahol Tigyi József, az 
atlétika szakosztály ve-
zetője vette szárnyai alá 
és készíti fel Annát, immár 
gátfutás kategóriában.

K AZI NC BA RC I K A I ÖR DÖGÖK SE FUTSA L

RANGADÓT NYERTEK 
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 19. fordulójában a Kincsem Lo-
vaspark SE együttesét fogadta a Kazinccbarcikai Ördögök SE. A bor-
sodi alakulat otthon tartotta a 3 pontot és továbbra is az élen áll cso-
portjában.

A találkozó előtt kapott tájé-
koztatás szerint változások tör-
téntek az Ördögök vezetésé-
ben, hiszen Molnár Gábor korábbi 
KBSC-s labdarúgó alelnökként, 
míg Viszlai István sportszak-
mai-igazgatóként tevékenyke-
dik. Ugyancsak az Ördögök mun-
káját segíti Bodnár László egykori 
46-szoros válogatott labdarúgó 
is. 
A Kincsem elleni mérkőzés igazi 
rangadónak ígérkezett, hiszen a 
forduló előtt az Ördögök az első, 
míg a vendégegyüttes a 3. he-
lyen állt. A két csapat ebben az 
idényben már találkozott egy-
mással, akkor a mostani vendé-
gek 5-4-re nyertek. A barcikaia-
kat fűtötte a visszavágás vágya, 
ennek megfelelően kezdték a 
mérkőzést. Irhás már a 2. perc-
ben betalált és a gól után tovább-
ra is támadásban maradtak a há-
zigazdák. Az első 10 perc végére 
már háromgólosra nőtt az „ördögi 
előny”, hiszen Fekete, majd ismét 
Irhás volt eredményes. A szur-
kolók is űzték a kedvenceket és 
Kőrösi Gábor tanítványai hajtot-
tak is becsülettel. A félidő hátra-
lévő részében volt olyan pillanat, 
amikor 5 gól volt köztük, Zimá-

nyi is bevette a vendégkaput, Ir-
hás pedig már a 3. gólját szerezte 
meg. Észbe kaptak a vendégek és 
két gyors góllal szépítettek. Nem 
sokkal a dudaszó előtt azonban 
ismét Irhás szerzett gólt, ami neki 
már a 4. találata volt a mérkőzé-
sen. 
A második játékrészben tovább-
ra is remekül védekezett a Ka-
zincbarcika és a Kincsem táma-
dások rendre elakadtak. A 13. 
percben jött fel ismét 3 gólra a 
vendégegyüttes, de a hazaiak 
gyors válasza akkor sem maradt 
el. Előbb Besenyei, majd Feke-
te talált be a vendégek kapujá-
ba. Ismét 5 gól volt a különbség 
a két csapat között és ekkor már 
eldőlt a rangadó. Az Ördögök vé-
gig magabiztosan játszva őrizték 
előnyüket, és a mérkőzésbe még 
az is belefért, hogy a Kincsem 
szépítsen. A 8-4-es kazincbarci-
kai siker azonban ilyen arányban 
is megérdemelt. Az Ördögök ez-
zel a győzelmükkel megerősítet-
ték helyüket az NB II Keleti cso-
portjában, és 44 ponttal az első 
helyen állnak. A Barcika előnye 
2 pont a Dunakeszivel szemben. 
Kőrösi Gábor tanítványai legkö-
zelebb Csömörön lépnek pályára.

SA K K

A MEGYE LEGJOBBJAI 
A Magyar Sakkszövetség és a 
Magyar Diáksport Szövetség idén 
is megyénkénti sakkversenyt 
rendezett a Diákolimpia keretein 
belül, az egyéni élő pontszám nél-
küliek számára február 5-én.
A rendezvényt Klimon István, Ka-
zincbarcika alpolgármestere nyi-
totta meg majd kívánt sok sikert 
a sakk iránt komolyan érdeklődő 
kis tehetségeknek, ezután Galkó 
Tibor, a Megyei Sakkszövetség 
főtitkára ismertette a program 
pontos menetét és a korcsopor-
tok szerinti beosztásokat.
A megmérettetésre összesen 
115 fő jelentkezett, fiúk és lá-
nyok vegyesen. Galkó Tibor ér-
deklődésünkre elmondta, hogy 
a rendezvény már évek óta ha-

gyománynak számít. A mai ver-
senyen hat korcsoport, tizenkét 
versenyen keresztül küzd egy-
mással, akik majd továbbjutnak 
az országos döntőbe, amelyet eb-
ben az évben Miskolcon rendez-
nek majd meg, a március 29-30 
közötti hétvégén.
- Sajnos a sakk kikerült a diák-
sportból, és szakszövetségi ver-
senyként lehet ezt megszervezni, 
de ugyanúgy diákolimpiai ponto-
kat lehet kapni érte. Azért nagyon 
fontos ez, mert felvételinél főis-
kolára, egyetemre plusz pont-
számot jelent, ráadásul nemcsak 
a bajnoknak, hanem az első három 
helyezettnek is.
Eredmények a kolorline.hu olda-
lon olvashatók.

VRCK

TOVÁBBRA IS 100%-OS 
TELJESÍTMÉNY
A férfi röplabda NB I-ben két mérkőzésen is pályára lépett 
az elmúlt héten a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika 
együttese. A kék-sárgák a Pénzügyőrt idegenben, a MAFC 
csapatát pedig hazai pályán győzték le.

Az elmúlt bajnokság elő-
döntőjének visszavágó-
jaként is tekinthetett az 
Oravec-legénység a Pénz-
ügyőr elleni mérkőzés-
re, ám ebben a szezonban 
hazai pályán magabizto-
san nyertek a kék-sárgák 
3-0-ra, és idegenben is 
hasonló arányú sikerre 
készültek. A barcikai csa-
pat már az első játszma 
során magához ragadta a 
kezdeményezést. Az első 
felvonásban remekül röp-
labdáztak Milevék, ugyan 
10-9-nél még vezetett 
a Pénzügyőr, de a hajrá-
ban ismét a VRCK akara-
ta érvényesült. A 25-19-re 
megnyert első szett után a 
másodikban is hasonló volt 
a forgatókönyv. Ebben a 

felvonásban is végjáték-
ban fordította a maga javá-
ra a játszmát a Vegyész és 
ugyancsak 25-19-es győ-
zelemmel már 2-0-s veze-
tésre tett szert. A harma-
dik szakaszban sem tudott 
újítani az előző bajnokság 
ezüstérmese, így Szabó 
Dávidék simán hozták azt 
a szettet is ezúttal 25-17-
re, a mérkőzést így 3-0-
ra nyerte meg a kék-sárga 
alakulat. 
A pénteki idegenbeli csa-
ta után február 4-én hazai 
környezetben a MAFC volt 
a bajnoki ellenfél. A ven-
dégek kispadján egy régi 
barcikai ismerős a VRCK-
val több ízben bajnok-
ságot nyerő Schild kraut 
Krisztián ült, aki igyeke-

zett feltüzelni fiait erre a 
meccsre. A találkozó első 
szettjét könnyedén hozta 
a hazai alakulat, mindösz-
sze 12 pontot engedélyez-
ve a fővárosi riválisnak. A 
folytatásban a cserék is 
remekeltek a Barcikánál. A 
második felvonást ugyan 
nehezebben, de hozták 
Árváék. A MAFC a legna-
gyobb ellenállást a 3. sza-
kaszban mutatta, amikor 
21-17-nél a játszma végén 
esélye volt a felzárkózásra. 
Azonban a végén jól kon-
centráltak a hazaiak és 
25-20-ra hozták a szettet, 
3-0-ra megnyerve ezzel a 
mérkőzést. A Vegyész így 
továbbra is veretlenül ve-
zeti az NB I-t. A kék-sár-
gák legközelebb február 
11-én játszanak Kecske-
méten bajnoki mérkőzést. 
Azon a találkozón eldőlhet 
a Kazincbarcika alapsza-
kasz győzelme is. 

THAI-BOX

KAZINCBARCIKAI 
NEMZETKÖZI SIKER
Február 3-án  rendezték meg Szlovákiában a Thai Box 
Euroligát, melyen három kazincbarcikai srác remekelt.

A Küzdő Sportegyesü-
let három lelkes tagjá-
nak, Pósa Gergelynek, 
Lakatos Márknak és 
Balogh Lászlónak egy-
aránt ez volt az első 
nemzetközi mérkőzése, 
azonban nem okoztak 
csalódást.

Elsőként Pósa Gergely 
lépett a ringbe, aki egy 
félénk kezdés után tel-
jesen átvette a vezetést, 
azonban az utolsó me-
net vége előtt egy rossz 
mozdulat megpecsétel-
te sorsát: kificamodott a 
válla, az orvos emiatt nem 
engedélyezte a meccs 

befejezését, sérülés miatt 
leléptették és az Euroligát 
sem folytathatja.

Utána Balogh László kö-
vetkezett, egy elég szo-
ros és izgalmas küzdelem 
keretén belül: a harma-
dik menetre azoban tel-
jesen átvette a vezetést, 
így egyhangú pontozással 
győzött.

Végül Lakatos Márk lépett 
a kötelek közé, akinek az 
ellenfele - bár csak 14 éves 
volt -remekül küzdött. 
Színvonalas mérkőzés 
volt, a végén viszont Márk 
keze lendült a magasba.

Mindhárom harcos kiválóan teljesített és megmutat-
ták, hogy nemzetközi szinten is helyt tudnak állni.

Edzőjük: Szepesi Attila

PROGRAMAJÁNLÓ

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Február 14. (szerda) 19.00
Dumaszínház

 › VIHAR A BILIBEN

Kovács András Péter önálló 
előadása
Jegyár: 3100 Ft

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › KABARCI-K TÁRLATA
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA

Február 13-14-15-16. (kedd-péntek) 9.00-18.00
 › KOCKABARÁTOK KIÁLLÍTÁS ÉS JÁTSZÓHÁZ  
LEGO ALKOTÁSOKBÓL

Február 17. (szombat) 9.30
 › REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY 

regisztráció 9.00
Ingyenes nevezés: február 10. (szombat)14.00

Február 22. (csütörtök) 17.00
 › ÉLET-KÉPEK

Zele Tímea fotókiállítás-megnyitója

Március 3-áig
 › „PÉNZEMBER”

Kiállítás Tóth Róbert numizmatikus gyűjteményéből

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

Február 10. (szombat) 13.30, KSK
 › KBSC-FÜZESGYARMAT 

labdarúgó felkészülési mérkőzés

SAJÓSZENTPÉTER
Február 16. (péntek) 19.00, RENDEZVÉNYEK HÁZA (Hunyadi út 11.)

 › NOSZTALGIAEST A VALENTIN-NAP JEGYÉBEN
Érd.: 06-20/563-7127
Jegyek megvásárolhatók a Kulturális Központban, február 9-ig.

Február 19. (hétfő) 18.00 óra, KULTURÁLIS KÖZPONT (Sport út 32.)
 › CAMOLETTI: BOEING, BOEING – LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN

az Egri Pinceszínház előadása
Jegyárak: 2000 Ft (I. helyár), 1800 Ft (II. helyár)
További információ: 48/521-053

VADNA
Február 24. (szombat) 14.00, GÖŐZ PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ (Kossuth út 7.)

 › VI. VADNAI KOLBÁSZTÖLTŐ FESZTIVÁL
Belépődíj csapattagoknak: 1800 Ft/fő, látogatóknak: 700 Ft/fő (beváltha-
tó 1 adag sültkolbászra a büfében), 14 év alatt a belépés ingyenes.

Február 10-11.  
(szombat, vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó)

Február 13.  
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 17.30)
Vendég: Tokai Edit és Csősz Béláné – Teljes Életért Egyesület
Téma: 10 éves az egyesület
Vendég: Bacsó István, az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör vezetője
Téma: 60 éves jubileum
Vendég: Elkövetők – Nagy Roly és Földessy Péter
Téma: Újabb dalok készülnek

Február 15. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ
A heti események összefoglalója

 MŰSORAJÁNLÓ



HIRDETÉS
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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

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

2018. április 11. 19.00
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ

A Barcika Art Kft.
bemutatja:

MAGYAR
KÖLTÉSZET
NAPJA

Jegyár: 3 500 Ft
Jegyek kaphatók a Mezey István Művészeti 
Központ, az Egressy Béni Művelődési Központ 
jegypénztáraiban és a www.kolorcity.hu oldalon.
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High  Care® −  A  testkezelések  specialistája

augusztus

7-15-ig

20%

Last 
Minute

kedvezménnyel!

testkezelések, termékek
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KAZINCBARCIKA,

SZABADSÁG TÉR 6.

TEL.: 20/8043-623, 70/426-0326

WWW.HIGHCAREBARCIKA.HU

VALENTIN-NAPI KEZELÉSEK
50 % KEDVEZMÉNNYEL

AKCIÓS TERMÉKEK
20 – 30 % KEDVEZMÉNNYEL

ÚJDONSÁGAINK BEVEZETŐ ÁRON
20 % KEDVEZMÉNNYEL

FEBRUÁR 12-13-14.
VALENTIN-NAPI AKCIÓ

Előny:
- kereskedelmi végzettség

Jelentkezés:
fényképes önéletrajzzal a

numero1turi@gmail.com
e-mail-címen

Ruházati eladó állás Kazincbarcikán
Amit kínálunk:
- Teljes munkaidős, bejelentett állás
- Azonnali munkalehetőség
- Stabil vállalati háttér
- Kiszámítható munkaidő beosztás
- Forgalmi bónusz

Elvárások:
- kereskedelmi tapasztalat
- kedves, vásárló-orientált hozzáállás
- önálló, precíz munkavégzés
- terhelhetőség, megbízhatóság

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Eduscho dupla kávé 250 g
Go ice teacitrom-barack  250 ml
Tankcsapda energiaital 250 ml
Chio master crok 40 g több íz
Lorilux folyékony mosószer 4 l
Silan öblítő 1 l több illat
Adrien öblítő 1 l
Tango légfrissítő 300 ml több illat

400 Ft
40 Ft
80 Ft
80 Ft
900 Ft
450 Ft
200 Ft
230 Ft

1600 Ft/kg
160 Ft/l
320 Ft/l
2000 Ft/kg
249 Ft/l

766 Ft/l

Sütemények, linzerek nagy választékban!


