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FE LH ÍVÁS

KolorAPP 
Már letölthető!

K É PV ISE LŐ -TE STÜ LETI Ü LÉ S

KÖLTSÉGVETÉS: 
FOLYTATÓDNAK A FEJLESZTÉSEK
Tárgyalta és megszavazta Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az év egyik kulcsfontosságú rendelet-tervezetét: a 2018-as költségvetési javaslatot. 

Túl a számokon - napirenden volt többek között a Német-, a Lengyel-, valamint a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat tavalyi működését bemutató tájékoztatók elfogadása; és a 

városimázst alapjaiban meghatározó „Kolor-védjegy” okán a vonatkozó önkormányzati 

rendelet módosítása is.

Kétségtelenül az idei év 

költségvetésének megvi-

tatása kapta a legnagyobb 

teret február 15-én, a Kép-

viselő-testület aktuális, 

munkaterv szerinti ülésén. 

Lövey Zoltán - a Gazdasá-

gi, Pénzügyi és Városfej-

lesztési Bizottság elnöke 

- mindenekelőtt leszögez-

te: a tervezet összhang-

ban áll az önkormányzat 

gazdasági programjával. Ő, 

valamint Pásztor László és 

Bukó Géza képviselők, bi-

zottsági elnökök is meg-

köszönték és méltatták a 

dokumentum elkészítésé-

ben résztvevő szakembe-

rek munkáját.

A városatyák többsé-

gi szavazatával elfogadott 

költségvetési rendelet a 

záloga annak, hogy Kazinc-

barcika folytathassa a már 

megkezdett utat: egyrészt 

a városi fenntartású intéz-

mények (pl.: bölcsődék, 

óvodák), valamint más lé-

tesítmények (pl.: uszoda) 

stabil működtetése, más-

részt az életszínvonalat je-

lentős mértékben növelő 

fejlesztések kapcsán. 

A kiegyensúlyozott, fele-

lős intézményi működést 

hivatott szolgálni példá-

ul az a közel 500 millió fo-

rint, melyet a most meg-

szavazott költségvetés a 

szociális ágazat feladatel-

látásához, vagyis a segít-

ségre szoruló városlakók 

támogatásához rendel. 

Ezen túlmenően olyan be-

ruházásokat is tartalmaz 

a 2018-as büdzsé, melyek 

az életminőséget kívánják 

emelni. Az említett fejlesz-

tések egy része esetében 

az önkormányzat valamely 

elnyert, pályázati forrást 

egészít ki önrésszel. Pél-

daként itt említhető a Má-

jus 1. úti orvosi rendelő fel-

újítása, a kerékpárút újabb 

három szakaszának kivi-

telezése, vagy az óvoda-

épületek korszerűsítése. 

A beruházások másik ré-

szét viszont kizárólag a 

város finanszírozza, saját 

költségvetéséből. Ez utób-

bi körbe tartozik a közvi-

lágítás korszerűsítése, a 

járdák rekonstrukciója és 

utak rendbetétele, a Fő tér 

megújítása, (melynek első 

üteme tavaly indult, de már 

a második szakasz pénz-

ügyi fedezete is rendelke-

zésre áll) valamint az újka-

zinci terek rekonstrukciója, 

mely terek közül legalább 

egy még idén megújul.

A Képviselő-testület a kü-

lönböző javaslatok és tájé-

koztatók elfogadása után 

számos indítványt is tár-

gyalt - így például a Nem-

zeti Ovi-Sport Program 

keretében megvalósítan-

dó, újabb két multifunkcio-

nális pálya megépítéséhez 

előfeltételként szükséges 

pályázatok benyújtásának 

adott zöld utat. A Kazinc-

barcikai Összevont Óvo-

dák Mesevár és Napsugár 

Tagóvodája már korábban 

elnyerte a lehetőséget a 

multifunkcionális pálya 

kialakítására; a mosta-

ni döntéssel a Nefelejcs és 

Százszorszép Tag óvodák 

pályázathatnak.

Több, mint fél évtize-

des múltra tekint vissza 

a Bánvölgye Pálinkafesz-

tivál. A rendezvényt ha-

gyományteremtő céllal a 

Bánhorváti- Nagybarca 

Polgári Együttműködé-

si Egyesület hívta életre. 

Az eseményt a tradíciók-

nak megfelelően minden 

évben Bánhorváti rende-

zi, ám a pálinkamintákat a 

két társ településen, Nagy-

barcán és Vadnán is össze-

gyűjtik, majd átszállítják a 

rendezőfalu művelődési 

házába. Idén mintegy 75 

pálinkaféle rangsorolásáról 

döntött a zsűri. A Berkes 

János Művelődési Házban 

február 17-én, délre vár-

ták a nevezőket. A köszön-

tők elhangzását követően 

kulturális műsor fogad-

ta a résztvevőket, mely-

ben fellépett a Bánhorváti 

Népdalkör, a helyi Leven-

dula Nyugdíjasklub és Kiss 

Alexandra, aki pajzán me-

sékkel szórakoztatta a 

jelenlévőket. Ezután a 

vendégeknek disznóto-

ros ebédet szolgáltak fel, 

miközben mindenki izgul-

hatott, vajon hogyan ér-

tékelnek az ítészek. Az 

eredményhirdetést jó han-

gulatú mulatozás követte, 

természetesen a nevezett 

italok kóstolásával egybe-

kötve, melyek között olyan 

különlegességek is akad-

tak, mint a birs-, ősziba-

rackpálinka, illetve a man-

darinpárlat.

A HETEDIK
TÉ RSÉG

ZOMBIKKAL TÁNCOLÓK
A Sajószentpéteri Kos-

suth Lajos Általános Isko-

lában február 16-án a far-

sangi hagyományoknak 

megfelelően állt a bál. A 

felső tagozat minden osz-

tálya csoportos produk-

cióval készült, a néhány 

egyéni jelmezes rendkí-

vül ötletes volt. Minden 

előadást tapsorkán és 

gratuláció fogadott, egy 

igazi közösségi progra-

mon, egymás munkájá-

nak együtt örülve tölt-

hetett el itt egy kellemes 

estét a vendégként ide-

érkező. Sajátos hagyo-

mány a nyolcadik évfo-

lyamosok keringője, mely 

a műsor keretét adta idén 

is, két csoportban tán-

coltak a végzős diákok. A 

rendkívül magas színvo-

nalú nyitó- és zárótáncot 

november óta tanulják a 

diákok a nulladik és a dél-

utáni órákban, az iskola 

táncpedagógusa segítsé-

gével. Ez az utolsó közös 

produkciójuk a ballagást 

megelőzően. A tanulók 

családtagjai nagy öröm-

mel készülnek erre az al-

kalomra a legünnepibb 

és meghatóbb pillanatai 

ezek minden évben az in-

tézmény farsangi báljá-

nak. A produkciók cso-

portos táncok, skót tánc, 

zombik, órák, macskák 

és múzeumrablás témá-

it dolgozták fel rendkívül 

ötletes koreográfiákkal, 

több esetben az osztály-

főnökök is beöltöztek, 

szerepeltek tanítványa-

ikkal. A jókedvet a tom-

bolasorsolás, farsangi ba-

zár és a büfé inomságai is 

szolgáltálták.

SAJÓSZENTPÉTEREN 
IS LANDOLT A BOEING
Marc Camoletti nagy si-

kerű színdarabját láthat-

ta a közönség Sajószent-

péteren, a Kulturális 

Központban, február 19-

én. A darab népszerű-

ségét mutatja, hogy 

1965-ben az amerikaiak 

filmet forgattak belőle, 

Tony Curtis főszereplé-

sével.  A történet cse-

lekménye egy Párizsban 

élő nőcsábász riporter 

személye körül bonyo-

lódik, aki egyszerre há-

rom stewardess-szel is 

viszonyt tart fenn. Ber-

nard, eddig nagyszerűen 

boldogult a találkák ösz-

szehangolásával, ám az-

tán nem várt nehézség-

gel kell szembenéznie. Az 

új „Boeingek” szolgálat-

ba állításával a barátnők 

útja keresztezi egymást. 

Az Egri Pinceszínház tár-

sulatának előadásából 

kiderült, hogyan boldogul 

hősünk szorult helyzeté-

ben. 

BÁL A 
KÖZSÉGÉRT

Azt mondják, faluhelyen jobban összetartanak az 

emberek. Ismerik egymás gondját, baját, örömét. Na-

gyon sok helyen még élnek az évszázados, évtizedes 

hagyományok. Az idősek ápolják azokat, s igyekez-

nek tudásukat átörökíteni az utódokra. Felgyorsult, 

digitalizált világunkban azonban egyre nehezebb fel-

adat hárul a falvakra, a benne élőkre, az önkormány-

zatokra. A települési szinten működő civil szerve-

zetek az önkormányzatok mellett sokat tehetnek 

polgáraik életminőségének javításáért. Vadnán, a 

„Községünkért és Egymásért” Alapítvány évek óta 

megszervezi jótékonysági bálját, minden év febru-

árjában. Mint mindig, a cél idén is a községben funk-

cionáló szervezetek, intézmények rendezvényeinek 

a támogatása. A jelöltekre még várni kell, hiszen az 

alapítványi támogatás pályázati úton dől el, melynek 

sorsáról az öttagú kuratórium dönt. A rendezvény 

talpalávalójáról Sipos Péter gondoskodott.

MEGYÉNKBE IS 
MEGÉRKEZETT  
AZ INFLUENZA

Országszerte tömegesen keresik fel a rendelőket a 

betegek különböző megfázásos panaszokkal. A híra-

dások egyre-másra számolnak be a kórházak teljes, 

vagy részleges látogatási tilalmáról, ezért szeretteink 

látogatása előtt célszerű tájékozódni, mely egész-

ségügyi intézmények, vagy osztályok rendeltek el 

zárlatot. De nézzük, mit is nevezünk inluenzának és 

melyek a legmeghatározóbb tünetei. Az inluenza az 

inluenzavírusok által okozott, ragályos légúti meg-

betegedés, a legjellemzőbb tünetei: láz, fejfájás, köhö-

gés, torokgyulladás, ízületi, ill. izomfájdalom, általános 

levertség, fáradékonyság. Tartsuk szem előtt, hogy 

nem minden fertőzöttnél jelentkeznek egyszerre a 

felsorolt tünetek.

Sajnos, egyre többen fordulnak orvoshoz, de magunk 

is sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért. Első-

sorban fogyas szunk nagy adagban C-vitamint. Erre 

alkalmas a citrom, a savanyú káposzta és egyéb gyü-

mölcsfélék. Fontos a bő folyadék bevitele, lehetőleg 

meleg tea formájában.

Amennyiben a felsorolt tüneteket tapasztaljuk, azon-

nal kezdjünk hozzá a gyógyításhoz már otthon is. A láz 

csillapítása nagyon lényeges. A gyógyszertárban kap-

ható vény nélkül is erre alkalmas tabletta. Ha ez nem 

kellően csökkenti a lázat, alkalmazni kell a jól bevált 

vizes borogatást a végtagokra és a mellkasra. A tartós 

magas láz, 38 oC felett komoly terhet ró a szervezetre, 

alapja lehet a szövődmények kialakulásának. Abban az 

esetben, ha a panaszok erősödnek, a közérzet romlik, 

feltétlenül orvoshoz kell fordulni az esetleges súlyo-

sabb szövődmények elkerülése miatt.

Az ülésen szó esett a városi sportfejlesztésekről, 

melyek közül kiemelkedik a vízi sportkomplexum. Ez 

uszoda és tanuszoda funkción túl rekreációs (szau-

na, itnesz) célokat is megvalósít. 

Nagy örömmel fogadta a Képviselő-testület azt a 

tényt, hogy a kültéri medencék révén a régóta hi-

ányolt strand szerepét is betölti majd a vízi komp-

lexum.

Jelmezesek a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola farsangján

Ülésezik a képviselő-testüket

Lövey Zoltán képviselő

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com
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FITT BA RC I K A

EGÉSZSÉGÜNK LEGJOBB 
KARBANTARTÓJA

– Már a bemutatkozása 

sem hétköznapi. Mit jelent 

a „Dingir” kifejezés a ne-

vében?

– Ez egy sumér szó és 

tündért jelent. Egysze-

rűen rajongok a termé-

szetért, az erdőért. A fák 

olyan közel állnak hozzám, 

megnyugtat a jelenlétük. 

Éppen ezért rengeteget 

járom a környéket, a hely-

beliek legnagyobb cso-

dálkozására, egyedül. Na-

gyon sok természetfotót 

készítek, és tulajdonkép-

pen az ismerősök kezdték 

használni az erdő tündére 

kifejezést, így lopódzott 

a nevembe ez a különös 

csengésű név. 

– Rajzaiban meg is jeleníti 

a természetet?

– Természetesen. Nem 

csak növényeket, állato-

kat szintén szívesen áb-

rázolok, a vadállatoktól a 

háziállatokig. Sőt, szim-

bolikus tartalommal bíró 

természeti grafikám is 

van, az úgynevezett élet-

fa. Sosem felejtem el, nem 

tudtam, hogy mit akarok 

rajzolni, csak úgy kiala-

kult. A másik kedvencem a 

csodaszarvas. Nekem ez a 

kettő összekötődik. 

– Érdekli a keleti ilozóia? 

Alkotásai között felfedez-

tem egy jin és jang szim-

bólummal festett követ. 

– Igen, érdekel, bár na-

gyon mélyen nem ástam 

bele magam a témába. 

Igaz, akárcsak jin és jang, 

én is törekszem a napos 

és árnyékos oldal közötti 

egyensúly megtartására 

az életemben.

– Úgy látom, szívesen el-

mélkedik a spiritualitásról. 

Hisz a reinkarnációban?

– Nagyon. Hiszem, hogy 

bárki korábbi, vagy el-

következendő életét a 

cselekedetei határozzák 

meg. Ha újjászületnék, fa 

lennék. Nagyon famániás 

vagyok, állandóan fotó-

zom őket. Előző életem-

ben pedig azt mondják, 

hogy boszorkány voltam. 

Régebben lobbanékony 

természetű voltam, de 

most már nem. Sokat dol-

gozom, hogy kiküszöböl-

jem a hibáimat.

– Éppen mivel foglalatos-

kodik? 

– Most a kövek festése a 

nagy szerelem. Rúna-kö-

veket festek. Én magam 

nem jósolok belőle, de 

küldtem egy jósnőnek, 

azt mondta, jók. Akril-

lal készülnek, de papírra, 

fára is használom, illetve 

grafitportrékat rajzolok 

fotók alapján. A napokban 

bukkantam rá egy nagyon 

régi faládára, azt szeret-

ném népi motívumokkal 

díszíteni.

– Tanult rajzolni, vagy 

teljesen önszorgalomból 

sajátította el a különböző 

technikákat?

– Nem igazán, hacsak i-

gyelembe nem veszem, 

hogy 16 éves koromban 

egy évig jártam Miskolcra, 

Máger Ágnes festőmű-

vészhez.

– Melyik munkájára a leg-

büszkébb?

– Vörösmarty Imre ke-

resett meg néhány év-

vel ezelőtt, hogy a ké-

szülő Vazul vére című 

rockoperájának CD szö-

vegkönyvéhez csináljak 

grafikákat. Egy interne-

tes portálon bukkant rá 

a munkáimra és nagyon 

megtetszettek neki. Fél 

évig éltem egy fedél alatt 

a szereplőkkel. A Va-

zul családnak hívtuk ma-

gunkat. Nagyon jó csapat 

volt, csodálatos embere-

ket ismertem meg ben-

nük.

– Ha már itt tartunk, mu-

száj megkérdeznem, fog-

lalkoztatja a történelem?

– Érdekes, de nem any-

nyira. Szerintem a tör-

ténelmet a győztes írja, 

és ki tudja megmondani, 

hogy mi történt ezer év-

vel ezelőtt. A régészetben 

ugyan leletek állnak ren-

delkezésre, de mindenki 

másképp értelmezi, mint 

például Szent István sze-

mélyét. A mondavilágot 

viszont nagyon szeretem.

– Merít is belőle?

– Nem, de már elgondol-

kodtam a lehetőségen, 

milyen nagyszerű lenne 

megeleveníteni a régi ma-

gyar regéket.

– Alkotásaival januárban 

mutatkozott be egy mini 

kiállítás keretében az Új-

kazinci Programszige-

ten. Mikor és hol láthatjuk 

újra?

– Lakhelyemen, Dubi-

csányban lesz egy tárla-

tom május 20-án.

– Ha teljesítené egy 

dzsinn a kívánságát, mi 

lenne az?

– Fogós kérdés. Sok min-

dent szeretnék, de nem az 

anyagi dolgok érdekelnek. 

Nyugalomra, békére vá-

gyom önmagammal és a 

környezetemmel.

AZ ERDŐ LÁNYA
Hihetetlen utazásban volt részem a minap. Nem távoli tájakat kerestem fel, irodám 

négy fala közt a lélek útvesztőiben időztem el néhány órára. A Kolorhét szerkesztőség 

vendégeként Radnai „Dingir” Katinkával beszélgettem. A Dubicsányban élő, amatőr 

graikus hölggyel nem csupán az alkotás szépségéről cseréltünk eszmét, körbejár-

tunk sok egyéb témát is.  

I NTE R J Ú

Elkezdődött Kazincbarcikán az egész éven át tartó Fitt Barcika elnevezésű ingyenes 

sportprogram-sorozat február 19-én. Már az első héten nagy volt az érdeklődés az 

foglalkozások iránt. A program órarendje több korosztálynak: kismamáknak, babák-

nak, 40 vagy 50 felettieknek, iatal felnőtteknek vagy éppen speciális mozgásformát 

igénylő, esetleg egészségügyi problémákkal szenvedőknek kínál életkoruknak és ál-

lapotuknak megfelelő sportolási lehetőséget. A Kazincbarcika Város Önkormányza-

tának támogatásával megvalósuló egész éves eseménysorozat kéthavonta változó 

órarenddel, szakképzett oktatókkal több helyszínen, hetente legalább tíz alkalommal 

várják a mozogni vágyókat. A foglalkozások mindegyike ingyenes, a teljes eszközpar-

kot is az önkormányzat biztosítja.

A rendszeres sport és az egészséges életmód összefüggéseiről dr. Perjési Zsolt házi-

orvost kérdeztük, aki abban is tanácsot adott, hogy melyik mozgásformát válasszuk.

– Milyen egészségmeg-

őrző szerepe van a rend-

szeres sportolásnak? 

– A rendszeres testmoz-

gás kedvező élettani ha-

tásairól röviden szin-

te csak címszavakban 

lehet beszélni. A teljes-

ség igénye nélkül kiemel-

nék néhányat: a rendsze-

res sportolás csökkenti a 

szív- és érrendszeri be-

tegségek, a cukorbeteg-

ség kialakulásnak rizi-

kóját, csökkenti a magas 

vérnyomást, a rossz ko-

leszterin szintet. Javítja a 

szív és tüdő működését, a 

vérkeringést. Méregtele-

níti a szervezetet és ser-

kenti az anyagcserét. Ta-

nulmányok bizonyítják, 

hogy a rendszeres test-

mozgás jelentősen csök-

kenti a vastagbélrák és 

az emlőrák kockázatát. 

Karbantartja és erősíti 

az izomzatot, ízületeket, 

csontokat. Javítja a test-

tartást, ezáltal megelő-

zi a gerincbántalmakat. 

Zsírégető, segít a fogyás-

ban és az optimális test-

súly megtartásában. Nö-

veli a szervezet ellenálló 

képességét, javítja az im-

munrendszer működését. 

Fokozza az állóképessé-

get, kitartást, koncentrá-

lást, így energiát biztosít a 

mindennapi feladatok ellá-

tásához. Jó stressz-leve-

zető, továbbá hangulatja-

vító, segít a depresszión, 

szorongáson, de még az 

álmatlanságon is. A tartós 

stressz vagy a kialvatlan-

ság pedig számos beteg-

ség „előszobája lehet”.

– A mozgásszervi beteg-

ségben szenvedőknek mi-

lyen mozgásforma aján-

lott?

– Ez attól is függ, hogy 

milyen mozgásszervi be-

tegségben szenved valaki. 

Az alapbetegség vagy az 

ízületi elváltozások befo-

lyásolják, hogy mit szabad 

és mit nem. A gyakori csí-

pő- térdízületi kopás mel-

lett a futás például nem ja-

vasolt, de a kerékpározás 

igen. Általánosságban el-

mondható, hogy a vízben 

végzett mozgások ajánl-

hatóak. Ez lehet úszás, 

gyógyúszás, víz alatti tor-

na. Ezek a mozgások nem 

terhelik meg az ízülete-

ket, javítják a testtartást. 

A gerincbetegeknek szá-

razföldön végzett ge-

rinctorna is ajánlható. A 

mozgásszervi betegek 

számára nagyon haszno-

sak lehetnek a jógagya-

korlatok is.

– Mielőtt valaki elkezd 

sportolni, szükséges-e 

egészségügyi állapot-

felmérés?

– Mindenképpen ajánla-

tosnak tartom. A meg-

felelő mozgás megvá-

lasztásakor mindig szem 

előtt kell tartani az ál-

talános erőnlétet, kü-

lönféle korábbi vagy 

meglévő betegségeket 

vagy elváltozásokat, az 

életkort. Kerülni kell az 

aránytalanul nagy meg-

terhelést és mindig a 

fokozatosság elvét kell 

követni. Fontos, hogy a 

mozgás örömöt okoz-

zon, és ne terhelje túl a 

szervezetet.

– Vannak-e olyan be-

tegségek, amelyeknél 

kifejezetten ajánlott a 

rendszeres mozgás? 

– Természetesen. Ezek 

egy részéről korábban 

már beszéltem. Ilyenek 

például a túlsúly, a magas 

vérnyomás, a szív- és 

érrendszeri betegségek, 

a cukorbetegség, a szo-

rongásos állapotok, de-

presszió, alvászavarok, a 

csontritkulás korai stádiu-

mai és különféle mozgás-

szervi betegségek. De ide 

tartoznak egyes gyomor-, 

bélrendszeri panaszok is. 

A mozgás serkenti a belek 

normális összehúzódásait, 

ezáltal hosszú távú meg-

oldás lehet különböző hasi 

panaszokra, továbbá ked-

vezően hat az aranyér-

re is. A visszatérő fejfájás 

egyes típusait is említ-

hetném, ahol a rendsze-

res sportolás jelentősen 

csökkentheti a rohamok 

intenzitását és gyakori-

ságát. 

– Mi a véleménye a ka-

zincbarcikai önkormány-

zat kezdeményezéséről, 

az egész éves ingyenes 

sportfoglalkozásokról?

– A sportolás elhanya-

golásának legfőbb oka 

az esetek többségében a 

motiváció és a szabadidő 

hiánya, de az okok között 

gyakran szerepel a pénz-

hiány, vagy valamilyen 

betegség. A mostani kez-

deményezés segítségével 

a lakosság inaktív tagjai 

közül egyre többen csat-

lakozhatnának a rendsze-

resen sportoló, aktívab-

ban élő, egészségesebb 

életmódot folytatók tá-

borához.

Radnai Katalin Julianna Kazincbarcikán született 

1980-ban. Középiskolai tanulmányait a Seré-

nyi Béla Gimnáziumban végezte, Putnokon, majd 

dísznövényter mesztő szakmát szerzett. Jelenleg 

Dubicsányban él és alkot. 

Fo
tó

: S
zű

cs
 M

ar
a

Radnai Katinka alkotása Vízitorna a Kazincbarcikai Fedett Uszodában

Gerinctornatorna az Egressy Béni Művelődési Központ klubtermében

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com
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NA PSUGÁ R TAGÓVODA

NAPSUGÁR ŰZTE EL A TELET
Ovisok, óvodapedagógu-

sok és szülők gyülekeztek 

a Napsugár Tagóvoda ud-

varán február 15-én, hogy 

együtt űzzék el a telet. A 

hagyományokhoz híven 

az intézményben idén is 

megrendezték a farsangi 

időszak és tél végét jelző 

télbúcsúztató ünnepsé-

get, ahol a gyermekek vi-

dám dalok, versek, mon-

dókák és népi rigmusok 

mellett megismerked-

hettek a farsangi népszo-

kásokkal is. A kiszebábé-

getéskor a gyermekek 

zajkeltő szerszámokkal, 

kereplővel, csörgővel, 

dobbal kísérve télűző rig-

musokat kántáltak. A ki-

csik már nagyon várják a 

jó időt, így ezt a népha-

gyományt elevenítették 

fel céljuk eléréséhez: hogy 

beköszöntsön a tavasz.

Siető Kata óvodapeda-

gógus elárulta, a program 

célja az, hogy az óvodások 

már most megismerjék a 

néphagyományokat, hi-

szen a Napsugár Tagóvoda 

kiemelt hangsúlyt fektet a 

hagyományok ápolására és 

arra, hogy átadják azokat a 

legkisebbeknek is.

R EJTV É N Y FEJTŐ V E RSE N Y

AGYTORNA IDŐVÁR MÓDRA
Rejtvényfejtő versenyre 

várta az érdeklődőket az 

Idővár Nyugdíjas Kulturális 

Klub és a Barcika Art Kft. 

február 17-én a Mezey Ist-

ván Művészeti Központban.

– Korábban számos ver-

senyt szervezett az ak-

kori nevén Irinyi János Kö-

zépiskolában és a magyar 

rejtvényfejtők napja al-

kalmából társaival együtt 

szerették volna újraélesz-

teni a megmérettetést Ka-

zincbarcikán – árulta el a 

rejtvényfejtő bajnokság 

ötletgazdája Szécsi Ottó 

nyugdíjas pedagógus, az 

Idővár Nyugdíjas Kulturá-

lis Klub tagja.

Az esemény megnyitó-

ján elsőként Pelle Anna, az 

Idővár Nyugdíjas Kulturális 

Klub elnöke, majd Klimon 

István, a város alpolgár-

mestere köszöntötte a ver-

senyzőket. A városvezető 

beszédében hangsúlyoz-

ta: nagyon örül, hogy sokak 

érdeklődését felkeltette a 

verseny és a következő év-

ben kollégáival ő is indulni 

kíván az agytornán.

Az ünnepélyes megnyitón 

Szitka Péter, Kazincbarcika 

polgármestere is részt vett.

A programon egyénileg és 

kétfős csapatokban mé-

rették meg magukat az ér-

deklődők, akiknek össze-

sen nyolc – többek között 

logikai – feladatot kellett 

megoldaniuk mintegy két 

óra alatt.

A program összes részt-

vevőjét oklevéllel díjazták 

a szervezők, kategórián-

ként az első három helye-

zettet könyvvel, társasjá-

tékkal és belépőjegyekkel 

jutalmazták. A rejtvények 

javításában a klub tagjai 

mellett az irinyis diákok is 

segítettek

A VERSENY EREDMÉNYEI:

Egyéni: 1. Róth Zoltán, 2. Fábián Lajos, 3. Balogi Erzsébet

Csapatok:, 1. Handó Vilmos és Handóné Herceg Éva; 2. Ruszkai Gyuláné és Jenei Sán-

dorné; 3. Polónyi Sándorné és Bodolainé Tóth Mária

EG R E SSY BÉ N I VÁ ROSI KÖN Y VTÁ R 

GYARAPÍTSD 
TUDÁSOD A 
KÖNYVTÁRBAN!
A kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtár 24 

755 139 Ft pályázati támogatást nyert „Gyarapítsd 

tudásod a könyvtárban!” című projektjére, melynek 

keretében 14 nevelési és oktatási intézménnyel kö-

tött együttműködési megállapodás alapján valósul-

nak meg a tervezett programok. Az együttműködés-

ben részt vesz Kazincbarcika valamennyi általános 

iskolája, három óvoda, két középiskola és 3 környező 

kistelepülésen működő általános iskola. A tervezett 

programok között zömmel kulturális órák és könyv-

tári foglalkozássorozatok szerepelnek, de lesz havi 

szakkör, témanap, témahét, tehetséggondozás és ol-

vasótábor. A könyvtárban folyamatosan működő klu-

bok és egyéb foglalkozások szintén a pályázati tá-

mogatásból valósulnak meg a fenti időszak alatt. A 

felhívás alapján teljesítendő vállalások legfontosabb 

indikátora a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek részvételének és tanórán kí-

vüli tevékenységének támogatása. A megfogalma-

zott elérendő célok között a résztvevők ismeret- és 

tudásgyarapítása, különböző kompetenciák fejlesz-

tése mellett a könyvtárhasználók számának eme-

lése, a könyvtárhasználat valamint az olvasás fon-

tosságának további népszerűsítése a legfontosabb.  

A megfogalmazott célokat a könyvtár nem formá-

lis és informális, csoportos tanulási formákkal kí-

vánja megvalósítani. Az évekre visszatekinthető 

jó kapcsolat a nevelési és oktatási intézményekkel 

gördülékennyé teszi a szervezést, az együttműkö-

dő intézmények pozitív hozzáállása a célok megva-

lósulását vetíti előre. A programokon való részvétel 

természetesen ingyenes, csupán regisztrált vagy be-

iratkozott könyvtárhasználóvá kell válni. A regisztrá-

ció és a beiratkozás ingyenes a 16 év alatti korosztály 

számára, 16 éven felüliek számára csak a regisztráció 

ingyenes.

Az EFOP-3.3.2.-16. sz., Kulturális intézmények a köz-

nevelésért c. pályázati konstrukcióbanpályázat meg-

valósítási időszaka 2018. február 1-jétől 2019. július 

31-éig tart majd.

HELYBEN 

VAGYUNK

300 / 50       

Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

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:

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 h_ségidQ 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes h_ségidQ 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes h_ségidQ 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes h_ségidQ 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes h_ségidQ 

alatt

100 / 6       

Mbit/s

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS 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

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TV CSOMAGOK AKÁR 200 CSATORNÁVAL

VEZETÉKES TELEFON INGYEN SZÁMHORDOZÁSSAL 200 FT-TÓL

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396
Aki velünk költözik, 

időt és pénzt spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200

www.nemethtrans.hu

A Napsugár Tagóvoda udvarán kiszebábot égettek Látogatók az Egressy Béni Városi Könyvtárban

Szécsi Ottó ötletgazda  
köszönti a résztvevőket

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Gépkezelő
munkatársat keres

Főbb feladatok:

• Munkagépek napi kötelező ellenőrzése, gépnaplók vezetése

• A hulladékok feldolgozását szolgáló gépek kezelése

• Teherautók rakodása

Szakmai elvárások:

• Középfokú végzettség, illetve több gépre vonatkozó jogosultság előny

• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny

• Emelő és rakodógépre vonatkozó Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes 

engedély. Gépcsoport: 4511, 4572, 1212, 1222, 1412

• Érvényes orvosi alkalmasság

Egyéb elvárások:

• Megbízhatóság, precíz munkavégzés

• 

• Csapatmunkára való alkalmasság

• 2 műszakrendben való munkavégzésre való hajlandóság

Amit kínálunk:

• Alkalmazotti jogviszony

• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés

• Hétfőtől – péntekig tartó üzemelés, hétvégi pihenőnapok

• Szakmai fejlődési lehetőség

• Béren kívüli jutatások

Munkavégzés helye: Sajókaza 

Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos 
 megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. március 1.

Lakossági fogadóórát tart 

2018. 02. 26-án
15:30-tól

Lövey Zoltán, Bukó Géza
és Pásztor László

Helyszín: MSZP Iroda 
Kazincbarcika,

Rákóczi tér 4.   1.emelet

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com
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BIZTONSÁG HIRDETÉS

Testnevelőtanárként dolgozom a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban, szakmámból 

eredően nagyon fontos számomra az egészséges életmód. Célkitűzésem a gyerekek, 

felnőttek egészségre nevelése. Az iskolai tanításon kívül, a most induló Fitt Barcika 

elnevezésű programon is találkozhatnak az érdeklődők velem, ahol kismamatornát 

fogok tartani. A mozgás mellett fontosnak tartom az egészséges ételek fogyasztását, 

valamint a sok zöldséget.  Az egyik legnagyszerűbb étel a hal, amit azért javaslok, mert 

a szervezet számára fontos tápanyagforrást biztosít. Én is sokszor készítek halételt 

otthon, szerencsére nálunk mindenki szereti. Az egyik kedvencem a pisztráng, fűsze-

res tepsis burgonyával és friss zöldségekkel.

Egy recept, egy sztori
SZEGEDINÉ ALEVA ANDREA KISMAMATORNA-TRÉNER

GASZTRONÓMIA

Elkészítése:  A halakat 

megtisztítjuk, majd sű-

rűn bevagdaljuk, mind-

két oldalukat besózzuk. A 

puha vajat összekeverjük 

az aprított kaporral, pet-

rezselyemzölddel, szét-

nyomott fokhagymage-

rezdekkel. A pisztrángok 

egyik oldalát megken-

jük vele, majd a megkent 

felükkel az alufóliával bélelt 

tepsibe tesszük, és meg-

kenjük a másik oldalukat 

is. Jól nyomkodjuk bele a 

fokhagymás vajat az irda-

lások közé. Ha marad vaj, 

azt rakjuk a hasüregbe. Te-

gyük a tepsit 220 fokos sü-

tőbe, 20 percre.

A fűszeres tepsis burgo-

nya: A burgonyát meghá-

mozzuk, felvágjuk hasá-

bokra, majd sütőpapírral 

bélelt tepsibe tesszük. Rá-

szórjuk a sót, borsot, roz-

maringot és paprikát. 

Ráöntjük az olajat, és jól 

összekeverjük, hogy a fű-

szerek mindenhol érjék. 

Előmelegített sütőben 180 

fokon sütjük, amíg ropogós 

nem lesz a külseje. Közben 

2-3-szor forgassuk át.

Az ételt friss zöldségekből 

készült salátával tálaljuk.

HOZZÁVALÓK:
• 2 db pisztráng
• 8 dkg vaj
• só
• 1 teáskanál aprított kapor 
• 1 teáskanál apróra vágott 
petrezselyemzöld

• 4 gerezd összezúzott fokhagyma
A feszeres tepsis burgonyához
• 1kg burgonya
• 1 teáskanál füstölt pirospaprika
• 1 kávéskanál só
• 1 kávéskanál bors
• rozmaring ízlés szerint
• 1 dl napraforgó olaj

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Műszakvezető
munkatársat keres

Főbb feladatok:

• A hulladékkezelési létesítmények műszaki koordinálása

• A személyi állomány munkájának beosztása, szabadság kiadások ütemezése, a napi munka-

végzés összehangolás, feladatkiosztás, ellenőrzés

• Munkagépek, technológiai sorok karbantartási feladatainak ütemezése

• Napi feldolgozás dokumentálása, készletkimutatások készítése

Szakmai elvárások:

• Legalább középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny

• 

• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny

Személyiségbeli elvárások:

• Felelősségteljes munkavégzés

• Szervezőkészség, határozottság

• Hatékony kommunikációs képesség

Amit kínálunk:

• Alkalmazotti jogviszony

• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés

• Hétfőtől péntekig tartó üzemelés, hétvégi pihenőnapok

• Szakmai fejlődési lehetőség

• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: Sajókaza 

Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos 
 megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. március 1.

POLLAC K ÚTI BÖLC SŐDE

MESÉS KARNEVÁL 
Farsangi ünnepséget tartottak az I. Számú Pollack Úti 

Bölcsődében február 16-án. A gyermekeket szüleik is 

elkísérték, így közösen töltötték kicsik és nagyok a ze-

nés, jó hangulatú délelőttöt.

Tűzoltó, csontváz, pillangó 

és hercegnő: ezek voltak a 

legnépszerűbb jelmezek a 

mai farsangi ünnepségen 

a bölcsődében. A jelmez-

bemutató után a gyer-

mekek és kisgyermekne-

velők táncoltak, a szülők 

pedig a bölcsőde dolgozói 

által kínált farsangi fánk-

ból és különféle édessé-

gekből falatoztak.

– Évek óta hagyomány a 

farsangi mulatság min-

den intézményükben , 

családi délelőtt kere-

tén belül. Céljuk ezzel, 

hogy minden gyermek jól 

érezze magát náluk és a 

szülők is betekinthesse-

nek gyermekeik közös-

ségi életébe – mondta 

el Ronyeczné Dobronyi 

Márta, intézményegy-

ség-vezető érdeklődé-

sünkre.

Az intézmény nevelői 

fontosnak tartják, hogy a 

gyermekek hozzászokja-

nak a nagyobb közössé-

gekhez, így a későbbiek-

ben könnyen be tudjanak 

illeszkedni az óvodába, 

majd az iskolába. A vigas-

ságon részt vett Klimon 

István, Kazincbarcika al-

polgármestere, valamint 

Riespler Pál önkormány-

zati képviselő is.

FOKHAGYMÁS PISZTRÁNG FŰSZERES TEPSIS BURGONYÁVAL

FOKOZOTT ELLENŐRZÉS 
AZ ÓVODÁK ÉS ISKOLÁK 
KÖRNYÉKÉN
Felelős szülőként az év valamennyi 

napján, számtalan módon vigyáz-

zuk gyermekeink életét és tes-

ti épségét. Az iskolaszezon ideje 

alatt azonban – a szokásos óvin-

tézkedéseken túl – még arra is kü-

lön ügyelnünk kell, hogy az oktatá-

si intézményeket biztonságosan 

közelítsük meg.

Ebben hatékony segítséget nyúj-

tott már az elmúlt időszakban is 

a Kazincbarcikai Önkormányzati 

Rendészet, akik - a Kazincbarci-

kai Rendőrkapitányság munkatár-

saival szoros együttműködésben 

- fokozott jelenlét és közlekedé-

si ellenőrzések révén törekedtek 

arra, hogy az óvodás-, illetve is-

koláskorúak biztonságát tovább 

növeljék. Tették mindezt úgy, hogy 

a járművezetőket, a gyermekei-

ket gépjárművel óvodába, iskolá-

ba szállító szülőket a közlekedési 

szabályok betartására sarkallták 

- elsősorban igyelmeztetéssel, a 

szabályok követésére irányuló fel-

hívással, és csak nagyon kivételes 

esetben szabtak ki ezidáig bírsá-

got. Küldetésük eredményeként 

javult a közlekedési morál és ezzel 

együtt természetesen a közlekedő 

gyerekek biztonsága. 

A rendészet munkatársai máig na-

ponta tartanak fokozott közleke-

dési ellenőrzést az oktatási intéz-

mények környékén, hiszen feladat 

még mindig van: vissza kell szorí-

tani a szabálytalanul várakozó jár-

művek számát. Továbbra is van-

nak ugyanis olyan vezetők, akik 

megállnak a tiltó tábla ellenére, 

vagy éppen a várakozni tilos jel-

zőtáblát hagyják igyelmen kí-

vül, esetleg oly módon parkolnak 

autóikkal, amellyel veszélyezte-

tik a ki- és beszálló gyermekek 

biztonságát, esetenként a többi 

jármű továbbhaladását. A fentiek 

mellett nagyon fontos hangsú-

lyozni, hogy a köznyelvben csak 

vészvillogóként emlegetett esz-

köz (vagyis a mindkét oldali első 

és hátsó irányjelző egyidejű mű-

ködtetése) nem ad felmentést a 

megállási tilalom alól automati-

kusan, indokolatlan működteté-

se közúti közlekedési szabályok 

kisebb fokú megsértésének mi-

nősül.

A rendészet tehát – elsősorban 

a gyermekek biztonsága, vala-

mint ezzel szoros összefüggés-

ben a szabályok betartatása ér-

dekében – a jövőben is fokozott 

ellenőrzést folytat, így a sza-

bálytalankodó járművezetők 

gyakrabban találkoznak majd a 

jogsértéstől függően szabály-

sértési, vagy közigazgatási bír-

ság kiszabásával, illetve eljárás 

kezdeményezésével. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni: 

az élet és az egészség ajándék, a 

gépjármű veszélyes üzem, a sza-

bályok pedig a közösség érdekeit 

szolgálják. 

Ügyeljünk hát mindannyian 

gyermekeink biztonságára, el-

kerülve egyúttal az esetleges 

bírságot, vagy büntetést is.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2018. március 05-én (hétfő) 11:00-kor

HANGOS ÜZEMŰ (TELJES KÖRŰ) PRÓBA 

lesz városunkban.
Az elektronikus szirénák megszólalási (telepítési) helyei:

A szirénajel leadása előtt és után az alábbi
tájékoztató szöveg lesz hallható:

„Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba!
Most a katasztrófariadó jelzését hallják!”

A szöveges részt követően azonnal lesugárzásra kerül a 

„Katasztrófariadó” jelzés
(két percig tartó, folyamatos, váltakozó hangmagasságú szirénahang)

„Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba!
Most a veszély elmúlt jelzését hallják”

A szöveges részt követően azonnal lesugározásra kerül a 

„Veszély elmúlt” jelzés
(kétszer fél percig tartó, fél perces szünettel megszakított 

egyenletes hangmagasságú szirénahang)

„A próbának vége! A próbának vége!”
A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak teendője nincs.

Ez a rendszer próbája.

- Építők útja 21.
- Mátyás kir. u. 69.
- Széchenyi u. 92.
- Fő tér 39.
- Táncsics- Bercsényi út 
 kereszteződése

- Egressy B. u. 4.
- Iskola u. 7.
- Erőmű-Kacsóh Pongrác u.
 kereszteződés.
- Egressy u. 45.

- Herbolyai u. 9.
- Irinyi J. u. 1.
- Attila u. 8.

Polgármesteri Hivatal
Kazincbarcika

Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kazincbarcika

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



11KOLORHÉT • IV. / 7.10 2018. FEBRUÁR 23.

K BSC

FŐPRÓBA UTÁN BAJNOKI  
A bajnoki főpróba a Balmazújváros ellen nem sikerült, hiszen 2-0-s vereséget szen-

vedtek a kék-sárgák. Az utolsó felkészülési találkozó után azonban vasárnap délután 

már NB II-es mérkőzést játszik a Kazincbarcika. 

A kéthónapos téli bajnoki 

szünet után már követ-

kezhet a folytatás immár 

bajnoki meccsen a Szol-

nok ellen. A főpróba nem 

sikerült, de ilyenkor szokás 

mondani az előadás sokkal 

jobb lesz. Az NB I-ben sze-

replő Balmazújváros simán 

győzött 2-0-ra a barcika-

iak ellen, de azon a találko-

zón nem az eredmény volt 

a fontos. Vitelki Zoltán és a 

szakmai stáb a felkészü-

lés során végig arra töre-

kedett, hogy megfelelő 

formába hozza az együt-

test a február 25-i bajnoki 

folytatásra. A klubvezetés 

sem tétlenkedett, hiszen a 

távozók helyére sikerült új 

labdarúgókat igazolni. 

Burics András, Gábor Pé-

ter, Micsinai Miklós és Var-

ga Márkó távozott a holt-

szezonban a csapattól. Az 

együttest megerősítendő 

Murai Márk Mezőkövesd-

ről Orovecz Ádám pedig 

Balmazújvárosból köl-

csönbe, valamint Fila Ká-

roly a Sportul Snagovtól 

és Gábor Lukács József az 

STC Salgótarjántól érke-

zett a KBSC-hez. 

A Kazincbarcika hétvégi 

bajnoki ellenfele ugyanúgy 

28 pontos a bajnokság-

ban, mint a 11. helyen álló 

kék-sárgák, de jobb gólkü-

lönbségével áll a 10. pozí-

cióban. A két csapat ősz-

szel a Tisza partján 0-0-s 

döntetlent játszott. A KBSC 

győzelemre készül, hiszen 

jól jönne számukra a 3 pont, 

visszaadná a csapat hitét 

és önbizalmát. A Szolnok jó 

erőkből álló csapat és nem 

lesz könnyű a legyőzésük. 

A Kazincbarcika legutóbb 

2017. október 29-én győ-

zött a Zalaegerszeg ellen, 

míg a Szolnok 2017. novem-

ber 5-én ízlelhette meg a 

győzelem ízét, amikor 

3-1-re verte a Gyirmótot. 

A találkozó február 25-én 

délután 2 órakor kezdődik 

Tiszaújvárosban.

V ÍZI LA BDA

DUPLA GYŐZELEM  
Kazincbarcika adott otthont az Északkeleti Liga Kupa 

Területi Utánpótlás Vízilabda-bajnokság harmadik for-

dulójának február 17-én.

A barcikai Delineké volt 

a főszerep szombaton 

a Kazincbarcikai Fedett 

Uszodában, ahol hazai 

pályán két mérkőzést is 

játszott a csapat.

Ezen a napon a delinek 

először a Gyöngyösi Ali-

gátorokkal, majd az Oc-

topus BVSE csapatával 

küzdöttek meg.

– Heti három alkalom-

mal tartanak edzéseket 

a kis Delineknek, hogy 

kellőképpen felkészül-

jenek a mérkőzésekre – 

árulta el Onozó Viktor, a 

Kazincbarcikai Sport Köz-

pont Delin Vízisport Klub 

edzője.

A bajnokság harmadik 

fordulójában a delfinek 

mindkét mérkőzésüket 

megnyerték, ezzel tovább 

erősítve pozíciójukat a ta-

bella második fokán.

Gyöngyösi Aligátorok VC - 

KSK Delin Klub: 5-20, Oc-

topus BVSE - KSK Delin 

Klub 7-19

VRCK

KÉT GYŐZELEMMEL ZÁRTAK 
Mind a bajnokságban, mind a Magyar Kupában 3-0-ra győ-

zött a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika. A kupában 

idegenben a Kaposvár, míg a bajnokságban hazai pályán a 

Sümeg együttese ellen aratott sikert. 

A Magyar Kupa elődöntő-

jében Kazincbarcika már az 

első szett elején magához 

ragadta a kezdeményezést 

és végig vezetve 25-18-ra 

hozta a játszmát. A Kapos-

vár ekkor összeszedte ma-

gát és 19-15-ös vezetést 

harcolt ki. A vendégedző 

időkéréssel igyekezett ren-

dezni a sorokat és 22-22-

nél izgalmas lett a szakasz. 

A végén 25-23-ra hozta a 

játszmát a VRCK.

A harmadik felvonásban a 

barcikaiak uralták a játé-

kot, szinte végig 4-5 pon-

tos volt előnyük. A hajrá-

ban 23-22-nél átvették 

a vezetést a somogyiak, 

de Mészárosék 28-26-ra 

hozták a játszmát. Az MK 

első felvonását így 3-0-ra 

nyerte a Kazincbarcika. A 

visszavágót február 22-én 

rendezik Kazincbarcikán.

A hétvégén a Sümeg elleni 

bajnoki mérkőzésen az első 

játszmában 7-4-es hazai 

vezetésnél jött az áram-

szünet és a félórás kény-

szerpihenő.  A VRCK 25-18-

ra hozta ezt a felvonást. A 

szett végén megsérült Blá-

zsovics Péter, aki már nem 

tudott visszatérni a foly-

tatásra. A második etapot 

25-9-es játszmagyőze-

lemmel zárták a barcikai-

ak. A harmadik felvonásban 

sem tudta megakadályozni 

a dunántúli együttes Juhá-

székat abban, hogy 25-17-

re hozzák ezt a szettet. A 

3-0-s hazai siker azt jelen-

ti, hogy a Kazincbarcika az 

utolsó forduló eredményé-

től függetlenül megnyerte 

az alapszakaszt. A Vegyész 

csak az elődöntőben kap-

csolódik be a rájátszásba, 

és onnantól kezdve élvezi 

a pályaelőnyt.

K AZI NC BA RC I K A I Í JÁSZ EGY E SÜ LET

ÚJABB EB-GYŐZELEM
A FeHoVa-kiállítás kere-

tein belül rendezték meg 

a 2018. évi FEHOVA Nem-

zetközi 3D Terem íjász 

Bajnokságot február 15-e 

és 18-a között.

Az év legnagyobb 3D te-

remversenyén a verseny-

zők élethű állatokra lő-

hettek. A Kazincbarcikai 

Íjász Egyesületet két íjász 

is képviselte: Elek Vanda 

első helyen, ij. Nagy Zol-

tán pedig második helyen 

zárta a vetélkedést.

Január végén Zoltán Or-

szágos Bajnoki címet 

nyert kategóriájában Al-

sóörsön, így nagy remé-

nyekkel vágott neki az 

Eu rópa - baj nok s ágna k , 

ahol felállhatott a dobogó 

tetejére, így elhódította 

az Európa-bajnoki címet 

a Nemzetközi 3D Terem-

íjász Bajnokság ezüstje 

mellé.

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

RÁTALÁLTAK A 
„GYŐZELMI” ÚTRA  
A féri futsal NB II Keleti csoportjának 21. fordulójában 

az Újpest együttesét látta vendégül a Kazincbarcikai 

Ördögök SE. A házigazdák 3 gólos sikert arattak.

Az Ördögök jól kezdték 

hazai meccsüket, hiszen 

Fekete már a 2. perc-

ben megszerezte a ve-

zetést, ám gyorsan jött 

a vendégek válasza. A 

folytatásban azonban 

gólra törő játékkal ruk-

koltak elő a vendéglá-

tók. A Kőrösi-tanítvá-

nyok rákapcsoltak, a 7. 

percben Besenyi talála-

tánál visszavették a ve-

zetést, majd 9 perc alatt 

további 4 gólt szerezve 

már 6-1-es vezetésnek 

örülhettek. Az újpestiek 

számára nem volt köny-

nyű innen talpra állni, de 

a félidő vége előtt szer-

zett két góljuk némi re-

ménykedésre adhatott 

okot. A második játék-

részben azonban maradt a 

hazai lendület, és jött két 

újabb gól, Lippai és Benke 

voltak eredményesek. A 

házigazdák 8-3-as veze-

tésénél már biztossá vált 

Feketéék sikere. Az utolsó 

percekben a vendégek há-

romszor, míg a barcikaiak 

egyszer voltak eredmé-

nyesek. Az Ördögök 9-6-

os sikerükkel továbbra is 

az első helyen állnak az NB 

II Keleti csoportjában. Jövő 

héten jön az alapszakasz 

rangadója, a 47 pontos Ka-

zincbarcika a 45 ponttal a 

második helyen álló Du-

nakeszi otthonába láto-

gat lapzártánk után, feb-

ruár 23-án pénteken este. 

A mérkőzésről jövő héten 

tájékoztatjuk olvasóinkat.

PROGRAMAJÁNLÓ

Február 24-25.  
(szombat, vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó)

Február 27.  
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Vendég: Szegediné Aleva Andrea kismamatorna-tréner és  
Cselei Béláné, vízitorna-oktató
Téma: Fitt Barcika – egész éves ingyenes sportprogramok 
Kazincbarcikán 

Vendég: Molekné Kőrösi Beatrix, az Egressy Béni Városi Könyvtár 
igazgatója
Téma: Sikeres pályázat a könyvtárban

Vendég: Kriston-Pál Katalin őrnagy és dr. Sallai István alezredes a 
Kazincbarcikai Rendőrkapitányságról
Téma: Bűnmegelőzési előadások iskolásoknak

Február 28. 
(szerda) 18.00

KÉK ARANY
VRCK-Kecskemét Magyar Kupa röplabdamérkőzés

Március 1. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ
A heti események összefoglalója

Március 2. 
(péntek) 18.00

ZOOM
Dübörög a Fitt Barcika programsorozat

 MŰSORAJÁNLÓ

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 itneszterem 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!

����ár: 1000 Ft
Jegyek kaphatók a Mezey István Művészeti Központ és
az Egressy Béni Művelődési Központ jegypénztáraiban,
valamint online a www.kolorcity.hu oldalon.

2018. március 22. 18:00 óra

Egressy Béni Művelődési Központ

Tényleg engem szeretsz? Párkapcsolatok és 
gyereknevelés a XXI. században

Tari 
Annamária
pszichoanalitikus

Felnőtteknek
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szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok 
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések, 
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, 
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. 
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fｿrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
proilok, csavarok,

tet･cserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

O R C I T Y K A Z I� O L

Már a Parisat, a UPC 

digitális csomagjában, 

valamint a Dual Plus 

szolgáltató hálózatán is!

www.mazsoko.hu

Tel.: 06-48/310-993
Cím: Kazincbarcika,

Táncsics Mihály út 11.

MP. Készétel 400 g több íz:

Házi sertészsír 1 kg:

Mangalicazsír 500 g:

Liba- vagy kacsazsír 400 g:

Merci desszert 250 g:

Horalky Moments 50 g több íz:

Lorin öblít･ 1 l:

270 Ft

500 Ft

500 Ft

550 Ft

1050 Ft

75 Ft

320 Ft

675 Ft/kg

1000 Ft/kg

1375 Ft/kg

4200 Ft/kg

Húsvéti csokinyulak-tojások!
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