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Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg Va-
gyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a 
Bercsényi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 4 db önkormányzati tulajdonú 
bérlakást, az alábbiak szerint:

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet, illetve bővebb felvilá-
gosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában, 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 
szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2018. március 29. (csütörtök) 12.00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Kecskeméti Andrea Telefon: 06 48 799 235, vagy 06 20 461 3627

Cím
Bercsényi út 14.

I. em. 3. I. em. 5. fsz. 3. II. em. 4.

Alapterület (m2) 38 34
Komfortfokozat összkomfortos
Szobaszám 1
Lakbér és külön szolg. díj összesen (Ft/hó) 12 184 10 306
Előtakarékosság mértéke Ft/hó 28 000

FIATALOK GARZONHÁZA

A TAVASZ ELSŐ HANGJAI

5.

MÁLYITÓL
PHJONG-
CSHANGIG

4.

PILLANATOK KAZINCBARCIKA 
SPORTTÖRTÉNETÉBŐL

5.
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Ezzel a mottóval nyílt ki-
állítás Sajókazán, március 
3-án, a Radvánszky-kas-
télyban, a Radvánszky 
Béla születésnapja alkal-
mából rendezett esemé-
nyen. A művészetkedve-
lő és pártoló bárói család 
tag jai is elismeréssel 
adóznának a pazar gyűj-
temény láttán. A szerve-
zők három, Sajókazához 
kötődő, kiváló festőmű-
vész munkáiból állították 
össze a nem mindennapi 
tárlatot. A kastély impo-
záns nagyszalonja adott 
helyet az országos hírű 
magyar festő és grafi-
kus olajfestményeinek. 
Az idősebb generáció ál-
tal még mindig Palcsó ta-
nító bácsiként emlege-
tett művész 1923 és 1955 
között tanított a faluban, 
miközben megörökítette 
a számára oly kedves tá-
jat és embereket. A kiállí-
tásra a falut, a családtag-
jait, az itt élőket ábrázoló 
munkáit hozta el leszár-
mazottja. Palcsó Dezső 
Ferenczy Károly tanítvá-
nya volt a Képzőművé-
szeti Főiskolán. Kevesen 
tudják, hogy Kazincbar-
cikán az Izsó Miklós Kép-
zőművészeti Kört vezet-
te, s bár később elsodorta 
az élet a községből, vég-
akaratának megfelelően 
szeretett falujában he-

lyezték örök nyugalom-
ra. A következő kiállító, 
Kövesdi Judit szorosabb 
szálakkal kötődik a tele-
püléshez, hiszen itt szüle-
tett, rokonsága által ma is 
gyakran tér vissza gyer-
mekkora helyszínére. A 
ma már Miskolcon élő és 
alkotó hölgy akvarelljeit 
tárta a közönség elé. Al-
kotásaiban nem csupán a 
szeretett szülőföldet áb-
rázolja autentikus mó-
don, hanem kedvenc he-
lyeit is. Képei szerepelnek 
megyei, országos Amatőr 
Artium rendezvénye-
ken, a rangos Miskolci Téli 
Tárlatokon, de eljutottak 
Kassára, Németországba, 
Texasba, Pekingbe, Olasz-
országba és Hollandiába. 
Rézművesné Nagy Ildikó 
szintén Sajókazán kezdte 
pedagógusi pályafutását. 
Öt éven keresztül nevelte 
diákjait a rajz szeretetére. 
Ezt követően más telepü-

lések oktatási intézmé-
nyeiben találta meg a bol-
dogulást. Az elmúlt több, 
mint fél évszázadban szá-
mos egyéni és csoportos 
kiállításon vett részt. A 
kastélyba grafikáit hoz-
ta el. A nagy sikert ara-
tott megnyitóünnepség 
viszont a hagyományok-
nak megfelelően kez-
dődött. A résztvevőket 
Szalipszki Péter törté-
nész, muzeológus avatta 
be a történelem segéd-
tudományainak ismere-
tébe, majd a SeptoForte 
együttes hangulatos, kö-
zépkori zenével szóra-
koztatta a jelenlévőket. A 
polgármesteri köszöntőt 
követően a festőművé-
szekkel együtt, a 2000-
ben alakult és munkáival 
rendszeresen jelentkező 
Praktika Kézműves Klub 
tagjainak szokásos éves 
kiállításában is gyönyör-
ködhettek a látogatók.

HÁRMAN HÁROMFELÉ 
– KAZÁTÓL KAZÁIG

TÉ RSÉG

VÁRJÁK A LEENDŐ 
ELSŐSÖKET
Ismét elérkezett az iskola-
választás ideje. Az első 
osztályba lépő gyerme-
kek izgatottan, a szülők 
némi szorongással néz-
nek a jövő elé: vajon me-
lyik oktatási intézmény 
profilja igazodik leginkább 
a leendő tanulók képes-
ségeihez? E kérdésnek az 

eldöntésében nyújt segít-
séget az iskolák által szer-
vezett, a bemutató foglal-
kozásokkal egybekötött 
nyílt napok látogatása. A 
Berentei Általános Iskolá-
ban március 20-án, ked-
den 8.00 órától várják sze-
retettel a nagycsoportos 
óvodásokat és szüleiket a 

bemutatóórákra, 1-8 osz-
tályig, április 10-én, ked-
den 9.00-tól pedig spor-
tos feladatokkal tarkított 
játszóházat tartanak az 
ovisoknak és a sulisoknak 
egyaránt. Érdeklődni lehet: 
Berentei Általános Iskola, 
3704 Berente, Posta út 7. 
Telefon: 48/411-486

„Ha arra jársz,  
hol én születtem”

A Bánvölgye kapujában, 1920. december 21-én, Nagy-
barcán született Kecskési Tollas Tibor, eredeti nevén 
Kohlmann Tivadar költő, aki édesanyja, Kecskéssy Jo-
lán tiszteletére változtatott nevet 14 évesen. Tartal-
mas, olykor nehézségekkel teli életútján végigkísérte 
a szülőföld, a haza szeretete. Az emberek iránt érzett 
felelősségtudat jellemezte. Verseiben a saját érzésein, 
élményein túl, egy megpróbáltatott nemzedék sorsát is 
tükrözi. Személyét támadások érték, háborús bűnökért 
börtönbüntetésre ítélték, csupán a rendszerváltás után 
rehabilitálták.  Saját bevallása szerint a börtönévek tet-
ték költővé. „Menekülés a zárt falak közül, a belső élet, a 
szenvedés értelmének megtalálása hozta létre e verse-
ket.” vallja. Mindazonáltal összesen 26 település lakos-
sága tartozik neki hálával. Ugyanis 1944 novemberében 
a magyarországi beregi falvak, valamint Milota, Uszka, 
Tiszabecs községek összes magyar nemzetiségű férfi 
lakosát deportálták a Szovjetunióba.  Ugyanakkor be-
vezették a szovjet közigazgatást is, hogy a Tisza-híd 
stratégiai jelentősége miatt megkezdjék a 23+3 tele-
pülés Szovjetunióhoz való csatolását. 
Kecskési Tibor főhadnagy Tiszabecsen tapasztalva 
a deportálásokat és a szovjet közigazgatást, motor-
kerékpárra ült, egész éjjel motorozott, majd jelentést 
tett a Honvédelmi Minisztériumban ezekről az esemé-
nyekről. A miniszterelnök megbízásából Kecskési Tibor 
visszatért a térségbe, hogy bizonyítékokat gyűjtsön 
az elcsatolás előkészítéséről. A bizonyítékok felhasz-
nálásával megakadályozták, hogy a Szovjetunió eze-
ket a területeket magához csatolja. Több, mint hetven 
esztendő elteltével eme tettéért a Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány 2018. január 22-én, Kecskési Tollas Tibort 
„Nemzetmentő Életművéért” Posztumusz Magyar Kul-
túra Lovagja címmel jutalmazta. A később Münchenben 
letelepedő poétát végakaratának megfelelően szülő-
földjén helyezték örök nyugalomra. Emlékét a faluban 
a Tollas Tibor Emlékház őrzi, mely ma is a település 
kulturális központja – könyvtár, kiállítóhely, internet 
lehetőség. A költő halálának évében - 1997-ben - indult 
útjára a Tollas Tibor Szavalóverseny, azzal a céllal, hogy 
megismertesse és népszerűsítse a költő életútját, köl-
tészetét, verseit. Kiemelt jutalomként a középiskolás 
kategória elmúlt 20 évének díjazott tanulói idén meg-
hívást kaptak a Lakiteleki Népfőiskola Költészet Nap-
ja alkalmából, április 11-én szervezett rendezvényére, 
melyen több szalézis diák a költő sorainak felidézésével 
öregbíti annak hírnevét.

A díjat Kecskési Tamás, a kitüntetett fia vette át

PE DAGÓG I A I SZA KSZOLGÁ LAT 

NYITVA A KAPU
Nyílt hetet tart a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye 
március 5 és 9 között.

A Pedagógiai Szakszol-
gálatok Hete elnevezésű 
programsorozatot 2017 
– ben a Fejér Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat 
azzal a céllal indította út-
jára, hogy az érdeklődők 
megismerjék a különbö-
ző terápiás módszereket 
és fejlesztőeszközöket, 
valamint az intézmé-
nyekben dolgozó szak-
embereket.
A Kolorcityben Iskolába 
készülök címmel hétfőn 
nyílt foglalkozást tartot-
tak, amelyen a szülők és 
a pedagógusok ismer-
hették meg a különféle 
terápiás foglalkozásokat. 
Az eseménysorozat kap-
csán ezen a napon te-
hetséggondozó progra-
mokra várták a kicsiket 
a helyi tagintézményben.
A hét további program-
jai között lesz még ke-
rekasztal-beszélgetés, 
melynek célja, hogy az 
intézmények közötti 

együttműködés szorosabb 
legyen, továbbá, hogy az 
óvodapedagógusok tájé-
koztatást kaphassanak a 
pedagógiai szakszolgálat 
pszichológusának mun-
kájáról, a tanácsadás és a 
vizsgálat folyamatáról.
A nyílt hét keretében vízi 
terápia bemutató foglal-
kozást is rendeznek majd 
a Kazincbarcikai Városi Fe-
dett Uszodában, logopédiai 
tanácsadásra várják a szü-
lőket, óvodapedagóguso-
kat, bölcsődei gondozókat 
és a védőnőket. Az érdek-
lődők megismerhetik a ta-
nulási problémákkal küzdő 
diákok terápiás eszköz-
készleteit, az intézmény-
egység tehetséggondozó 
programját és a konduktor 
szerepét is. Március 9-én 
a Pedagógiai Szakszolgá-
latok Hete közös jógaórá-
val zárul, amelyet a segítő 
szakmában dolgozó szak-
embereknek tartanak a ki-
égés megelőzésére.

LÁTOGATÁS

KAZINCBARCIKÁN JÁRT 
KARÁCSONY GERGELY
Gyökeres változásra van szüksége Magyarországnak- hangzott el azon a sajtóbe-
szélgetésen, amit Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje 
és Gúr Nándor országgyűlési képviselő (az MSZP-Párbeszéd 4. sz. vk. jelöltje) tartott 
március 6-án Kazincbarcikán.

„ A z MSZP-Párbeszéd 
Szövetség volt az első, aki 
listát állított, ami azt mu-
tatja, hogy erős kihívója 
van az Orbán-rendszer-
nek.” - mondta bevezető-
jében Karácsony Gergely.
Az április 8-i ország gyűlési 
választásra a szövetség 
programja összeállt, vál-
lalásaik között kiemelt 
szerepe van az egész-
ségügy felzárkóztatásá-
nak, az orvosok, szaká-
polók és ápolók jelentős 
béremelésének, az un. 
nyugdíjgarancia-program 
bevezetésének, az uniós 
fejlesztések átgondolá-
sának, a források lehetsé-
ges átcsoportosításának 
és az energiahatékonysá-
gi programnak, a minimál-
bérek emelésének.
- Kazincbarcikára és gya-
korlatilag az egész or-
szágra jellemző, hogy az 
egészségügyi ellátás elle-
hetetlenült. A Kazincbarci-
kai Városi Kórházban pél-
dául első körben megszűnt 
a sürgősségi és gyermek-
osztály, bizonyos szakte-
rületeken nincs már orvos, 
és egymás után szűnnek 
meg a szakrendelések, 
melyek egy idő után to-
vábbi osztályok bezárását 
eredményezhetik. Az ak-
tív ellátás helyett a pasz-
szív ellátás látszik előtérbe 
kerülni. Az emberek kény-
telenek Miskolcra menni a 
problémáikkal, ahol pedig 
olyan szintű a túlterhelt-
ség, hogy hónapokat kell 
várni a vizsgálatokra vagy 
épp 12 órát a sürgősségi 
ellátásra.” - mondta Gúr 
Nándor.
- Ez természetesen nem 
az intzéményben dolgo-
zók hibája, sokkal inkább 
a kormányzaté. Egy le-

hetséges kormányváltás 
után, visszapótolnánk az 
egészségügybe azt a ren-
geteg pénzt, amit a jelen-
legi kormány az elmúlt 8 
évben kivett a rendszer-
ből, javítanánk a kórházak 
eszközellátását, valamint 
korlátoznák a várólisták 
hosszát. - tette hozzá Ka-
rácsony Gergely.
Az oktatás területén a leg-
fontosabb lépések egyike 
lehet, hogy visszaépítsék 
a tanári pálya becsületét 
és megemeljék a kezdő 
pedagógusi fizetéseket is. 
Emellett az iskolákat cél-
szerűbbnek látják újra az 
önkormányzatok és kö-
zösségek irányítása alatt 
működtetni, kinyitnák az 
egyetemek és a főisko-
lák kapuit, az első diploma 
megszerzését pedig in-
gyenesen biztosítanák.
Az eseményen a rezsi-
csökkentés is szóba került.
–Mi vállaljuk, hogy az ala-
csony fogyasztónak gáz-
árcsökkentést adunk, 
valamint szeretnénk el-
indítani egy energiahaté-
konysági programot. A la-
kosság túlnyomó többsége 
olyan házakban él, ame-
lyek nem felelnek meg a 21. 
századnak. Az utcát fűtik, 
miközben nagyon sokan 
megfagynak a saját laká-

sukban – sorolta tovább a 
megoldandó problémákat 
a miniszterelnök-jelölt.
A programon szó esett a 
26-os elkerülő út megépí-
téséről is, amellyel kap-
csolatban Gúr Nándor azt 
a választ adta, hogy ha 
kormányváltás lesz, akkor 
elképzelhetetlennek tartja, 
hogy a következő ciklus-
ban ez az út ne épülne meg.
– Nyolcvankét települé-
se van a választókerüle-
tünknek, melyből 79-ben 
5000-nél kevesebben 
laknak. A térség epicent-
ruma az a Kazincbarcika, 
aki már megmutatta ön-
magát a Kolorcity branden 
keresztül is, valamint kisu-
gárzása, jelenléte érezhe-
tő a térségen is. Az, hogy 
a kormány esetlegesen az 
önkormányzatiság meg-
szüntetésében gondolko-
dik, számunkra elfogadha-
tatlan, ezt a térséget teljes 
mértékben ellehetetlení-
tené.
A sajtóbeszélgetést köve-
tően a miniszterelnök-je-
lölt a helyi városvezetéssel 
is találkozott, majd látoga-
tása a Fő téren ért véget, 
ahol a városlakókkal be-
szélgetett vállalásaikról 
és az április 8-ai választás 
jelentőségéről.

90 ÉV 

SZÜLETÉSNAPJÁN 
KÖSZÖNTÖTTÉK
Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte 
Dienes Lászlót Szitka Péter polgármester, valamint 
Klimon István alpolgármester március 3-án.

A családi körben, ott-
honában ünneplő szü-
letésnapos a város első 
embereitől egy aján-
dék kíséretében vette 
át a miniszterelnöki ok-
levelet, mely a 90. szü-
letésnapjáról tanúsko-
dik. Dienes László már 
büszkélkedhet egy ok-
levéllel, valamint a Ma-
gyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkeresztjével, me-
lyet érdemes és ered-
ményes munkásságáért 
kapott a Magyar Köz-
társaság volt Elnökétől, 

Göncz Árpádtól. Laci bácsi 
nemcsak a munkában, de 
a sportban is aktívan részt 
vett, szertornázott, vala-
mint sokat lovagolt.
Pályafutását Baktakéken 
kezdte, hiszen családi szá-
lak kötik ide. Református 
kántortanítóként közel 40 
évig volt az ottani isko-
la igazgatója, így örökre a 
szívében marad a telepü-
lés.
Az ünnepelt mai napig szí-
vesen néz természetfil-
meket, és mosolyogva 
emlékezik a múltra.

Gúr Nándor és Karácsony Gergely
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– Hogyan vált Önből él-
sportoló és miért a téli 
sportra esett a választá-
sa?
– Azt hiszem, a születé-
sem pillanatában meg-
pecsételődött a sorsom, 
ugyanis egy sielő család-
ba születtem. Apai nagy-
apám a Miskolci Honvéd 
alpesi sí szakosztályának 
volt lelkes edzője, veze-
tője, édesapám, (Prof. dr. 
Kékesi Tamás, a Miskolci 
Egyetem tudományos és 
nemzetközi rektorhelyet-
tese – a szerk.) szintén 
válogatott síversenyző, 
majd a Honvédnál és ké-
sőbb a Bánkút síklub ver-
senyszakosztályánál is 
edző volt. Ő csatolt lécet 
először a lábamra óvodás 
gyermekként, még Ja-
pánban, ahová tudomá-
nyos munkája szólítot-
ta, s mi követtük. Sendai 
környéke kiváló feltétele-
ket biztosított sítudásom 
megalapozására, apukám 
szakértő instruálása mel-
lett. Aztán egészen az U- 
18-as korosztályig ő irá-
nyította a fejlődésemet. A 
Távol- Keletről hazatér-
ve következtek a bán-
kúti évek, ahol elkezdtük 
a tudatos edzésmunkát 
és ahová mindig jó szív-
vel térek vissza. Bánkúton 
érzem igazán otthon ma-
gam és mindig előjönnek 
a régi emlékek. Tehát nem 
osztrák körülmények kö-
zött váltam síversenyző-
vé, hanem úgy, ahogy az 
a saját erőnkből futotta. 
Amit Bánkúton már nem 
lehetett elérni, azt Szlo-
vákiában pótoltuk. Már 

ifjúsági koromban beke-
rültem a Nemzetközi Sí 
Szövetség felkészítő és 
versenyeztetető prog-
ramjába, majd felnőtt ko-
romban már a Magyar Sí 
Szövetség által biztosított 
programban veszek részt. 
A szövetség nagyon jó 
feltételeket garantál, s bár 
a nagy sínemzetek lehe-
tőségeit nem érhetjük el, 
alig vagyok hátrányban a 
külföldi versenytársaim-
mal szemben. 

– A versenyszámok közül 
melyik a kedvence?
– A szlalom, mert a test-
felépítésem és az edzés-
múltam erre predeszti-
nált, de tulajdonképpen 
a többi versenyszámban 
is jó eredményeket nyúj-
tok. Meglepetést tudtam 
okozni az olimpián az óri-
ás-műlesiklásban, hiszen 
azon a versenyen a má-
sodik futamban csak négy 
másodpercre maradtam 
le az olimpiai bajnoktól, és 
a legjobb magyar teljesít-
ményt tudtam hozni.  

– Ha már az olimpiáról 
esett szó, térjünk rá. Ho-
gyan került a keretbe?
– Óriási megtiszteltetés 
volt a számomra, hogy a 
kitartó munkám, ered-
ményeim és a korábbi vi-
lágversenyeken szerzett 
tapasztalataim alapján 
az elnökség engem jelölt 
ki, hogy képviseljem ha-
zánkat az olimpián. Ugyan 
A-kvalifikációt szereztem 
a nemzetközi versenye-
ken, de a férfi mezőnyben 
egyetlen kvótáért küz-

döttünk. Aztán kiderült, 
hogy Miklós Edit világku-
pa pontjainak köszönhe-
tően a csapatversenyben 
szintén rajthoz állhatunk, 
így Samsal Dalibor sport-
társam is elindulhatott. 

– Az időjárás nem volt 
kegyes a résztvevőkhöz. 
Mennyiben gátolta mind-
ez és milyen eredménye-
ket ért el? 
– Valóban zord időjárás 
fogadott minket az első 
héten. Több napon át 80-
90 km/ órás szelek fúj-
ták el a rajtot és a pályát. 
Ezért a szervezők kény-
telenek voltak csúsztat-
ni a lesiklás időpontját. 
Tudni kell, hogy ezeket a 
pályákat hóágyúkkal ké-
szített mesterséges hó-
val borították. Ez azt je-
lenti, hogy a szokottnál is 
keményebb és jegesebb 
alapon kellett teljesíteni 
a versenyszámokat, ami 
megviselte a síléceket, a 
durva súrlódás hatására 
„megégett” a sítalp. En-
gem általában nem zavar 
a nehéz körülmények kö-
zötti versenyzés, hozzá-
szoktam már. Egyébként 
én voltam az egyetlen 
síző, aki mind a hat ver-
senyszámban - lesiklás, 
szuper G, kombináció, óri-
ás-műlesiklás, műlesik-
lás, csapatverseny – el-
indult.  A legkiemelkedőbb 
egyéni eredményem szla-
lomban született, a 30. 
helyezést értem el 108 in-
dulóból, óriás-műlesiklás-
ban a 42. lettem a hason-
ló számú mezőnyben. Az 
alpesi összetett számban 

pedig a 35. helyet szerez-
tem meg óriási küzdel-
mek árán. Természete-
sen a nagy sebességű és 
nagy ugrásokkal tarkított 
lesiklás nem sikerült fé-
nyesen, de erre a számra 
nekem soha sem volt mó-
dom igazán edzeni. A csa-
patversenyben a 9. helyet 
szereztük meg. Nagy do-
log volt, hogy a világ leg-
jobb sportolóival lehettem 
egy olimpiai faluban, fan-
tasztikus hangulata volt 
az egésznek.

– Eddigi pályafutásának 
melyek a legkiemelke-
dőbb eredményei? 
– Sokszoros magya r 
b aj n o k vag yo k , ké t-
szer állhattam az ifjúsá-
gi világbajnokságokon az 
U-18-as kategória do-
bogójának a tetején. Ta-
valy St. Moritzban kva-
lifikáltam a műlesiklás 
döntőjébe, ahol a 45. he-
lyet szereztem meg, de a 

lesiklásban és az össze-
tettben is magyartól ed-
dig nem látott eredményt 
értem el. Eddig két hono-
sított magyar férfi ver-
senyző tudott - 34, illetve 
24 évvel korábban- olim-
piai műlesiklásban az első 
harmincba kerülni.   Büsz-
keséggel tölt el, hogy be-
bizonyíthattam, az alpesi 
sí legnagyobb versenye-
iben is van helye a ma-
gyaroknak, igenis be lehet 
vállalni a gyors számokat 
is.

– Van példaképe a sport-
ban, vagy azon kívül?
– Korábbi kedvencem az 
amerikai Bode Miller volt, 
illetve az ő stílusát ked-
veltem és igyekeztem 
utánozni. A másik példa-
képem Arnold Schwar-
zenegger, mert multi-
funkcionális tud lenni, az 
élet több területén egy-
formán sikert könyvelhet 
el. 

MÁLYITÓL PHJONGCSHANGIG
Az első téli olimpiát 1924-ben rendezték a franciaországi Chamonix-ban. Az elmúlt 
94 esztendőben huszonhárom helyszín adott otthont a világ legjobb téli sportoló-
inak a megmérettetésre. A legutóbbi olimpiai játékokat idén február 9-e és 25-e 
között rendezték a dél-koreai Phjongcshangban. Bevallom, izgalommal vártam a 
viadalt, különösen a téli sportok királyának tartott alpesi síversenyek kötötték le a 
figyelmemet. Érdeklődésemet kiváltképp felcsigázta, mikor megtudtam, hogy az 
egyik magyar férfi olimpikon megyénkből származik. Kékesi Márton mindösszesen 
22 évesen lett a magyar olimpiai küldöttség tagja. Nagyszerű teljesítményéről, él-
ményeiről, pályafutásáról a hazatérése után beszélgettünk. 

I NTE R J Ú

Kékesi Márton 1995-ben született Miskolcon. A 
Mályiban élő fiatalember középiskolai tanulmánya-
it a Diósgyőri Gimnáziumban végezte. Az élsport 
mellett tanári szakos nappali hallgató a Testneve-
lési Egyetemen. Az interjút követően kaptuk a hírt, 
hogy a napokban a St. Lambrechtben megrende-
zett Országos Felnőtt Alpesi Síbajnokságon immár 
tizenötszörös magyar bajnok, miután minden szá-
mot megnyert. 

POSTA LÁ DÁ N K BÓL

PILLANATOK KAZINCBARCIKA 
SPORTTÖRTÉNETÉBŐL
Postaládánkból című rovatunkban Kazincbarcika, illetve az elődtelepülések sikeres 
és gazdag sporttörténelméről olvashatunk egy rendkívül érdekes és több sportágat 
felölelő cikksorozatot, mely bizonyítja, hogy városunk méltán nyerte el a Nemzeti 
Sportváros címet 1998-ban. A kazincbarcikai csapatok és a diákok követve a meg-
kezdett utat, generációkon át folytatták a sikerszériát, számos híres sportoló kezdte 
itt a pályafutását. 

Labdarúgás és atlétika

Az 1920-as években már 
szervezett formában 
sportolhattak az elődtele-
püléseken élők. Ekkoriban 
alakult meg a SÖTE (Sajó-
kazinczi Önkéntes Torna-
egylet) és a BTK (Barczi-
kai Torna Kör), ám az első 
nagy, városi sportegyesü-
let a KMTK (Kazincbarci-
kai Munkás Testedző Kör) 
volt, mely 1957-ben jött 
létre, és 1969-ben vette 
fel a KVSE (Kazincbarcikai 
Vegyész Sport Egyesület) 
nevet. Sokféle sportágban 
számtalan versenyző ért 

el országosan is figyelem-
re méltó eredményeket az 
évek során.

A várossá nyilvánítás évé-
ben, 1954-ben ‒ a szük-
ségtelen rivalizálást el-
kerülendő ‒ az addigi két 
labdarúgóklub, a Vasas 
és a Szikra fuzionált, és 
ez olyannyira sikeresnek 
bizonyult, hogy a csapat 
három évvel később ki-
harcolta a III. osztályú sze-
replést. A bajnokságba 
viszont már KMTK néven 
vágott bele a piros-fehér 
színű szerelésben játszó 
együttes, amely legjobb 

eredményét 1966-ban 
érte el: kivívta a második 
helyet a tabellán, és ezzel 
feljutott az NB II-be. A tíz 
szakosztályt működte-
tő KMTK 1968-ban dön-
tött az egyesületi színek 
megváltoztatásáról, ek-
kortól viselték a sportolói 
a jól ismert kék-sárga me-
zeket, egy évvel később 
pedig a neve is megválto-
zott. Kiemelkedő szezont 
az 1976/77-es bajnokság-
ban zárt a KVSE: amellett, 
hogy feljutott az NB II-be, 
játékosai 101 gólt szerez-
tek, amelyből a később a 
DVTK-hoz került Magyar 

Balázs egyedül 32-t rú-
gott! A nagy múltú foci-
klub 1993-tól KBSC néven 
működik tovább. 

A fiatalok városában, Ka-
zincbarcikán kétségkívül a 
labdarúgás volt a legnép-
szerűbb sportág. Szinte 
nem volt a városnak olyan 
tere, iskolaudvara, ahol a 
gyerekek, fiatalok, felnőt-
tek ne rúgták volna a bőrt. 
De népszerű sportág volt 
az atlétika is, nem vélet-
lenül…

Az 1970‒1980-as évek-
ben a KVSE atlétika szak-
osztályának legsikeresebb 
szakága a hosszútávfutás, 
illetve az akadályfutás 
lett. 1975-ben Siető Dáni-
el 5000 m-es síkfutásban, 
1981-ben Szénégető Ist-
ván 3000 m-es akadály-
futáson diadalmaskodott 
az országos bajnokságon, 
és ez utóbbi évben a Szé-
négető‒Orosz József‒Fe-

kete Sándor összetételű 
atlétacsapat nyerte meg a 
kis mezei futás országos 
versenyét. A hosszútáv-
futókat és ugrókat Tamás 
Zoltán edzette, a rövidtáv-
futókat pedig Kerékgyártó 
György. Utóbbi kezei közül 
is kerültek ki igen jó ered-
ményeket elérő sportolók, 
mint Gálik Zsolt, aki kor-
osztálya élmezőnyéhez 
tartozott a 1980-as évek 
második felében. A dobó-
kat Oláh Zsolt edzette. Az 
egyesület által nevelt leg-
sikeresebb sportoló két-
ségkívül Zabari János, aki 
manapság is versenyez, 
és legjobb eredménye-
it harmincéves kora után 
érte el (például ő a Bécs‒
Pozsony‒Budapest Szu-
permaraton legsikeresebb 
versenyzője is). Zabari Já-
nos a legutóbbi Kolorfutá-
son is rajthoz állt, és meg is 
nyerte azt. 

Barcikai Históriás

N É PDA LÉ N E K LÉ SI V E RSE N Y

A TAVASZ ELSŐ HANGJAI
Tíz iskola nyolcvan diákja mutatta be tudását az ide Al-
sós Körzeti Népdaléneklési versenyen február 27-én az 
Ádám Jenő Tagiskolában. A megmérettetésen egyénileg 
és csoportosan énekeltek a gyerekek.

Alsós diákok énekétől volt 
hangos az Ádám Jenő Tag-
iskola aulája kedd délután. 
A népdaléneklési verseny-
re Kazincbarcikáról és a 
környező települések – 
Aggtelek, Berente, Szuha-

kálló, Kurityán és Rudolf-
telep - általános iskoláiból 
érkeztek a gyerekek. A 
rendezvényen Fejes Eleo-
nóra, a Kazincbarcikai Pol-
lack Mihály Általános Iskola 
intézményvezető helyet-

tese mondott köszöntőt, 
melyben a verseny hagyo-
mányáról beszélt.
A megnyitón a házigazda 
iskola egy tehetséges di-
ákja kápráztatta el hang-
jával a résztvevőket, majd 
megkezdődött a verseny. 
Az eseményen tíz isko-
la hetven tanulója évfo-
lyamonként, egyénileg és 
csoportosan énekelt.

A zsűri munkájában mű-
vésztanárok – köztük a 
népzene és az éneklés 

szakértői – vettek részt. A 
legjobbak oklevelet kap-
tak.

Az alsós diákok izgatottan várták a szereplést

Zabari János (balra) a tavalyi Kolorfutáson célba ér Tugyi Leventével (jobbra)

A KMTK csapata az 1960-as években
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NEM SIKERÜLT A HÉTVÉGE
Ezúttal nem sikerült pontot szereznie a kazincbarcikai kézilabdázóknak. A nők és a 
férfiak is idegenben szenvedtek vereséget az NB II Északkeleti csoportjában.

Az elmúlt forduló idegen-
beli kudarca után Nyíregy-
házán igyekezett javítani 
teljesítményén a KKSE női 
csapata. A barcikai höl-
gyek már az első félidőben 
jelentős hátrányba kerül-
tek, melyet a második já-
tékrészben sem sikerült 
ledolgozniuk. Igaz a máso-
dik 30 perc már szorosab-
ban alakult, de a vége így is 
sima hazai siker lett a Köl-
csey DSE 34-24-re múlta 
fölül Ponyi Szabináékat. A 
női együttes 4 ponttal to-
vábbra is a 9. helyen áll, és 

legközelebb a Vitka SE-t 
látja vendégül március 
11-én vasárnap délután 2 
órától a Kazinczy Sport-
csarnokban.
A férfiak rangadóra utaz-
tak Füzesabonyba, hiszen 
a mögöttük 4 ponttal álló 
csapatot hazai pályán is 
csak nehezen gyűrték le 
az őszi mérkőzésen. A fél-
időben most is kiegyen-
lített volt a küzdelem, 
hiszen 11-11 állt az ered-
ményjelzőn 30 perc já-
ték után. A Kazincbarcika 
a második játékrészben is 

gyenge támadójátékkal 
rukkolt elő, hiszen 11 gólt 
szereztek, míg a házigaz-
dák tizenhatszor voltak 
eredményesek. Szorosan 
alakul a bajnokság, hiszen 
20 ponttal még vezet a 
Barcika, de már csak jobb 
gólkülönbségének kö-
szönhetően előzi meg az 
ugyancsak 20 ponttal álló 
Hajdúnánást. A Kazincbar-
cika legközelebb március 
10-én szombaton a Haj-
dúböszörményt fogadja 
este hat órától a Don Bos-
co Sportközpontban.

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

A FELSŐHÁZBAN 
FOLYTATJÁK 
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának küzdelmei im-
már a rájátszással folytatódnak. A Kazincbarcikai Ör-
dögök SE a felsőházban folytatja szereplését.

Nem sokon múlott, hogy 
az első helyen kerüljön 
a rájátszásba a Kazinc-
barcika NB II-es fut-
salcsapata. Kőrösi Gá-
bor tanítványai csak az 
utolsó Dunakeszi elle-
ni idegenbeli találko-
zón veszítették el első 
helyüket. Az Ördögök 
így harmadikok lettek 
az alapszakaszban, de 
most már nincs min ke-
seregni, hiszen a ráját-
szásban kell szaporítani 
a pontokat. Az Ördögök 
az MVFC II Berettyóúj-
falu vendégeként már-
cius 9-én pénteken 
idegenben kezdik meg 
a felsőházi rájátszást, 
majd 10 nappal később, 

március 19-én hétfőn este 
7 órától már hazai pályán 
a Don Bosco Sportköz-
pontban játszanak a Kin-
csem ellen. Az összesen 
10 mérkőzésből álló soro-
zatban a barcikaiak nem 
szeretnének alárendelt 
szerepet játszani, és cél-
juk az, hogy ott legyenek 
a végelszámolásnál a leg-
jobbak között. Egy biztos, 
hogy két új játékos is erő-
síti a Kazincbarcikai Ördö-
gök csapatát. Balogh Alex, 
aki nagypályán az NB III-
as Putnok játékosa, és a 
korábban a KBSC-ben is 
megfordult George Meno-
ugon is Ördög-mezben fut 
ki a pályára a rájátszás so-
rán.

VRCK

VERETLENÜL LETTEK ELSŐK 
A férfi röplabda NB I alapszakaszának utolsó fordulójában 
Kaposváron lépett pályára a Vegyész Röplabda Club Ka-
zincbarcika együttese. Daniel Oravec tanítványai ezúttal 
is bezsebelték a 3 pontot. 

Ebben a szezonban immár 
negyedszer találkozott 
egymással a két együt-
tes. Az előző három mér-
kőzést rendre a Vegyész 
nyerte mind a bajnok-
ságban, mind a kupában. 
A találkozó a somogyiak 
számára bírt nagy téttel, 
hiszen az alapszakasz má-
sodik helyéhez minimum 
két játsz mát kellett nyer-
niük. Az első felvonásban 
jól is játszott a vendéglátó 
és úgy tűnt be is húzza az 
első szakaszgyőzelmet. A 
hajrához érve három játsz-
malabdája is volt Demeter 
György tanítványainak, de 
20-24-ről fordított a Ka-
zincbarcika és 26-24-re 
hozta az első felvonást.
A második szakaszban vé-
gig jobban játszott a VRCK, 
irányította a játékot. A szett 

hajrájában feljött ugyan két 
pontra a Kaposvár, de a for-
dítás már nem sikerült. Job-
ban koncentráltak a ven-
dégek, és Juhász ászával 
pontot is tettek a játszma 
végére, 25-20-ra nyertek 
ebben a szettben.
A harmadik etapra össze-
szedte magát a kaposvári 
alakulat és hátrányból for-
dítva 13-11-nél már náluk 
volt az előny. Páez ásza 
után 1 pontra zárkózott fel 
a kék-sárga alakulat és De-
meter György ekkor időké-
réssel próbálta felrázni fia-
it. A fordulatos és izgalmas 
labdamenetek után a hajrá-
ban 19-18-nál már a barci-
kaiknál volt az előny. Ismét 
időt kért a somogyi mes-
ter, hiszen már két ponttal 
vezetettek Mészárosék. 
A végjátékban azonban 

fordult a kocka és 24-22-
nél a házigazdák jutottak 
játsz malabdákhoz, és az 
első ilyen lehetőséget ki is 
használták.
A negyedik szakaszban 
erőre kapott a kaposvá-
ri csapat és 7-5-re veze-
tett. Felváltva került előny-
be, vagy éppen hátrányba 
a Kazincbarcika, fordula-
tosan alakult ez a szett is. 
A hajrához érve 20-19-es 
vendégelőnyt mutatott 
az eredményjelző, sőt 20-
23-nál már karnyújtásnyira 
volt a Vegyész a mérkőzés 
megnyerésétől. A kapos-
váriak még két mérkőzés-
labdát hárítottak ugyan, de 
a végén elrontottak egy el-
ronthatatlan támadást, így 
25-23-ra a Kazincbarcika 
nyerte a játszmát. Dani-
el Oravec együttese így 
ismét 3-1-re nyert a Ka-
posvár ellen, és veretlenül 
nyerte meg a bajnokság 
alapszakaszát. A Vegyész 
legközelebb a Magyar 
Kupa döntőjében szerepel 
március 17-én szombaton 
este hat órától Érden, ahol 
a Kecskemét lesz az ellen-
fél. A bajnoki rájátszás-
ban csupán az elődöntő-
ben kapcsolódnak be a 
kék-sárgák április elején. 

K BSC

MÉRKŐZÉS NÉLKÜL 
MARADTAK HÉTVÉGÉN 
A rossz időjárás miatt nem lépett pályára a hétvégén 
Budafokon a Kazincbarcika NB II-es labdarúgócsapa-
ta. A mérkőzést áprilisban pótolják a felek.

Idei első idegenbeli fel-
lépésére készült Vitel-
ki Zoltán együttese. Az 
NB II-ben szereplő csa-
pat azonban végül nem 
lépett pályára. Pénte-
ken érkezett a hír, hogy 
a budafoki pálya alkal-
matlan a játékra, így a 
mérkőzést április 11-re 
halasztották. Nemcsak 

a KBSC mérkőzése ma-
radt el, hanem valamennyi 
másodosztályú találkozót 
a már említett időpontra 
tették át. 
A Kazincbarcika így leg-
közelebb március 11-én 
vasárnap fél háromtól lép 
pályára, amikor a Budaör-
söt fogadja, Tiszaújváros-
ban.

Fotó: Pálinkó Gábor
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Telefon: (48) 800-800 

E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével 
lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájé-
koztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek 
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról 
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.

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

Március 10–11. 
(szombat, vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó)

Március 13. 
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Kerek Gábor intézményvezető
Téma: Művészetpedagógiai Értéktár címet kapott a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Vendég: a Kazincbarcikai Mentőállomás munkatársa
Téma: kampány az újraélesztés elsajátításáért

Március 14. 
(szerda) 18.00

KÉK ARANY 
KBSC – Budaörs NB II-es labdarúgó-mérkőzés

Március 15. 
(csütörtök) 18.00

HELYZETKÉP 
Városi ünnepség

 MŰSORAJÁNLÓ 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!

www.langwest.hu  E-000109/2014

Alapvető funkciók, üzenetküldés, tájékozódás az interneten, szöveg szerkesztése

Ingyenes számítógépes tanfolyam Kazincbarcikán

Langwest Nyelvi Központ
Részletek és jelentkezési lehetőség ügyfélszolgálatunkon!

 20/432-2699

Jelentkezési határidő: március 16.

65 éves korig

 2018. március 16.

Nyitva: szombat 6-tól 14 óráig, vasárnap 6-tól 12 óráig; Tel.: +36 30 573 5584
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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

HOMOK-, 
SÓDER-,
BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

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:
Borsodi friss zero alk.ment. 3 íz 500 ml:
Soproni Zero alk.ment. 3 íz 500 ml:
GO Ice tea citrom-barack 250 ml:

105 Ft
160 Ft
450 Ft
3300 Ft
210 Ft
1600 Ft
190 Ft
190 Ft
40 Ft

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

Húsvéti csokinyulak, csokitojások nagy választékban


