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Gazdag néphagyomá-
nyunk egyik eleme a far-
sangi szokáskör. Nem 
csupán a balázsolás, a bá-
lok sokszínűsége jelzi ezt, 
hanem a falusi disznóvá-
gás megléte is. Vadnán ha-
gyományosan február vé-
géhez közeledve tartják, 
immár hatodik esztendeje 
a Kolbásztöltő Fesztivált. 
Ezen a napon megmozdul 
a falu apraja-nagyja. Az 
asszonyok és a férfiak az 
üst és a kolbásztöltő körül 
serénykednek, biztatva 
egymást a hideg téli idő-
ben. Az aprónépnek külön 
gyermekszigetet alakíta-
nak ki, sok-sok érdekes 
játékkal. Mint minden év-
ben, idén is voltak vissza-
térő vendégei a rendez-
vénynek, hiszen a Velezd 
Néptáncegyüttes, vagy 
a sajókazai Akkord Szín-
pad színjátszói évek óta 

hozzájárulnak a jókedv 
kialakításához. Ugyan-
csak sokadszori vendége 
a fesztiválnak Újvári Ma-
rika énekes, aki nagysze-
rű hangulatot varázsol 
fellépésein. Ez évben nem 
egyedül érkezett, György 
László énekessel szóra-
koztatták a megjelente-
ket, viszont újdonságnak 
számított az Ózdi Nép-
tánc Együttes fellépése. 
A kolbásztöltő versenyre 

benevezett 11 csapat te-
vékenységét zsűri bírál-
ta. A legfinomabbnak ítélt 
csemegék az Orosz Sán-
dor-Nagy László csapatá-
hoz, a Vadnai Fiatalok, va-
lamint a Kazincbarcikáról 
érkezett Töltögetők csa-
patához fűződnek. Mind a 
versenyen, mind pedig az 
esti mulatságon fergete-
ges volt a hangulat, mely-
nek talpalávalóját Újhelyi 
István húzta.

FARSANGI DISZNÓTOR
TÉ RSÉG

MASZKABÁL A 
KASTÉLYBAN

A Pallavicini-kastélyban működő Kurityáni Eperjesi 
István Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani In-
tézményben február 22-én rendezték meg az iskola 
szokásos bálját. Jégtörő Mátyás napjához közeled-
ve a gyerekek jelmezbe bújva űzték el a telet. Vala-
mennyi osztály ötletes műsorral és maskarával ké-
szült a nagy napra. A színpadon megjelent többek 
között MC Hawer sztárvendégeivel, Indiana Jones és 
partnerei, táncra perdültek a velencei álarcosok, fel-
tűntek az alvilág és a menny képviselői, az ördögök 
és az angyalok, és természetesen nem maradhattak 
otthon a boszorkányok sem. De megelevenedtek egy 
kedves kamaszregény szereplői, az óvodás élet em-
lékei, madarak és a kecses balerinák. Az előadások 
színvonalát növelte a felkészítő tanárok áldozatos 
munkája, valamint a diákok jelmezkészítésben mu-
tatott találékonysága. A farsang külön érdekessége 
volt, hogy a rendezvényen felléptek az intézményben 
dolgozók hozzátartozói, valamint az egykori diákok 
gyermekei is. A tanulók kreativitását zsűri értékel-
te, ám a sok leleményes kosztüm között nem tudott 
különbséget tenni, így különböző kategóriában, de 
minden fellépő első helyezést ért el. Az eredmény-
hirdetés után a várva várt tombolahúzás és a remek 
hangulatú buli következett.

I I . SZÁ M Ú BÖLC SŐDE

BŰBÁJOS BULI A BÖLCSIBEN
Hawaii hangulatot va-
rázsoltak a kisgyer-
meknevelők a II. Számú 
Bölcsődében, ahol Elza 
hercegnő, Minnie egér és 
Woody is részt vett. Lát-
hattunk még mini kati-
cabogarat, hercegnőt és 
tűzoltót is – ezek voltak 

a legnépszerűbb jelme-
zek az idei bölcsis far-
sangon.
A jelmezbemutató után 
az apróságok és kisgyer-
meknevelők táncoltak, 
majd farsangi fánkkal, 
gyümölccsel és különféle 
édességekkel vendégel-

ték meg a résztvevőket. 
Az intézmény nevelői 
fontosnak tartják, hogy 
a gyerekek hozzászok-
janak a nagyobb közös-
ségekhez, így a későbbi-
ekben könnyen tudjanak 
beilleszkedni az óvodába, 
majd iskolába.

FE LH ÍVÁS

KolorAPP 
Már letölthető!

Idén Kazincbarcika város ad helyet a Nemzetközi Speciális 
Olimpia Szövetség legnagyobb hazai eseményének

2018. július 20-án Kazinc-
barcika rendezi meg a Nem-
zetközi Speciális Olimpia 
Szövetség alapítójának ne-
vét viselő Eunice Kennedy 
Shriver-Emléknap magyar-
országi eseményeit.
Eunice Kennedy Shriver a 
legendás Kennedy-család 
tagja volt. Egyik álmát vál-
totta valóra, mikor elhatá-
rozta, hogy az értelmileg 
sérült embereknek nyilvá-
nosságot és elismerést pró-
bál adni, ez pedig világosan, 
tisztán és – elmondása sze-
rint – drámaian megtehető 
a sportpályákon. A sporton 
keresztül demonstrálhatják 
vágyaikat, örömüket és ver-
senyképességüket, ezért 
1969-ben létrehoztak egy 
olyan programot, amely le-
hetőséget ad ezeknek az 
embereknek, hogy a tár-
sadalomban azonos helyet 
töltsenek be az épekkel, 
könnyebben integrálódja-
nak, nyitottsággal fogadják 
be őket.
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata 2017-ben 
pályázott a Magyar Speci-
ális Olimpia Szövetségnél a 
Kennedy Shriver-Emléknap 
hazai eseményének meg-
tartására. A benyújtott 
anyag és támogatási prog-
ram pozitív elbírálásban ré-

szesült, az elnökség a hely-
színbejárást követően úgy 
döntött, hogy idén, a 2017-
es Spartan Race Kazincbar-
cika több mint 5000 részt-
vevős versenyét követően, 
egy újabb kiemelt, országos 
rendezvénynek adhat he-
lyet a város.

Február 26-án Szitka Pé-
ter polgármester és Len-
gyel Lajos, a MSOSZ elnöke 
együttműködési megálla-
podásban rögzítette a ren-
dezés jogát.

„ A Magyar Speciális Olimpia 
Szövetséggel való együtt-
működés és az együtt gon-
dolkodás hosszú múltra te-
kint vissza Kazincbarcikán. 
Évről évre valamilyen for-
mában igyekeznek meg-
jelenni nálunk akár egy 
verseny megrendezésé-
vel, vagy valamilyen színes 
programunkban. 2016-ban 
a Kolorfesztivál díszvendé-

gei voltak, ezzel szerettük 
volna még szorosabbra fűz-
ni a kapcsolatunkat, mely 
idén egy  rendkívül ragos 
rendezvényben bontakozik 
ki. A szövetség mindennapi 

áldozatos munkáját meg-
ismerni, az értelmi fogya-
tékosokat közelebb hozni 
az ép emberekkel csodála-
tos, de egyben nagyon ne-
héz feladat. A szövetség 
mindennap ezen dolgozik. 
Olyan űrt töltenek be az éle-
tünkben, olyan feladatokat 
látnak el, amit egy önkor-
mányzat vagy egy cég nem 
tud. A Kennedy-Emléknap 
üzenete nagyon fontos szá-
munkra, bízom benne, hogy 
a városlakók is hasonlókép-
pen látják, és örömmel, nyi-
tottsággal látogatnak majd 
ki a programra júliusban.” – 
mondta Szitka Péter.
A találkozón részt vett 
Szabó Béla társelnök, Dobi 
Zoltán elnökségi tag, Sző-
ke Viktória kommunikációs 
igazgató is, akik bővebben 
beszéltek a Kennedy Shri-
ver-program korábbi sike-
reiről, valamint arról, hogy 
milyen kulturális, sport-és 
szórakoztató programokra 
számíthatnak azok, akik ki-
látogatnak a rendezvényre. 
A program szervezésében 
és lebonyolításában Kazinc-
barcika Város Önkormány-
zatának támogatásával a 
Barcika Art Kft. nyújt majd 
szakmai támogatást.
Mindkét fél kiemelt fel-
adatának tekinti az értel-
mi fogyatékossággal élő 
emberek sportolási és ver-
senyzési lehetőségeinek 
fejlesztését, a területen te-
vékenykedő szakemberek 
magasabb színvonalú fel-
készítését
Lengyel Lajos elmondta, 
hogy több száz rendez-
vényt bonyolítanak le éven-
te országszerte, de az egyik 

legnagyobb esemény, ami 
munkájukat egészben pró-
bálja bemutatni, az a Ken-
nedy-Emléknap, melynek 
keretében Kazincbarcikán 
mintegy 22 sportág mu-
tatkozik majd be.

A Kennedy-nap egyfajta 
emlékezés az alapítókra. 
A Kennedy-fiú, aki most a 
Nemzetközi Szervezetnek 
a vezetője, azt kérte, hogy 
a mama és a papa szelle-
mének megfelelően ez a 
nap ne a gyászról szóljon, 
hanem a boldogságról, az 
örömről, arról, hogy az ér-
telmi fogyatékosságban 
élőket hogyan tudjuk be-
integrálni a társadalomba. 
Ennek nagyon nagy sze-
repe van Magyarországon 
még mindig, hiszen nagyon 
hosszú ideig nem ismerték 
a fogyatékossággal élő em-
bereket, mivel zárt intézmé-
nyekben voltak. Az 1980-
1990-es években kinyíltak 
ezen intézmények kapui. Ma 
elmondható az, reményeim 
szerint részben köszönhető 
a speciális olimpiának, hogy 
a sporton keresztül egyre 
többen megismerik és ér-
tékelik azokat az eredmé-
nyeket, amelyeket az értel-
mi fogyatékosságban élők 
elérnek.

Kennedy Shriver-Emléknap Kazincbarcikán

Dobi Zoltán, Szőke Viktória és Lengyel Lajos

Szabó Béla
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JÓTÉ KON YSÁG I BÁ L 

Félmillió forint a Füzikének
Nyolcadik alkalommal ren-
dezték meg február 24-én 
Kazincbarcikán az Ambró-
zia-bált.
A zenés, táncos este cél-
ja most is a kazincbarci-
kai óvodások támogatá-
sa volt. A program Pucsok 

Gabriella étteremvezető, 
Pásztor Petra, a rendez-
vény háziasszonya és Za-
vaczki Tímea tagóvoda-
vezető köszöntőjével 
kezdődött, majd a Füzike 
Tagóvoda ovisai adtak far-
sangi műsort a bálozóknak.

A megvásárolt részvételi 
jegyek árából 2000 Ft-ot, 
valamint a tombola teljes 
bevételét a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák Füzike 
Tagóvodája kapta idén. Az 
összesen 517 ezer forintot 
a tagóvoda vezetője, Za-
vaczki Tímea vette át jel-
képesen a rendezvényen.
A befolyt összeget az 
Ambrózia étterem a tagó-
voda Csicsergők Alapítvá-
nyának számlájára utalja. A 
jó hangulatú estén a peda-
gógusok és a szülők mel-
lett, részt vett Szitka Pé-
ter polgármester és Klimon 
István alpolgármester is.

É LET-K É PE K

KOLLÉGÁNK KÉPEI 
A MEZEY-HÁZBAN
Élet-képek címmel nyílt 
meg fotóriporterünk, Zele 
Tímea fotókiállítása feb-
ruár 22-én a Mezey István 
Művészeti Központ emeleti 
kiállítótermében.

A megnyitó a SMINK zene-
kar fellépésével kezdődött, 
majd Untenerné Márton Ág-
nes mondott köszöntőt. A 
Pro Urbe Kazincbarcika díjas 
nyugalmazott tanácsadó 
előbb röviden ismertette 
Zele Tímea életpályáját és 
munkásságát, majd képeiről 
beszélt részletesen.
– Témája sokszínű, kö-
zéppontjában az ember áll, 
megjelennek gyerekkora 
helyszínei: Füzesabony, An-
dornaktálya, családi fotók 
a szeretett nagyapjáról. 
Szociofotóin olyan emberi 
arcokat, sorsokat ábrázol, 
melyek megérintették a 
lelkét. Feldolgozta úti él-
ményeit, láthatunk Lon-
donban és Zakopánéban 
készült fotókat is. Nagyon 
szereti a bájos gyermeki 
arcokat, megörökítésükre 
számtalan alkalom adódik 
munkája során, de találko-
zunk különböző rendezvé-

nyeken, esküvőkön készült 
fotókkal is. A legértékesebb 
pillanatokat igyekszik meg-
örökíteni, ügyel a kompo-
zíció egységére, az esz-
tétikum érvényesülésére 
– fogalmazott Untenerné 
Márton Ágnes.
A kiállításán látható 48 kép-
pel munkásságának első hét 
évét kísérli meg bemutatni 
az alkotó.
– Rengeteg fotót készítet-
tem az elmúlt hét évben, így 
hatalmas munka volt kivá-
lasztani azt, mit is mutassak 
meg ezen a tárlaton. Először 
300 képet válogattam ki, 
ezt szűkítgettem folyama-
tosan 60-70 fotóra, ezek 
közül végül 53-at küldtem 
el a nyomdába, amiből 48-at 
meg is tudok mutatni a kö-

zönségnek. Nagy öröm szá-
momra, hogy ilyen sokan 
kíváncsiak rám és a műve-
imre – fejtette ki Zele Tímea.
Az esemény egyik legkü-
lönlegesebb pontja az a 
meglepetésvers volt, me-
lyet Karcsák Zsombor, „Timi 
egyik legnagyobb rajongó-
ja” adott elő a kiállítónak 
és a közönségnek. Végül 
Szitka Péter, Kazincbarci-
ka polgármestere és Klimon 
István alpolgármester kö-
szöntötte a fotóriportert 
Kazincbarcika önkormány-
zata és a Barcika Art Kft. 
nevében. 
Zele Tímea kiállítása márci-
us 30-áig tekinthető meg 
a Mezey István Művészeti 
Központ emeleti kiállítóter-
mében.

KOLOR A K A DÉ M I A SZE N IOR SZA BA DEGY ETE M

A SZAVAK EREJE
A Kolorakadémia – Észak-Magyarországi Szenior Sza-
badegyetem 2017/2018-as tanév második félévének 
második előadását tartották február 22-én a Mezey 
István Művészeti Központban. A képzés témája ezúttal 
a verbális agresszió volt.

A Szenior Szabadegye-
tem soron következő 
előadásán először Papp 
Mónika, a Szikra Alapít-
vány vezetője köszön-
tötte a megjelenteket, 
majd a következő hetek 
programjait ajánlotta a 
közönség figyelmébe.
A rendezvényen régi-új 
előadót köszönthettek 
a szépkorúak, hiszen dr. 
habil Dobos Csilla, a Miskolci Egyetem docense, inté-
zetigazgató korábban már beszélt a kommunikáció 
fontosságáról. 
– A verbális agressziót azért fontos kiemelten kezelni 
az idősebb korosztály esetében, mert ők már koruknál 
fogva érzékenyebben reagálhatnak egy-egy szituáci-
óban – mondta el dr. Dobos Csilla.
Az előadó hozzátette: amellett sem szabad szó nélkül 
elmenni, hogy hogyan lehet védekezni a szóbeli bán-
talmazás ellen és hogy mit kell tenni ilyen esetekben.
Az előadás-sorozat a Miskolci Egyetem, Bölcsészettu-
dományi Kar, Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport, a 
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 
és a Szikra Alapítvány kezdeményezésére, Kazincbar-
cika Város Önkormányzatának támogatásával indult 
útjára 2016. év végén.
A rendezvénysorozat célja az életen át tartó tanulás 
biztosítása az észak-magyarországi régióban, a tár-
sadalom egyik legfontosabb erőforrásának, a tudás-
nak az átadása nemcsak idős emberek, hanem bármely 
generáció részére.
A szeniorok legközelebb március 8-án dr. Mélypataki 
Gábor, a Miskolci Egyetem tanárának előadását hallhat-
ják, melyben a fogyasztóvédelem kerül a középpontba.

HÓV I R ÁG BÁ L

A szociális szféra 
is bálozott

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 
Hóvirág bálja a Mezey-házban február 23-án

Dr. habil Dobos Csilla

A Füzike Tagóvoda ovisai farsangi műsort adnak

Untenerné Márton Ágnes és Zele Tímea

FITT BARCIKA

TÖMEGSPORT A JAVÁBÓL
A várakozást is felülmúló volt az érdeklődés a két hete induló Fitt Barcika programsorozat 
iránt. Kazincbarcikán az egész éven át tartó ingyenes sportprogramsorozat eddigi fog-
lalkozásai mind telt házasak voltak, aminél semmi nem bizonyítja jobban, hogy rendkívül 
nagy volt az igény a kezdeményezésre. A program órarendje több korosztálynak: kisma-
máknak, babáknak, 40 vagy 50 felettieknek, fiatal felnőtteknek vagy éppen speciális 
mozgásformát igénylőknek, esetleg egészségügyi problémákkal szenvedőknek kínál 
életkoruknak és állapotuknak megfelelő sportolási lehetőséget. A Kazincbarcika Város 
Önkormányzatának támogatásával megvalósuló egész éves eseménysorozat kétha-
vonta változó órarenddel, szakképzett oktatókkal, több helyszínen, hetente legalább tíz 
alkalommal várják a mozogni vágyókat. A foglalkozások mindegyike ingyenes, a teljes 
eszközparkot is az önkormányzat biztosítja.

A foglalkozások között 
szerepel többek között 
vízi-, gerinc-, egészség-
megőrző- és kismamator-
na, „Fitt-baba”, jóga 40 fe-
lett, alakformáló és erősítő 
edzés, valamint tollaslabda 
is. A terveknek megfelelően 
a kicsiktől a szépkorúakig 
minden korosztály képvi-
seltette magát a rendhagyó 
órákon.
– Végtelenül pozitív tapasz-
talatom volt az első fog-
lalkozásaimon. Hamarabb 
érkeztem és meglepődve 
láttam, hogy már nagyon 
sokan voltak, és folyama-
tosan jöttek az alakformáló 
edzésemre – osztotta meg 
első tapasztalatait Grcsics 
Judit tréner.
– Bár mindig is azt vallot-
tam, hogy az aerobik nem 
korfüggő, mégis kelle-
mes meglepetés volt a sok 
résztvevő, ráadásul az ér-
deklődők között előfordul-
tak tizenévesek és nagy-
mamakorúak is. Igyekszem 

úgy összeállítani a gyakor-
latokat, hogy mindenki nyu-
godtan, a saját tempójában 
tudjon mozogni. Nem az 
„ugrálós”, hanem a „zsír-
égetős” mozdulatsorok 
dominálnak a foglalkozása-
imon, amivel megpróbálom 
élvezetessé, de egyben ha-
tásossá tenni azokat – foly-
tatta az oktató, aki örömmel 
árulta el, hogy már az első 
torna után sok pozitív visz-
szajelzést kapott a részt-
vevőktől, akik a továbbiak-
ban is szívesen visszajárnak 
majd hozzá.
– Én magam is járok más 
típusú edzésekre, és bi-
zony egy-egy foglalkozás 
több száz forintba kerül, ami 
heti több alkalomra számol-
va bizony nem kevés pénz. 
Nagyon sokan vannak, akik 
nem engedhetik meg ezt 
a pluszkiadást maguknak, 
ezért is tartom nagyon jó 
ötletnek a Fitt Barcika prog-
ramot. Az ingyenes foglal-
kozásoknak köszönhetően 

sok olyan mozogni vágyó 
jut el az órákra, akik eddig 
ezt nem tehették meg. Bol-
dogsággal tölt el, és rend-
kívül motiváló, hogy ennyi 
embert mozgathatok meg 
egyszerre – árulta el véle-
ményét a programsorozat-
ról Grcsics Judit.

Hasonló élményekben volt 
része a többi trénernek is, 
például már az első vízitor-
nán tele volt a tanmedence.
– Az interneten és a helyi 
újságban olvastam a Fitt 
Barcika programról, va-
lamint a szomszédom is 
szólt róla, hogy van egy 
ilyen kezdeményezés. Na-
gyon jó ötletnek tartom, 
hiszen az egészségeseket 
felfrissíti, aki beteg, azt pe-
dig helyrehozza. Ezt min-
den korosztálynak aján-
lom, akár gyerekeknek és 
időseknek is – ajánlotta a 
közönség figyelmébe az 
edzéseket Orosz Józsefné, 
aki egy vízitorna-foglalko-
záson vette igénybe elő-
ször ezt a szolgáltatást.
A speciális helyzetben lé-
vők is megtalálhatják a 
kedvükre való mozgás-
formát, így speciális tornát 
igénylők vagy egészség-
ügyi problémákkal küsz-

ködők is. Az egyik legspe-
ciálisabb állapotban lévők 
a kismamák, akik szintén 
örömmel használták ki az 
új lehetőséget.
– Nagyon örülök ennek a 
kezdeményezésnek, mert 
az első kisbabámat várom, 
és már egyébként is keres-
géltem a kismamatorná-
kat. Nagyon izgulok a szü-
lés miatt, jó dolog, hogy el 
tudtam jönni erre a foglal-
kozásra – vallotta be Cser-
háti Zsófia, aki reméli, hogy 
a tornának köszönhetően 
testileg felkészülten tud 
majd bemenni a szülőszo-
bára. 
A rendszeres testmozgás 
amellett, hogy rendkívül jó 
hatással van a szervezetre, 
egészségmegőrző szem-
pontból ideális, a léleknek 
is jót tesz, hiszen egy csa-
pathoz tartozni mindig jó 
érzés, és akár barátságok 
is kialakulhatnak belőle.

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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33. NAGY LÁSZLÓ FIZI K AV E RSE N Y

KÉT HULLÁMBAN VERSENGTEK
Két napon keresztül mér-
ték össze tudásukat a di-
ákok a 33. Nagy László 
megyei fizikaversenyen a 
Szalézi Szent Ferenc Gim-
náziumban február 22-én 
és 23-án. A versengést a 
diákok az írásbeli feladat-
sorokkal kezdték meg, 
melyeknek eredménye 

után a második napra a 
legjobb négy csapat jutott 
tovább. Az első nap végén 
egy érdekes hang- és hul-
lámtani kísérletet láthat-
tak a résztvevők, melyet 
Pántyáné Kuzder Mária, a 
Herman Ottó Gimnázium 
fizika szakos tanára mu-
tatott be. 

Másnap Petróczi Gábor, a 
Szalézi gimnázium igaz-
gatója köszöntötte a je-
lenlévő csapatokat és 
a zsűritagokat: Zsúdel 
László egykori szakta-
nácsadót, valamint Mes-
ter Andrást, „Rácz tanár 
úr életműdíjas” pedagó-
gust. 

A szóbeli fordulóba jutott 
csapatoknak a fizikai jelen-
ségek magyarázata után 
méréseket kellett végez-
niük. A versenyt a Debre-

ceni Református Kollégium 
Dóczy Gimnáziuma nyerte, 
megelőzve a miskolci Föl-
des Ferenc és a Herman 
Ottó Gimnáziumot.

BORSODC H E M ZRT. 

KEDVCSINÁLÓ KÉMIA
Workshopot, kísérleti bemutatót és színes tájékoztatót tartottak a BorsodChem Zrt. szakemberei a Radnóti Művelődési Házban február 22-én a 
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tizedikes tanulóinak.

A rendezvényt Balla Anita, 
a BorsodChem Zrt. egyik 
sz a kem bere nyi tot ta 
meg, majd elkezdődtek a 
kísérleti, szakmai bemu-
tatók. A programon a kö-
zel 120 diák többek között 
megtekinthette és kipró-
bálhatta az aszkorbinsav 
kimutatásának folyama-
tát. A BorsodChem Zrt. 
tűzoltó és mentős mun-
katársai rövid ismertetőt 
tartottak munkásságuk 
nehézségeiről , bemu-
tatták gyakorlati eszkö-
zeiket, majd a diákok 
magukra is ölthették a 
hő- és gázvédő ruhákat, 
így képet kaphattak azon 

emberek munkájáról, akik 
nap, mint nap az életün-
ket védik.
Mindezek mellett játé-
kos feladatok keretén be-
lül tudhatták meg azt is, 
hogy hogyan épülnek fel 
a molekulák, vagy hogy 
éppen hány szót lehet ki-
rakni a periódusos rend-
szer elemeinek betűiből.
Nem utolsó sorban egy 
kis karrierasztalt is kiala-
kítottak a fiatalok számá-
ra, ahol rövid beszélgetés 
során betekintést nyer-
tek a munkaerőpiaci le-
hetőségekbe is.
A fakultáció célja egy-
részt a kémiaérettsé-

gi-vizsgára való felké-
szítés, másrészt olyan 
korszerű gyakorlati la-
borismeretek átadása, 
amelyek korszerű, pi-
acképes tudást és gya-
korlatot biz tosítanak 
majd a későbbiek során, 
akár mérnökként, akár 
középfokú szakképzett-
ségű szakemberként.
A vegyészeti ismeretek 
fakultációjának első há-

rom óráját az első év-
ben Piaszkóné Szokir-
csák Ágnes, a gimnázium 
egyik matematika, kémia 
oktatója vezeti majd, de 
a laboratóriumi gyakor-
latokat a BorsodChem 
szakemberei irányítják, 
saját laboratóriumukban.
– Nagyon jó ötletnek tar-
tom ezt a rendezvényt és 
azt, hogy kémiai fakultá-
ciót indítanak a jövő tan-

évben, hiszen az iskolá-
ban sajnos nem tudjuk 
ilyen magas szinten ta-
nulni a vegyészetet, nem 
tudunk kísérletezni, így 
ez egy kiváló lehetőség 
azoknak, akik ezen a té-
ren szeretnének tovább-
fejlődni – árulta el a ren-
dezvény kapcsán Tamás 
Enikő, a Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium 10. A 
osztályos tanulója.

Nagy László (1924-1970) gyári munkásból lett fizikus, a fizikai tudományok kandi-
dátusa. Kezdetben a kozmikus sugárzás záporainak lágy komponensét vizsgálta, 
majd az ún. Rossi-görbe kísérleti alapjait tárta fel. Ebből írta kandidátusi disszer-
tációját. 1956-tól az új atomreaktor mellett dolgozott, ahol előbb lassú-neutro-
nok spektroszkópiai, majd maghasadási vizsgálatának előkészítésén dolgozott. 
Eredményeiről nemzetközi konferenciákon számolt be. Több szakcikket publikált 
és számos kitüntetésben részesült. (forrás: arcanum.hu)

A versenyzők méréseket végeznek

Látványos kísérleti bemutató

A diákok kísérleteket végeznek

Március 2. 
(péntek) 18.00

ZOOM 
Téma: Dübörög a Fitt Barcika programsorozat

Március 3–4. 
(szombat, vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó, ZOOM)

Március 6. 
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Vendég: Dr. Perjési Zsolt háziorvos
Téma: Fitt Barcika – előtérben az egészségmegőrzés 

Vendég: Kerekes Barbara, a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézményénének vezetője
Téma: a pedagógiai szakszolgálatok hete

Vendég: Novák Péter, a Barcika Centrum Kft. ügyvezetője 
Téma: tapasztalatok, tervek és célok – KOLORAPP mobilapplikáció

Március 8. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
A heti események összefoglalója

 MŰSORAJÁNLÓ
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Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

2018. március 14-15.

KAZINCBARCIKA

Kazincbarcika Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepségre.

2018. március 14.
Mezey István Művészeti Központ (Rákóczi tér 9.)
16.00-16.30 “Amikor kinyitod a szemed”
 - kiállítás Kerekes István fotóiból
17.00-17.45 Ünnepi műsor 
 Közreműködnek:
  Feke Pál színművész, énekes és a 
   Szalézi Szent Ferenc Gimnázium diákjai
Jókai tér
18.00 Koszorúzás a Jókai-szobornál

2018. március 15.
Mezey István Művészeti Központ (Rákóczi tér 9.)
10.00-11.30 Családi történelmi játszóház

A program díjtalanul megtekinthető!

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

JÓL MŰKÖDIK
A JELZŐRENDSZER

Szakmai tanácskozást tartott a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálata február 21-én a Mezey István 
Művészeti Központban. A program egyik központi témája az észlelő és 
jelzőrendszer működése volt.

Védőnők, gyermekorvosok, ok-
tatási- és nevelési intézmények 
szakemberei és családsegítő szol-
gálatok munkatársai vettek részt 
azon a tanácskozáson, amit min-
den évben megtart a Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat.
A programon elsőként Szatmári 
Zsuzsanna, az intézményegység 
vezetője köszöntötte a megjelen-
teket, majd Klimon István, Kazinc-
barcika alpolgármestere beszélt 
a szakszolgálat jelentőségéről. A 
városvezető kiemelte: a helyi ön-
kormányzat hálával tartozik azért 
az áldásos tevékenységért, amit a 
gyermekvédelmi rendszerben dol-
gozók nap mint nap végeznek a 
családokért.
A konferencián előadók sorát Mold-
ván Anna jelzőrendszeri tanácsadó 

nyitotta, aki a jelzőrendszer műkö-
dését ismertette, majd Illner-Kocsis 
Bernadett családsegítő tartott előa-
dást a Család-és Gyermekjóléti Szol-
gálat 2017. évi működéséről.
 A fórumon elhangzott: az intézmény-
egység Kazincbarcikán, Berentén és 
Alacskán lát el feladatokat. Kazinc-
barcikán tavaly mintegy háromszáz-
hatvan jelzés érkezett a szolgálathoz 
többnyire köznevelési intézmények-
ből.
A tanácskozás zárásaként Os-
váth Andrea, a Miskolci Egye-
tem docense a családi szoci-
alizáció fontosságáról szólt. 
Az eseményre a Kazincbarcikai Já-
ráshoz tartozó huszonkét település 
jelzőrendszeri tagjai is meghívást 
kaptak. A szakmai délután kötetlen 
beszélgetéssel zárult.

Jegyár: 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

PROGRAMAJÁNLÓ
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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 hűségidő 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

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

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

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

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

2018. augusztus 5. 
KAZINCBARCIKA
Versenykiírás és nevezés:
www.kolorcity.hu/kolorfutas/

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Diszpécser
munkatársat keres

Főbb feladatok:
• A gépkocsivezetők beosztásának előkészítése, jelenléti ív vezetése.
• Járatokról érkező jelzések regisztrálása, szükséges intézkedés megtétele. 
• A bejelentésekről az ügyfélszolgálat és – szükség esetén - a szállításvezető tájékoztatása.  

(pl. nem megfelelő hulladék volt az edényben, amit nem ürítettek)
• A GPS-rendszerek folyamatos felügyelete.
• Az ügyfélszolgálattól érkező bejelentéseket kezelése
• Adatszolgáltatások előkészítése.
• Napi összefoglaló jelentés készítése 

Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny
• MS Office program gyakorlott felhasználói ismerete
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny

Személyiségbeli elvárások:
• Felelősségteljes munkavégzés
• Szervezőkészség
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Dinamikus csapat

Munkavégzés helye: Ózd

Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu. e-mail-címre küldött, a munkakör 

pontos 
megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. március 15.

Márciusban indul a házhoz menő 
zöldhulladék-gyűjtés

A BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy Társaságunk 2018 márciusában indítja
a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést.

A zöldhulladékot kizárólag a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott 
ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐZSÁK feliratú zsákokban szállítjuk el.

Az első gyűjtéshez szükséges zsákokat - február utolsó két heté-
ben - a postaládákba helyezik el a BMH Nonprofit Kft. munkatársai.

A ZÖLDHULLADÉK feliratú gyűjtőzsák
térítésmentesen áll a lakosság rendelkezésére.

A zöldhulladék elszállítása az első szállítási napot követően 
kéthetente történik.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe falevél, ágnyesedék,
vágott fű, gyom, stb. helyezhető. 

A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak 
legfeljebb 2 cm átmérőig, 1 méter hosszúságúra darabolva és 

kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. 
Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe 
kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a 

zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb 
nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak 
megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.

A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a lakóingatlannál 
elhelyezett szórólapról, valamint honlapunkon,

a www.bmhnonprofit.hu oldalon saját településüket kiválasztva 
a 2018. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

BMH Nonprofit Kft.

FE LSŐBA RC I K Á É RT A LA PÍTVÁ N Y

KÖRÖMBŐL ITTÁK A PÁLINKÁT
Hagyományőrző disznóvágást rendezett a Felsőbarcikáért Alapítvány február 24-
én a Táncsics Mihály Művelődési Ház udvarán.

A program reggel nyolc 
órakor kezdődött, amikor 
egy több mint százkilós 
disznót dolgoztak fel a he-
lyiek. A programon Szit-
ka Péter polgármester, 
Klimon István alpolgár-
mester, valamint Pász-
tor László önkormányzati 
képviselő is részt vett.
A disznó perzselése köz-
ben a szervezők és a ven-
dégek körömből itták a 
pálinkát. Az állat húsából 
a délelőtt során levest, 

hurkát, kolbászt és töltött 
káposztát készítettek a 
felső-barcikaiak.
Az igazi falusi hangula-
tú disznótort este zenés 
mulatság követte, ahol 
Szitka Péter, Hazag Mi-
hály, a Felsőbarcikáért 
Alapítvány kuratóriumi 
elnöke, és Pásztor Lász-
ló köszöntötték a vendé-
geket.
Kazinc ba rc ika polgá r-
m e s te re b e s zé d é b e n 
méltatta a városrészen 

élők kulturális szokása-
it, összetartásukat, majd 
Pásztor László képvise-
lő egyéni keretéből száz-
ezer forintot ajánlott fel 
a művelődési ház továb-
bi felújítási munkálata-
inak fedezetére. Az este 
további részében pol-
gármesteri el ismerés-
ben részesült Dzsupin 
Imre, a Felsőbarcikáért 
Alapítvány kuratóriumá-
nak titkára, akit az elmúlt 
időszakban végzett mun-

kájáért méltatott Szitka 
Péter, Kazincbarcika pol-
gármestere. Hazag Mihály 
az előző évek hagyomá-
nyának folytatásaként, 

pedig a disznó körméből 
készített füzérrel ajándé-
kozta meg Pásztor Lász-
ló önkormányzati képvi-
selőt.

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a Koloraka-
démia felnőtteknek programsorozat már-
cius 22-ei előadásához kapcsolódik. Ha 
kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! A 
helyes megoldásokkal két belépőjegyet 
nyerhet az Egressy Béni Művelődési Köz-
pont 2017/2018-as évadának március 28-
ai Múzsa-előadására, Marcel Achard: „A 
bolond lány” című krimi-vígjátékra.

Beküldési határidő: március 9.

CÍMÜNK: 
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A.

E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos részleteket 
a Kolorhét szerkesztőségével a  
06-20/479-4351-es telefonszámon lehet 
megbeszélni.

A február 16-ai rejtvényünk nyertese:
Gubik Erzsébet   
(Kazincbarcika, Vajda János út 20.)

REJTVÉNY

Képünkön balról: Hazag Mihály, Pásztor László és Szitka Péter Jó volt a hangulat a Felsőbarcikáért Alapítvány bálján

A disznóperzselés

Ingyenes
jogi tanácsadás

2018. március 
6-án (kedden)

15 órától
Helye:
MSZP városi iroda 
Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.
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VRCK

11 ÉV UTÁN ISMÉT KUPADÖNTŐSÖK 
A visszavágón is legyőzte a Vegyész Röplabda Club Ka-
zincbarcika a Kaposvár együttesét a férfi röplabda Ma-
gyar Kupa elődöntőjében. A kék-sárgák ezzel 2007 után 
ismét bejutottak a sorozat fináléjába.

Az első meccsen aratott 
3-0-ás idegenbeli siker 
ellenére is nehéz meccsre 
számíthatott előzetesen 
a Barcika. A kaposvári-
ak bravúrra készültek, 
olyanra, amelyet magyar 
együttes ebben a szezon-
ban még nem tett, hogy 
saját pályáján győzzék le 
Szabó Dávidékat. A lelkes 
és szépszámú hazai kö-
zönség biztatását élvező 
Vegyész azonban gyor-
san tudatosította, hogy a 
találkozó esélyese. Az első 
játszmában 9-4-es hazai 
előnynél kért először időt 
a vendégek edzője Deme-
ter György, majd 15-13-nál 
már a hazai tréner Dani-
el Oravec volt kénytelen 
élni ezzel a lehetőséggel. 
A szett szorosan alakult 
és a Kaposvár 22-22-nél 
egyenlített, de a hajrában 
jobban koncentrált a Bar-
cika és 25-23-ra hozta az 
első felvonást.
A második szakasz tétje a 
döntőbe jutás volt, hiszen 
a Kazincbarcika idegen-
ben nem veszített szettet. 
A VRCK ebben a játszmá-
ban még összeszedetteb-
ben röplabdázott, remek 
nyitásokkal bontotta meg a 
kaposváriak védekezését. 
A vendég csapat időkéré-
sei sem segítettek, folya-
matosan növelte előnyét 

a kék-sárga alakulat. 21-
12-nél még megpróbálta 
rendezni a sorokat Deme-
ter György, de az időkérés 
sem segített, hiszen végül 
25-14-re hozta a szakaszt 
a Kazincbarcika. Ezzel be is 
biztosították Mészárosék a 
döntőbe jutást.
A harmadik felvonás-
ban jobb volt a dunántú-
li együttes. Már az elején 
9-4-nél az időkérés eszkö-
zével kellett élnie a hazai 
edzőnek, majd volt olyan 
pillanat, amikor már 8 pont 
volt a vendégelőny. A vég-
játékban valamelyest koz-
metikázott az eredményen 
a hazai csapat, de fordíta-
nia már nem sikerült, a so-
mogyiak 25-20-ra nyerték 
ezt a szakaszt.
A Kazincbarcika a 4. szett-
re úgy állt fel, hogy nem 
teheti meg szurkolóival, 

hogy elveszíti a mérkő-
zést. A vendéglátók ko-
molyan vették a játszmát 
és remekül kezdtek. A Ka-
posvár azonban mindent 

megtett annak érdeké-
ben, hogy kiharcolja az 5. 
szett lehetőségét és leg-
alább a mérkőzést nyerje 
meg, ha már a továbbjutá-
suk elúszott. 10-10-nél és 
18-18-nál is egyenlítettek 
a dunántúliak, sőt 21-19-
nél már náluk volt az előny. 
A hajrát azonban a reme-
kül koncentráló Vegyész 
bírta jobban és 26-24-re 
megnyerte a játszmát. A 
Kazincbarcika így kettős 
győzelemmel jutott be 11 
év után ismét a Magyar 
Kupa döntőjébe. A finálét 
Érden rendezik március 17-
én este, az ellenfél a Kecs-
kemét együttese lesz. A 
VRCK azonban előtte már-
cius 4-én vasárnap a baj-
nokság alapszakaszának 
utolsó fordulójában ismét 
megmérkőzik a Kaposvár-
ral, ezúttal idegenben.

KBSC

Magabiztos
győzelemmel kezdtek

Az NB II-es bajnokság első tavaszi meccsén, február 25-
én a KBSC csapata magabiztos játékkal 2-1-re verte a 
Szolnokot, ezzel megelőzte a tabellán közvetlen riválisát.

A találkozó első 45 percében a barcikai csapat birtokolta 
többet a labdát, főleg a bal szélen Kanalos és Süttő révén 
próbáltak támadásokat vezetni. A Szolnok alig-alig jött át 
a kék-sárgák térfelére, ráadásul, ha nem lettek volna Tóth 
László távoli lövései, azt is mondhatnánk, hogy lövésük 
is alig akadt. A barcika fölénye a 42. percben érett góllá, 
amikor újra a bal oldalon támadt a gárda, Süttő cselezte 
le magát az alapvonalig, majd középre passzolt, ahol az 
érkező Murai 3 méterről a kapuba lőtt. (1-0) Az első 45 
percet Süttő szabadrúgása zárta, melyet a vendégek 
kapusa magabiztosan hárított. 
Kiválóan kezdte a Vitelki-legénység a második félidőt, 
hiszen egy szép egyéni megoldás végén Gábor már a 47. 
percben betalált, ami olyan lendületet adott a fiatal játé-
kosnak, hogy perceken belül akár több gólt és gólpasszt 
is jegyezhetett volna. A játék képe nem változott sokat, 
hiszen továbbra is a KBSC együttese támadott többet, 
a vendégek csak távoli lövésekkel próbálkoztak és az 
első félidőhöz hasonlóan Tóth révén. A hajrában Orovecz 
által újabb gólokat is szerezhettek volna, azonban a 93. 
percben, az egész mérkőzésen agilisan játszó Tóthnak 
köszönhetően a Szolnok szépített. A Barcika győzelme 
ennek ellenére nem forgott veszélyben, sikerült jól indí-
tani a bajnoki szezont. 

Vitelki Zoltán: – Nem volt könnyű mérkőzés, és itt nem 
csak a külső körülményekre gondolok, hiszen a pálya ta-
laja sem tette lehetővé a folyamatos játékot. Csapatomat 
elismerés illeti, hiszen az egész mérkőzésen jól játszott 
és egy jó ellenfelet sikerült legyőzni. Ránk fért már ez a 
győzelem, reménykedünk a hasonló folytatásban. 

Balogh Pál: – Gratulálok a hazai csapatnak, mert jól ki-
használta az adódó lehetőségeket, mi súlyos egyéni hi-
bákat vétettünk a gólok előtt. Győzelmi reményekkel 
érkeztünk a mérkőzésre, az első félidőben ennek fé-
nyében több lehetőséget is kidolgoztunk, a kapott gól 
a legroszabbkor jött. A második gól nagyban meghatá-
rozta a mérkőzés kimenetelét, a mi gólunk a végén csak 
szépségtapasz volt. 

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

KÉTSZER IS VEZETTEK KÉT GÓLLAL
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának záró fordulójában 
Dunakeszi ellen szerepelt a Kazincbarcikai Ördögök SE. 
A Kőrösi-tanítványok közel álltak a győzelem megszer-
zéséhez, de az izgalmas végjátékban veszítettek. 

Győzelemre, és ezáltal az 
alapszakasz első helyé-
nek megszerzésére ké-
szült előzetesen a barci-
kai együttes. A bajnokság 
rangadóján jobban is kez-
dett a vendégalakulat, hi-

szen a hazaiak vezető gól-
jára hárommal válaszoltak. 
Mikolka, Benke és Titkó 
voltak eredményesek. A 
félidő végére azonban egy 
gólra faragta hátrányát a 
borsodi csapat.

A második játékrészben 
aztán ismét visszaállt a 2 
gólos barcikai előny, hi-
szen Vajda lőtt újabb gólt. 
A folytatásban azonban 
megtáltosodott a Du-
nakeszi és 7 perc alatt 
megfordította az állást. A 
33. percben már 6-5-ös 
hazai előnyt mutatott az 
eredményjelző, és hiába 
próbáltak meg mindent a 

vendégek, nem sikerült 
az egyenlítés. Az utolsó 
percben Makk alakítot-
ta ki a 7-5-ös hazai si-
kert. Az NB II Keleti cso-
portjának alapszakaszát 
így „nevető harmadik-
ként” a 48 pontos Csömör 
nyerte. A Dunakeszi csak 
rosszabb gólkülönbsége 
miatt lett ugyancsak 48 
ponttal második. A har-

madik helyen az Ördögök 
végeztek 47 pontot sze-
rezve.
Szoros volt tehát a vége az 
első három helyezett kö-
zött, de az igazi izgalmak 
majd csak most követ-
keznek, hiszen hamaro-
san kezdődik a rájátszás, 
ahol ismét szurkolhatunk 
a Kazincbarcikának a fel-
sőházban. 

SZENIOR SPORTKAVALKÁD 

KORTALAN KARNEVÁL
Tizenegy csapat mintegy háromszáz résztvevője versen-
gett február 23-án a II. Szenior Sportkavalkádon a Don 
Bosco Sportközpontban.

A Kazincbarcikai Városi 
Sport Egyesület Ritmikus 
Gimnasztika szakosztá-
lyának labdabemutatójá-
val kezdődött a színes ka-
valkád. A szépkorúaknak 
szervezett program ün-
nepélyes megnyitóján el-
sőként Szabó Zsolt, a Don 
Bosco Sportközpont intéz-
ményvezetője köszöntötte 
a megjelenteket, majd a be-
szédek sorát Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármes-
tere nyitotta, aki örömét fe-
jezte ki, hogy ismét meghí-

vást kapott a rendezvényre, 
amelyre külön ajándékkal is 
készült.
Ezt követően Török Dezső, 
a B.-A.-Z. Megyei közgyű-
lés elnöke és Demeter Zol-
tán országgyűlési képvise-
lő szólt a versenyzőkhöz. A 
beszédek sorát Kálmán Vil-
mosné, az esemény szer-
vezője, az Újkazinci Baráti 
Kör vezetője zárta.
A sportkavalkádra nyolc te-
lepülésről: Tardonáról, Bán-
horvátiból, Alberttelepről, 
Rudolftelepről, Kurityánból, 

Múcsonyból és természe-
tesen Kazincbarcikáról ti-
zenegy csapat érkezett, 
hogy megmérettessék 
magukat a játékos vetélke-
dőkön.
Az egész napos program-
sorozaton az ügyességi és 
szellemi feladatok mellett 
a résztvevők kipróbálhat-
ták a bowlingot, a csocsót, 
a squasht és jógázhattak is.
A II. Szenior Sportkavalká-
don ezúttal a közönséget is 
bevonták a játékba, akik ak-
tivitásukkal pontokat sze-
reztek a csapatoknak. A nap 
során ovis és iskolás gyer-
mekek bemutatói is színe-
sítették az eseményt.

LEGOZA ISTVÁN TEREMATLÉTIKA EMLÉKVERSENY

Két nap az atlétikáért
A Kazinczy Ferenc Tornacsarnokban rendezték az idei 
Le goza István terematlétika emlékversenyt február 21-
22-én. A rendezvényt Róth Zoltán sportszervező nyitot-
ta meg, köszöntötte a résztvevőket, majd ismertette a 
program menetét, a versenyszámokat és a korcsoportok 
szerinti felosztást. 

A közel százharminc részt-
vevő négy korcsoportban, 
több versenyszámban: 30 
méteres futásban, helyből 
távolugrásban, medicinlab-
da-dobásban, medicinlab-

da-lökésben, valamint 4x2 
körös váltófutásban küz-
döttek meg egymással. A III. 
és IV. korcsoportosok, vala-
mint az I. és II. korcsoporto-
sok mérték össze erejüket.

– Az esemény célja első-
sorban a tavaszi atlétika di-
ákolimpiai versenyekre való 
felkészülés, illetve a ver-
senyzési lehetőség azok-
nak a gyerekeknek, akik 
esetleg nem tudnak eljut-
ni diákolimpiai városi, me-
gyei, országos döntőkre. Ez 
egy amatőr verseny, innen 
nincs továbbjutás. Az isko-
lák és a tagiskolák között 
is van egy kis versengés, a 
végén pedig a legügyeseb-
beket éremmel díjazzuk – 
mondta el Béres Csaba, a 
kazincbarcikai Pollack Mi-
hály Általános Iskola Kazin-
czy Ferenc Tagiskolájának 
testnevelőtanára.
Az eseményen részt vett 
Szitka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere és Klimon 
István alpolgármester is. 
(Eredmények: kolorline.hu)

RÖPLABDA-DIÁKOLIMPIA 

Országos döntőben
a pollackos lányok
Kazincbarcika adott otthont a röplabda-diákolimpia me-
gyei döntőjének február 27-én, melyet a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, 
valamint a Kazincbarcikai Diáksport Bizottság hirdetett 
meg a III. korcsoportosok között. A Kazinczy Ferenc Tor-
nacsarnokban megrendezett megmérettetésen a Ka-
zincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és a Miskolci 
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
mérte össze erejét, ahol egy oda-visszavágós párharc-
ban döntöttek a megyei cím sorsáról. 
Első helyen végzett és az országos elődöntőbe jutott a 
Kazincbarcika Pollack Mihály Általános Iskola csapata. 

Eredmények:
1. mérkőzés: Pollack-Arany 1-2
2. mérkőzés: Arany-Pollack 0-3

A csapat tagjai: Bodnár Eszter, Dócza Dalma, Giba Han-
na, Heidinger Noémi, Jakab Karina, Kis Lara, Molnár Pan-
na, Nagy Angelika, Papp Dorina, Tanyi Tünde, Tóth Enikő, 
Tóth Liliána
Felkészítő: Béresné Vécsei Edit

PARASPORT NAPJA 

Élj teljes életet!
Az Országgyűlés döntése szerint a Magyar Parasport 
Napját ezentúl minden évben február 22-én ünnepeljük, 
így a Magyar Paralimpiai Bizottság és szervezetei által 
koordinált, csütörtökön megrendezett Magyar Parasport 
Napja rendezvénysorozat keretén belül a Pollack Mihály 
Általános Iskola tanulói is megtapasztalhatták, hogy 
hogyan élnek azok az emberek, akiknek fizikailag nem 
lehet teljes és egészséges az életük.

A „Lélekmozgató” névre 
keresztelt iskolai prog-
ram lényege, hogy a diá-
kok ezen a napon a test-
nevelésórák keretén belül 
kipróbálhatnak különbö-
ző paralimpiai sportága-
kat, valamint megnézhe-
tik a Lehetetlen határán 
című dokumentumfilmet, 
amely négy sikeres ma-
gyar parasportoló élettör-
ténetén keresztül mutatja 
be a hazai parasport fej-
lődését.
Simon László, a Pollack 
Mihály Általános Iskola 
testnevelőtanára érdek-
lődésünkre elmondta, 
hogy már február 21-én 
elkezdték felkészíteni a 
diákokat, előadás-soro-
zatok, beszélgetések, do-

kumentumfilm, valamint já-
tékos érzékenyítő feladatok 
segítségével, amely február 
22-én folytatódott.
Ekkor a gyerekek az úgyne-
vezett csörgőlabda-játékot 
próbálhatták ki, amelyet a 
látássérültek emberek több 
évtizede ismernek és játsz-
szanak.
A sportnap célja, hogy köze-
lebb hozza a parasportoló-
kat egészséges embertár-
saikhoz.
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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

O R C I T Y K A Z I

K  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.

Pepsi dobozos 0,33 l  ÚJ: lime-meggy 
Andante nápolyi több íz  130 g:
Chibo family kávé 250 g:
Kávéba való cukor 1000 db x 4 g:
Chio chips minden íz 75 g:
Breen mosópor 10 kg:

105 Ft
160 Ft
450 Ft
3300 Ft
210 Ft
1600 Ft

318 Ft/l
1230 Ft/kg
1800 Ft/kg
825 Ft/kg
2800 Ft/kg
160 Ft/kg

Húsvéti csokinyulak, csokitojások nagy választékban

Nőnapi desszertek nagy választékban
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