
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2018. 03. 23. IV. ÉVF. 11. SZÁM

Újra kupagyőztes a Vegyész!

FO
TÓ

: V
R

C
K

TÖBB KILOMÉTERNYI
ÚJ KERÉKPÁRÚT KAZINCBARCIKÁN A hősökre emlékeztek

7. 3.

10.

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 32. 23 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Tervtáró út 40 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 89 m2

Az ingatlanok részletes leírása a http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ oldalon található
Kapcsolattartó: Farkas Enikő Telefon: 06-20/364-2461 E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK



2 32018. MÁRCIUS 23. KOLORHÉT • IV. / 11.

TÉ RSÉG

MÁRCIUS IDUSA
Hazánkban 1848. március 15-én kitört és győzött a 
forradalom, mely társadalmi reformjaival a polgári át-
alakulás elindítója volt, és az európai forradalmi hul-
lám részeként egyedül jutott el a katonai ellenállásig. 
1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, egyben a magyar 
sajtó napja, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a 
napon nyomtatták ki a sajtó első cenzúrázatlan ter-
mékeit. A forradalom nagy alakjaira és hősies tette-
ikre országszerte programokkal, koszorúzással em-
lékeztek.
Kurityánban március 15-én reggel rajtolt a nyolca-
dik „Kurityán tavasza” teljesítménytúra. A verseny-
zők a 7 km-es és a 15 km-es táv közül választhattak. 
Az előző a Művelődési Ház – Homokbánya – Kolos-
torrom – Kutyás-domb – fenyves – Templomkert 
- Művelődési Ház útvonalon vezetett, a teljesíté-
si szintidő 3 óra volt. Az utóbbi pályát a Művelődési 
Ház – Homokbánya – Kolostorrom – Kutyás-domb 
– Izsói-tó – régi temető –Kazai szőlők - Művelődési 
Ház vonalon határozták meg, melyet 5 óra alatt kel-
lett teljesíteni. A célba érők emléklapot, illetve plaket-
tet kaptak, valamint zsíros kenyérrel és forró teával 
pótolhatták az elveszített kalóriákat. 
Az alkonyat beköszöntével fáklyás felvonulás indult 
az általános iskolától, mely végigvezetett a falun. Vé-
gül az evangélikus templomkerti emlékoszlopnál a 
megemlékezés virágait helyezték el az önkormány-
zat, a Kurityánért Alapítvány, a Szuhavölgyi Polgári 
Egyesület és a Kurityáni Kossuth Lajos Általános Is-
kola képviselői.  
Edelényben ugyancsak a napján tartották a meg-
emlékezést, mely a Forradalmak terén koszorúzás-
sal kezdődött. A kegyelet virágait az intézmények és 
a pártok képviselői mellett a helyi civil szervezetek 
résztvevői is elhelyezték. Ezt követően a Művelő-
dési Központban Edelény város polgármesterének, 
Molnár Oszkárnak és a lengyelországi testvérváros, 
Siewierz polgármesterének, Zdzislaw Banas köszön-
tőjének elhangzása után a Szent János Görögkatoli-
kus Gimnázium és Szakiskola tanulóinak, valamint a 
Mátyás Óvoda gyermekeinek ünnepi műsora követ-
kezett. A rendezvényt a „Szózat” dallamai zárták. 
Sajószentpéteren a forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója tiszteletére rendezett városi ün-
nepséget március 14-én tartották a Sajószentpé-
teri Kossuth Lajos Általános Iskolában. A jeles ünne-
pet dr. Faragó Péter, a város polgármestere méltatta, 
majd az általános iskola diákjai megemlékező műso-
rát tekinthették meg a jelenlévők. A rendezvény zá-
rásaként koszorúkat helyeztek el az iskola udvarán, a 
Kossuth-domborműnél. 
Bánhorvátiban március 14-én a Kazinczy Gábor Ál-
talános Iskolában rendeztek ünnepélyt, melyen fel-
léptek a Kazinczy Gábor Általános Iskola tanulói, a 
Szivárvány Gyermekóvoda óvodásai és a Bánhorváti 
Népdalkör.
Az ünnepség után zászlós felvonulást tartottak az 
1848-as emlékműhöz, ahol az önkormányzat, az ál-
talános iskola, az óvoda, a katolikus és a református 
egyház, valamint a Bánhorváti Falumúzeum Alapít-
vány és a Polgárőrség képviselői koszorúztak.

1848–49-E S FOR R A DA LOM É S SZA BA DSÁG H A RC

A HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszte-
letére ünnepi megemlékezést tartott Kazincbarcika 
Város Önkormányzata március 14-én. A Jókai-szo-
bornál harminchat szervezet helyezte el az emlé-
kezés koszorúit, köztük Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata, a német nemzetiségi önkormányzat, 
a városban működő pártok, cégek, intézmények, va-
lamint a civil szervezetek képviselői.

A koszorúzást megelő-
zően a nemzeti ünnep 
alkalmából a Mezey Ist-
ván Művészeti Központ 

kiállítótermében Kere-
kes István fotóművész 
ötven alkotásából nyílt 
tárlat „Amikor kinyitod a 

szemed” címmel. A kiál-
lítást dr. Janka Gábor pa-
rókus ajánlotta a nagy-
közönség figyelmébe: 
meglátása szerint érde-
mes egy-egy kép előtt 
elidőzni, hiszen azok lát-
tatni akarnak valamit, és 
gondolkodásra késztetik 
az embert.
A fotóművészt saját be-
vallása szerint főként a 
zene ihleti, ami a meg-
nyitón sem maradt el: 
Szlanyina Tímea és Svéd 
Mátyás zongora-, vala-
mint hegedűjátékával 
varázsolta el az alkotót 
és a látogatókat.
A tárlat május 12-éig te-
kinthető meg.

Az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett 
ünnepségen Szitka Pé-
ter, Kazincbarcika pol-
gármestere felidézte a 
történelmi esemény Sa-
jókazincot, Felső- és Al-
só-Barcikát, valamint 
Berentét érintő króniká-
ját, majd a kokárdáról, a 
nemzeti ünnep jelképé-

ről beszélt. Arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a nem-
zeti színű szalag, amit 
március idusán viselünk, 
az a nemzet összetarto-
zását kellene, hogy jelké-
pezze.
– Én hiszem azt, hogy 
minden magyar állam-
polgárnak eljön majd az 
idő, amikor a nemzeti 
szimbólumok egységet 
fognak jelenteni – fejtet-
te ki véleményét a város 
első embere.
A rend hagyó ü n ne-
pi műsorban a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázi-

um tanulói Feke Pál Ar-
tisjus-díjas színművész, 
énekessel közösen ele-
venítették fel 1948. már-
cius 15-ének történetét. 

ELŐDTELEPÜLÉSEINKEN TÖRTÉNT
Az 1848-as szabadságharc híre csak pár nappal az események után jutott el Ka-
zinczra és Barczikára. A nemzetőrség szervezése már a hónap végén megindult a 
vármegyében, elődtelepüléseink 21 nemzetőrt állítottak ki, akiknek a feladata a te-
lepülések rendjének a fenntartása volt. Ekkor kezdődött el a katonaság toborzása is.
Június elején a haza megsegítésére adománygyűjtés kezdődött, mely lehetett ne-
mesfém, termény és készpénz is. Barczika és Kazincz is készpénzben járult hozzá 
a nemes célokhoz.
Az első csapatátvonulás Kazinczon volt ez év júniusában, komolyabb csapatmoz-
gások csak decembertől kezdődtek el városunk területén. Harc a környéken nem 
alakult ki, az oroszok területünk feletti hatalomátvétele viszonylag csendben zaj-
lott le 1849 júliusában.

(Kismarton Zsolt, a Barcikai Históriás szerkesztője Csurák Zsuzsanna után szabadon)
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Feke Pál

A történelmi játszóházban

Az ünnepségen felcsendültek a Himnusz hangjaiA Teljes Életért Egyesület is képviseltette magát

Kerekes István, dr. Janka Gábor, Svéd Mátyás és Szlanyina Tímea

Stér Mihálynét Szitka Pé-
ter Kazincbarcika polgár-
mestere és Klimon István 
alpolgármester köszön-
tötte kilencvenedik szü-
letésnapja alkalmából. Az 
otthonában, családi kör-
ben ünneplő születésna-
pos, a városvezetőktől 
vette át virágcsokor kísé-
retében a miniszterelnöki 
oklevelet.
Marika néni, 1928. március 
13-án született Mezőkö-
vesden. Már korán, gyer-
mekként megismerte az 
élet nehézségeit és a ke-
mény munkát. Kezdetben 
a megélhetésért házaknál 
vigyázott gyerekekre és a 
házkörüli állatokra is gon-
dot viselt.
Alig volt tizennégy éves 
mikor Budapesten az 
egyik konzervgyárban 

dolgozott. Sokszor em-
lékszik vissza a sziréna 
hangjára, az akkori hábo-
rús évekre, a menekülés-
re, ahogy a gyárból a légó-
picékbe próbáltak eljutni.
Leendő férjével is ezek-
ben a válságos időkben 
ismerkedett meg. A sze-
relemből házasság lett és 
úgy döntöttek otthagyják 
a nagyvárosi életet, Ki-

ráldra majd 1974-től Ka-
zincbarcikára költöztek.
Az ünnepelt a sok mun-
ka mellett mindig is imá-
dott sütni, és mezőkö-
vesdi lévén a hímzésre is 
szakított időt. Lakásában 
sok, szép terítő viseli keze 
nyomát.
Jelenleg öt unokával és 
négy dédunokával büsz-
kélkedhet. 

CSALÁDI KÖRBEN 
ÜNNEPELTEK

G I M I GA LÉ R IA

A TAVASZ ELSŐ TÁRLATA
„Az én világom” címmel nyílt kiállítás a Gimi Galériában 
március 13-án Szűcs Mária fotóművész alkotásaiból.

A házigazda Szalézi Szent 
Ferenc Gimnáziumban 
számos barát és ismerős 
gyűlt össze, hogy megte-
kintse Mara varázslatos 
képeit. A tárlatot P. Dá-
nyi Gabriella kazincbarci-
kai amatőr költő és fes-
tőművész nyitotta meg. 
Szavaiból a mély tisztelet 

érződött, miközben be-
mutatta alkotótársa, ba-
rátnője munkásságát a 
közönségnek. Az általa 
a „fotók szobrászának” 
nevezett művész széles 
perspektívában látja kör-
nyezetét. Mi sem bizonyít-
ja ezt jobban, mint a kiál-
lításon megjelenő képek: 

az alkotó az évek során 
felhalmozott lenyűgöző 
archívumából 82 darabot 
válogatott erre az alka-
lomra.
Témája sokszínű, mint 
mondja, főként az em-
berek lelki kisugárzásá-
ra koncentrál, de emel-
lett szívesen örökíti meg a 
mozgás örömét és az élő-
világ csodáit. 
A tárlat március 28-áig 
várja az érdeklődőket.

KÖSZÖNTÉ S

A városi ünnepség zárá-
saként másnap családi 
történelmi játszóház-
ba várták az érdeklő-
dőket a Gyermekek 
Háza-Kézművesház 
munkatársai. Tíz mű-
helyben alkothattak 
a gyerekek szüleikkel 
együtt. Kokárdát, szél-
forgót, trikolor bőrkar-
kötőt, pártát készíthet-
tek, és megismerhették 
a rézdomborítást is.
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POSTA LÁ DÁ N K BÓL 

SZEMELVÉNYEK KAZINCBARCIKA 
SPORTTÖRTÉNELMÉBŐL
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.

A kazincbarcikai versenyröplabdázás rövid története

1969-ben alakult a KVSE 
(Kazincbarcikai Vegyész 
Sportegyesület) röplabda 
szakosztálya. Már az első 
két szezonban megnyerték 
a megyei felnőtt bajnok-
ságot, 1971-ben pedig si-
kerrel véve az osztályozót, 
felkerült az NB II-be a csa-
pat, hogy aztán megsza-
kítás nélkül a 80-as évek 
közepéig tagja legyen a 
másod osztályú bajnokság-
nak, majd még magasabb 
osztályba lépjen.

A sportág bázisát elsősor-
ban Az 1970/71-es tanév-
ben megnyíló Kun Béla Ál-
talános Iskola adta, melynek 
kis tornaterme elsősorban 
ennek a sportágnak tudott 
leginkább kereteket adni. 

Az általános iskolások kor-
osztályában a fiúk mellett 
a lányok is kiválóak voltak 
(sőt a 70-es években még 
jobbak is a fiúknál): 1977-
ben és 1978-ban Pajtás Ku-
pát nyertek, 1979-ben pedig 
a Nyári Úttörő Olimpia or-
szágos döntőjén az isko-
la „A” kategóriás lánycsa-
pata első, a „B” kategóriás 
lánycsapat pedig a második 
helyen végzett, míg a fiúk 
ötödikek lettek a „B” ka-
tegóriában. Középiskolák 
közül a 105. Számú Lékai 
János Szakképző Iskola és 
a Ságvári Endre Gimnázium 
biztosította a leginkább az 
utánpótlást a kazincbarci-
kai egyesület számára. Da-
nada János, aki a Kun Béla 
megnyitásától egészen 

harmincöt éven keresztül 
az iskola igazgatója volt, 
kifejezetten forszírozta a 
röplabdás edzéseket, so-
káig a röplabdaszakosztály 
vezetője is volt a KVSE-nél. 
A 80-as évekre kialakult 
Veres István vezetőedző, 
Dovák Pál technikai veze-
tő, Danada János szakosz-
tályvezető és Fejedelem 
György elnök négyes ve-
zetésével jutott fel a férfi 
felnőtt csapat az 1984/85-
ös szezonban a legmaga-
sabb osztályba, az NB I-be.

1997 októberében meg-
alakult az önálló Vegyész 
RC-Kazincbarcika. A klub 
elnöke Kárpáti László, veze-
tője Danada János, techni-
kai vezetője Dovák Pál lett. 

Az edzői feladatokat Dudás 
András látta el.

A kazincbarcikai férfi röp-
labda a legnagyobb sike-
reit a 2000-es évek ele-
jén érte el immár Vegyész 
RC Kazincbarcika néven: a 
2001/2002-es szezonban 
második lett az Extraligá-
ban, a 2002/2003-as sze-
zonban pedig Daniel Oravec 
irányításával megnyerte a 
legmagasabb osztályt, majd 
a 2003/2004-es, illetve a 
2005/2006-os szezon-
ban szintén a dobogó leg-
magasabb fokára állhatott 
fel a kazincbarcikai csapat. 
Nemzetközi sikerek közül 

emlékezetes a lettországi 
2003-as Élcsapatok Ku-
pájába első hely a negye-
dik csoportban, az Interliga 
2005/2006-os szezonjá-
ban pedig bronzérmes lett 
a Kazincbarcika.

A mostani, 2017/2018-as 
szezonban ismét Daniel 
Oravec irányítja az együt-
test, segítője pedig a KVSE 
volt játékosa és edzője, a fá-
radhatatlan Dudás András. 
A VRCK a bajnokság első 
számú favoritja az erővi-
szonyokat tekintve.

Lehota Roland, a Barcikai 
Históriás szerkesztője

Ki ne ismerné Magyarország egyik leghíresebb televíziós kvízjátékát? Sokak számára 
ismert arcot láthattak azok a nézők, akik nézték februárban az „Áll az alku” című nagy-
sikerű produkciót. Bolacsek Lászlóval beszélgettem, aki Kazincbarcikáról érkezett a 
reality vetélkedőbe, és élményekkel, nyereménnyel tért haza. Lászlót sokan ismerik, 
hiszen a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógusaként dolgozik.  

– Hogyan került Kazinc-
barcikáról egy sokak által 
ismert gimnáziumi tanár és 
vőfély egy televíziós kvíz-
játék show-ba?
– Már fiatal koromban is 
nagyon szerettem a kvíz-
játékokat, a műveltségi 
vetélkedőket. Alapvetően 
egy olyan ember vagyok, 
aki szeret játszani, főleg 
társasjátékot, és azon belül 
is a kvízjátékokat. Az em-
ber ahogy nézi a műsort, 
önkéntelenül is megpró-
bálja megoldani a felada-
tokat, és engem már év-
tizedek óta próbáltak az 
ismerősök rábeszélni arra, 
hogy próbáljam ki magam 
ebben a műfajban.

– Miért várt a jelentkezés-
sel ennyi ideig? 
– Soha nem mertem je-
lentkezni, mert féltem at-
tól, hogy adott esetben 
vagy egy műveltségi te-

rületen nem tudok majd 
választ adni, főleg, ha az 
a szakmámba vág. Ez ne-
kem nagyon kellemetlen 
lett volna. Sikerült ezt a 
félelmemet legyőznöm, így 
jelentkeztem a játékba.

– Több televíziós játékot is 
játszott. Mik voltak ezek, 
és kik voltak a kvízmes-
terek?
– Kétezer-tízben Vágó Ist-
ván műsora volt az első, 
ahol részt vettem, és any-
nyira megtetszett ez a 
miliő és a műfaj, hogy tu-
datosan kerestem a le-
hetőségeket további já-
tékokra. Több olyan játék 
is volt, amelyek az én ér-
tékemnek megfelelőek 
voltak. Játszottam Gun-
del Takács Gáborral három 
alkalommal is, egyszer a 
„Maradj talpon” című já-
tékban, majd az „A követ-
kező” címűben és most az 
„Áll az alkuban.” A „Maradj 
talpon” című produkcióban 
másodszor Héder Barna 
műsorvezetése alatt vol-
tam. Egyikben sem nyer-
tem, de amelyik játékba 

jelentkeztem, mindegyik-
be be is kerültem. 

Az „Áll az alku” 
című műsor, 

az ötödik tévés szereplé-
sem volt. 

– Miért épp az „Áll az al-
kut” láthatták az ismerő-
sei és barátai a közösségi 
internetes oldalán? 
– Korábban nem láttam el 
nagy hírveréssel ezeket 
a műsorokat, nem akar-
tam jelezni, hogy szere-
peltem, mindig azt gondol-
tam, hogy a nézők a játék 
öröméért üljenek le a te-
levízió elé, ne azért mert 
én szerepelek benne. Az 
„Áll az alku” vetélkedőről 
soha nem gondoltam vol-
na, hogy olyan hatással 
lesz rám, hogy 180 fokban 
másképp fogok dolgokra 
gondolni. Ezért is ezt osz-
tottam meg az ismerőse-
immel. 

– Mennyi jelentkező volt 
erre a játékra?
– Több mint tizenegyezer 
jelentkező közül száz em-
bert választottak ki, ebben 
benne voltam én is. Életem 
legjobb castingja volt, vi-
szont azt gondoltam, túl 
nagy meglepetések nem 
fognak érni a bemutatko-
zón. Bevallom, kicsit fél-
vállról vettem az egészet, 
és épp ez volt a szeren-
csém! Pont annyira laza 
tudtam maradni, hogy ne 
izguljak és közben önma-
gam is megmaradjak, így 
bejutottam. 

– Hogy telt egy forgatá-
si nap, mennyi időt vett 
igénybe? 
– Éjjel-nappal, 0-24 óráig 
együtt voltunk a játéko-
sokkal, és egy nap három 
forgatást készítettek el. 

Együtt lélegzett az egész 
társaság, a vidékiek pedig 
a szálláson is együtt töl-
tötték minden percüket. 
Egyébként egy hónap alatt 
rögzítették. Én összesen 
tíz napot töltöttem a for-
gatáson. 

– Milyen érzések kavarog-
tak önben játék közben?
– Az egyik szemem sírt a 
másik nevetett. Igazából 
mikor nekem kellett táská-
kat nyitni, aznap egyáltalán 
nem akartam játszani, nem 
akartam bekerülni, mert 
annyira jó volt ott lenni. 
Más világ más aura, más 
inger, impulzushalmaz, nem 
akartam, hogy véget érjen, 
de a sors másképp akarta. 

– Mitől vált különlegessé 
számára épp ez a játék?
– Ez egy olyan vetélkedő, 
ahol a játékosok nem el-
lenfelek. Nem konkuren-
sek, ezért az embereket 
nagyon hamar összeko-
vácsolja. Az ellenfél itt az 
igazgató úr. Az érzelmek 
hitelesek, nem rendezői 
utasításra történnek. Nem 
gondoltam volna én sem, 
ha nem éltem volna át. 

– A műsorban szereplő 
igazgató úr valós személy?
– Teljesen! Gundel Takács 
Gábor valóban beszélge-
tést folytat az igazgató úr-
ral, de nem tudjuk pontosan 
kivel. Olyan, mint Colombo 
felesége. Mindenki tudja, 
hogy van, de még senki 
sem látta. 

– Gundel Takács Gáborral 
három játékban is játszott. 
Megismerte önt?
– Természetesen. Emlé-
kezett rá, hol és mikor ta-
lálkoztunk. A szakmájának 
a csúcsát képviseli. Sokat 
segített nekem a játék so-
rán.  

– Volt egy malac is a já-
tékban, amihez van némi 
köze.
– Igen, én lettem a név-
adója: Döfinek neveztem 
el, így megörököltem a ke-
resztapaságot egy másik 
játékostársammal együtt.  

– A játékban láthattunk 
önnél egy gitárpengetőt, 
mint kabalát. Miért épp 
ezt vitte magával?
– Nem vagyok egy olyan 
ember, aki kabalákat gyűjt, 
de sok tárgy fontos az éle-
temben. Jött egy hirtelen 
gondolat és a pengetőt 
magammal vittem, aminek 
nagyon kultikus a jelenté-
se. Egy Slash-koncertről 
való. Ahogy bedobta a tö-
megbe nálam landolt, és 
azt gondoltam, ha az sze-
rencse volt, akkor most 
is szerencsét hozhat má-
soknak és nekem is. Ezzel 
nyitogattam a táskákat. 

– Elégedett a nyert ösz-
szeggel?
– A legjobbkor álltam meg 
és a legjobbat hoztam ki a 
megmaradt lehetőségből, 
elégedetten jöttem haza. 

– Mire fogja költeni a nye-
reményt?
– A „Mokka” című mű-
sorban elhangzott, hogy 
költhetném külföldi útra, 
de mivel mindig prioritást 
állítok fel, ezért autóvá-
sárlásban gondolkodom. 
Szükségem van a vőfély 
munkámhoz rá. 

– Mi a következő játék, 
amiben szívesen játsza-
na?
– A „Honfoglaló” című já-
ték, amit az interneten is 
játszom, de egy biztos, 
bármilyen játékot is ját-
szik az ember, olyan élmé-
nyekhez jut, hogy a nyere-
mény csak ráadás.

KAZINCBARCIKÁRÓL A 
REALITY VETÉLKEDŐIG

I NTE R J Ú

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 
1/A. sz. alatt található irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az 
inkubátorház teljes energetikai felújításon és átalakításon 
esett át a közelmúltban. Műszaki szempontból korszerűsí-
tették, amelynek keretében teljes homlokzati felújítás, nyílás-
zárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, valamint 
a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.

Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a 
teljes rezsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-
kategóriákat is megállapítottak.

I. emelet m2

Irodák 34,45
Irodák 53,59
Irodák 57,66

II. emelet m2

Irodák 53,87
Irodák 53,82
Irodák 53,78
Irodák 55,44

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

Raktárhelyiségek 20 
m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a 
Barcika Szolg Kft.-nél 
kaphatnak az érdeklő-
dők a következő elér-
hetőségeken:

kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627

e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

H I R DETÉ S

A Kun Béla Általános Iskola 1979-es röplabdacsapata

A VRCK 2018-as röplabdacsapata legújabb kupagyőzelmét ünnepli   (Fotó: vrck.hu)A KVSE 1989-es röplabdacsapata
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÖBB KILOMÉTERNYI  
ÚJ KERÉKPÁRÚT KAZINCBARCIKÁN

2018/03/19

A „Kazincbarcika és térsége kerékpáros-hálózatának fejlesztése I. 
ütem” című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00026 azonosítószámú projekt ke-
retében összesen 292 039 400 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült Kazincbarcika Város Önkormányzata – köszönhetően az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány által biztosított 
pályázati forrásnak. A Széchenyi 2020-as program keretében megvaló-
suló fejlesztés révén, a jövőben mintegy 3 kilométernyi újabb szakasz-
szal bővül Kazincbarcikán a városi kerékpárút-hálózat.

700 méter, kétoldali kiemelt kerékpársáv épül az Alsóvárosi körúton, illetve 
az Attila úton az Építők útja és a Tesco körforgalom között. További 500 
méter hosszú, járdák szélesítésével kialakított, egymástól elválasztott gya-
log- és kerékpárút megépítésére kerül sor a Pollack Mihály úton az Egressy 
út és a Mátyás király út között. A Tardonai úton a Május 1. úttól a Gábor Áron 
úti buszmegállóig pedig 1681 méteres, egyes szakaszokon zöldsávban, más 
szakaszokon szervizúton, vagy járdával közösen vezetett, kétirányú kerékpá-
rút készül a beruházás keretében.

A projekt célja a munkahelyek, közintézmények, kereskedelmi létesítmények 
megközelíthetőségének javítása, a biztonságos kerékpározás érdekében a 
városi kerékpáros hálózat hiányzó szakaszainak megépítése a nagyobb for-
galmú belterületi utak mentén, továbbá a térségi kerékpáros hálózat kialakí-
tása Tardona és Sajóivánka irányában. 

Tekintettel arra, hogy Kazincbarcikán és környékén a közlekedés egyik gya-
kori és bevett eszköze a kerékpár, elsődleges célkitűzés a biztonságos köz-
lekedés és a város főbb pontjai elérésének biztosítása a kerékpárosok szá-
mára. A település ezirányú elhivatottságát tükrözi az is, hogy Kazincbarcika 
2016-ban megkapta a Kerékpárosbarát Település címet. 

A távlati tervek között szerepel egy - a saját és a környező települések pályá-
zati lehetőségeinek összehangolásával, közös összefogással megvalósítani 
kívánt - teljes, térségi hálózat kialakítása, ami Sajószentpétertől egészen a 
szlovák határig lehetővé tenné a biztonságos, kerékpáros közlekedést. 

A kedvezményezett neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata 
A támogatás összege: bruttó 292 039 400 Ft
A projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00026
További információ: www.kazincbarcika.hu

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik 
péntekenként  ISSN 2416-2531
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Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi Mónika, Untenerné 
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Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
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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.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg Vagyon-
kezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsé-
nyi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 4 db önkormányzati tulajdonú bérla-
kást, 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 36 27

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

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.huaz Angyalkert Görögkatolikus Óvoda 

április 18-án (szerdán) 
8:00-11:00 óráig KUKUCSKA NAPOT tart,

melyre szeretettel hívjuk és várjuk az 
érdeklődő szülőket gyermekeikkel. Az 
óvodai nyílt nap alkalmával betekintést 
nyerhetnek óvodánk életébe, és gyer-
mekeik bekapcsolódhatnak a délelőtti  

játékos tevékenységszervezésekbe.

Tájékoztatjuk 
az óvodaválasztás

előtt álló szülőket, hogy

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

BŐVÍTIK A 
KERÉKPÁRÚT-

HÁLÓZATOT

A „Kazincbarcika és térsége kerékpáros-hálózatának 
fejlesztése I. ütem” nyitó sajtótájékoztatóját tartot-
ták március 21-én a Mezey István Művészeti Köz-
pontban. A rendezvényen Demeter Zoltán országy-
gyűlési képviselő és Szitka Péter Kazincbarcika Város 
polgármestere ismertette a megjelenteknek a pro-
jektet és annak a városra, valamint a térségre gya-
korolt pozitív hatását.
Az országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki a 
kazincbarcikai városvezetésnek és a képviselőtes-
tületnek az együttműködésért, valamint az előrelátó 
tervezésért.
– A terveink között szerepel, hogy a kazincbarcikai 
hálózatot kibővítve a térséget is becsatlakoztassuk 
a biztonságos kerékpáros közlekedésbe. Az I. ütem 
folytatásaként a közeljövőben a 26-os út mellett 
egészen Vadnáig folytatódhatna a bicikliút – fejtette 
ki elképzeléseit Demeter Zoltán.
Kazincbarcika polgármestere szintén kiemelte az 
együtt gondolkodás fontosságát, és a bicikliút bőví-
tésének hosszútávú, előnyös befolyását a lakosság 
egészségtudatos gondolkodására.
– A beruházással településünk további részeit is be 
tudjuk csatlakoztatni a kerékpár-hálózat vérkeringé-
sébe, így gyakorlatilag a kazincbarcikaiak a város va-
lamennyi jelentős intézményét, bevásárlóközpontját 
biztonságosan el tudják majd érni biciklivel, rollerrel 
vagy akár görkorcsolyával is. Kerékpárosbarát Tele-
pülésként szeretnénk, hogy az infrastruktúra meglé-
te mellett morálisan is felkészítsük a lakosságot arra, 
hogy az úthálózatot kihasználva mindenki egészsé-
gesen és biztonságosan közlekedhessen Kazincbar-
cikán – mondta el Szitka Péter polgármester.
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Kézilabdaedzőként és család mellett próbálok gyorsan és praktikusan elkészíthető, 
finom ételeket főzni. Jelenleg a KKSE utánpótláscsapatának vagyok az edzője, mel-
lette dolgozom és anyuka is vagyok. Sokat járok gyerekekkel meccsre és edzésre, ez 
az étel azért a szívem csücske, mert egy mérkőzés előtt készítettem el otthon előző 
este, és másnap nyertük! Azóta minden alkalommal ezt főzöm a megmérettetések 
előtt, ez amolyan „kabalakaja.” Azért is szeretem, mert nagyon gyorsan elkészíthető 
és egészséges is. A családban nemcsak az én specialitásom, hanem a páromé is, kö-
zösen találtuk ki a receptet. Az az igazság, hogy a párom jobban csinálja ezt a finom-
ságot, mint én.

Egy recept, egy sztori
KLEMENT MARIANN, A KKSE U9 EDZŐJE

GASZTRONÓMIA

Elkészítése:  A z olajon 
megpirítjuk a hagymát, 
majd a megmosott, koc-
kára vágott csirkemel-
let. Gyakori kevergetés 

mellett fehérre pároljuk 
a húst. Mikor kész a csir-
kemell, a mustárral elke-
verjük, felöntjük a tejszín-
nel és fűszerezzük, majd 

még 10 percig főzzük. Tá-
lalhatjuk párolt rizzsel, 
tésztával és krumplipüré-
vel. Savanyúságot is kí-
nálhatunk mellé.

HOZZÁVALÓK:
•	60	dkg	csirkemellfilé
• 1 db közepes vöröshagyma
•	300	ml	főzőtejszín
•	4	evőkanál	mustár
•	0,5	dl	napraforgó	olaj
•	só	ízlés	szerint
•	feketebors	ízlés	szerint
•	1	kiskanál	majoranna

„KABALAKAJA”

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a Kolor-
akadémia felnőtteknek programsorozat 
május 17-ei előadásához kapcsolódik. Ha 
kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal két belépője-
gyet nyerhet a megfejtésben szereplő 
előadásra. 

Beküldési határidő: március 29.

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:
Hermann Anikó   
(Kazincbarcika, Móricz Zs. tér 3.)

REJTVÉNY

KÖZLEMÉNY
a 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. 
§ (7) bekezdése értelmében az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra 
– a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a közne-
velési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A 
beiratkozásra meghatározott időt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal Kazincbarcikai Járási Hivatala a BO-05/H2/744-4 /2018. számú határoza-
tában rögzítette, melyet a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A döntés 
Hatóságomnál megtekinthető.

Mindezek alapján közlöm, hogy a 2018/2019-es tanév általános iskolai 
beiratkozás időpontja:
2018. április 12. 8.00–19.00 óra között
2018. április 13. 8.00–19.00 óra között

Az általános iskolai beíratás általános rendjét a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(Vlll.31) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. §-a szabályozza. Ugyanezen 
paragrafus (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyer-
meket a szülő a fent meghatározott időpontok egyikében köteles beíratni a 
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító 
döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt na-
pon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolya-
mára.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a 
szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatá-
ban megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. Az általános iskola első 
évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az. Nkt. 50.§ (1) bekezdése alapján az általános iskolában történő felvételről 
vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A (6) bekezdés szerint az általános iskola 
köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általá-
nos iskola körzetében lakik. A benyújtott jelentkezést az intézmény igazgatója 
érdemben köteles elbírálni, és a szülő részére írásban közölni.

A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kéz-
hezvételétől, ennek hiányában a tudomásra jutásától számított 15 napon belül – 
jogszabálysértés vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal élni. Felleb-
bezését a területileg illetékes Kazincbarcikai Tankerületi Központ Igazgatójához 
nyújtható be. (cím: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.)

A Rendelet 23. § (4) bekezdése határozza meg, hogy a kötelező felvételt biz-
tosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a 
megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a 
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

A fenti paragrafus (5) bekezdése alapján az iskola igazgatója értesíti a gyer-
mek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási in-
tézmény körzetében van.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Kazincbarcikai Járási Hivatala

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. január 1-jétől megyénkben a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, valamint a lakossági és közületi 
ügyfélszolgálatok működtetését, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladék-
gazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (rövidített nevén: BMH Nonprofit 
Kft.) látja el.

Fentiek értelmében a Zöld Völgy Kft. részére címzett és beérkezett leve-
leiket illetékesség hiányában továbbítottuk a BMH Nonprofit Kft. részére.

Kérjük, hogy jövőbeni ügyintézésük során, a BMH Nonprofit Kft. alább felsorolt 
elérhetőségeinek valamelyikét szíveskedjenek igénybe venni.

Központi ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 21 350 0111

Ügyfélszolgálattal kapcsolatos leveleiket, bejelentéseiket az
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail-címre küldhetik meg.

Levelezési cím és egyéb elérhetőségek:

BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszol-
gáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BMH Nonprofit Kft.)

Székhely cím: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 583.
E-mail: info@bmhnonprofit.hu
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

ZV Zöld Völgy Kft.

HOMOK-, 
SÓDER-,
BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

DELFIN
KAZINCBARCIKA

VÍZISPORT KLUB

 LÉGY TE IS VÍZILABDÁS!

BEMUTATÓ EDZÉSEK:
• március 26. hétfő 19.00 
• március 28. szerda 19.00

HELYSZÍN: 
Kazincbarcikai 
Fedett Uszoda
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PROGRAMAJÁNLÓ

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

Március 24. (szombat) 9:00, KSK Tornacsarnok
 › SHOTOKAN KARATE – BÓDI ILONA-EMLÉKVERSENY

Március 25. (vasárnap) 9.00, KSK klubszoba
 › KVSC-HAJDÚBÖSZÖRMÉNY  
NB II-ES BAJNOKI SAKKMÉRKŐZÉS

 
Március 27. (kedd) 13.30, KSK műfüves pálya

 › II. KORCSOPORTOS LABDARÚGÓ-DIÁKOLIMPIA 
KÖRZETI DÖNTŐ

 
Március 28. (szerda) 10.00, KSK Tornacsarnok

 › IV. KAZINCBARCIKAI KIDOBÓS VERSENY

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Március 26. (hétfő) 8.00-16.00
 › VÉRADÁS

Március 27-28. (kedd, szerda) 19.00
Thália és Múzsa bérlet

 › A BOLOND LÁNY
a Körúti Színház előadása

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › KABARCI-K TÁRLATA
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA

Május 12-éig
 › „AMIKOR KINYITOD A SZEMED”

Kerekes István fotókiállítása

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Március 25. (vasárnap) 10.00
 › HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ

részvételi díj 400 Ft/fő

KÉZMŰVES MŰHELY (FELNŐTT CSOPORT)  
ÚJ IDŐPONTBAN: KEDD 16.30 

Program: gyöngyfűzés, kosárfonás, decoupage-technikák.
Várjuk új érdeklődők jelentkezését is!

Március 30-áig
 › ÉLET-KÉPEK

Zele Tímea fotókiállítása

EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Március 22-29.
 › INTERNET FIESTA

Március 28. (szerda) 16.30
 › ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ LAKATOS LEVENTÉVEL

Március 24-25.  
(szombat, vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Kék Arany, Helyzetkép)

Március 26.  
(hétfő) 18.00

TESTÜLETI NAPLÓ  
Összefoglaló a munkaterv szerinti képviselő-testületi 
ülésről

Március 27. 
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Póczos Attila, a Barcika Park Kft. munkatársa
Téma: fórum a horgászoknak 
Vendég: Szabó Dávid, a VRCK csapatkapitánya és Tóth 
Milán, a VRCK Volleyball Kft. sajtókapcsolati munkatársa
Téma: Magyar Kupa győztes lett a VRCK
Vendég: Piros Gábor artista
Téma: artista a világ körül

Március 28.  
(szerda) 18.00

KÉK ARANY  
KBSC - Dorog NB II-es labdarúgó-mérkőzés felvételről

Március 29. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 18.00-19.00 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

9.00-10.00 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 Kazinczy Ferenc Tagiskola aula 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 Szalézi tornaterem 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

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

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

MINDEN 
EDZÉS 

DÍJTALAN!
Az edzésekhez szükséges 

eszközöket biztosítjuk, 
törölközőt, vizet,  

polifoamot hozz magaddal!

V EGY É SZ RÖPLA BDA C LU B K AZI NC BA RC I K A

ÚJRA KUPAGYŐZTESEK
A kék-sárgák ebben a szezonban már harmadszor találkoztak az alföldiekkel, és mind-
kétszer Daniel Oravec tanítványai diadalmaskodtak. A döntő azonban mindig más, hi-
szen itt egy mérkőzésen dől el a trófea sorsa, nincs mód javításra. Az első játszmá ban 
jól kezdett a Kecskemét, de a Kazincbarcika 16–15-nél átvette a vezetést. A szett vé-
gén pedig jobban is koncentráltak a kazincbarcikaiak. 22–18-as vezetésüknél már nem 
volt kecskeméti ellenszer. Végül 25–21-re hozta az első szakaszt a borsodi együttes, 
megszerezve ezzel a lélektani előnyt.

A második szakaszban már 
a VRCK kezdett jobban és 
igyekezett 2-3 pontos elő-
nyét megtartani. A Kazinc-
barcika lelkes szurkolóinak 
biztatását élvezve, szin-
te hiba nélkül játszott. A 
kecskeméti edző időkérés-
sel próbálta felrázni fiait, 
hogy legyen esélyük eb-
ben a játsz mában. A hajrá-
ban 21-18-nál felzárkózott 
ugyan az alföldi alakulat, de 
a végjátékban jobban kon-
centráltak a kék-sárgák. 
A Barcika játszmalabdák-
hoz jutott 24-19-nél, és a 
szett végére végül Banai 
tett pontot egy remek cen-
tertámadással. A második 
felvonást 25-20-ra hoz-
ták az Oravec-tanítványok.
A VRCK kétjátszmás előny-
ben volt, és ennek tuda-
tában nyugodtan röp-
labdázott a szettben. 
A Kecskemét azonban 
nem azért jött el Érd-
re, hogy asszisztáljon 
a barcikaiak sikeréhez. 
A játsz ma derekán Juhász 
centerből szerzett pontot, 
ami 12-10-es barcikai veze-
tést és Nedjelkovics-idő-

kérést eredményezett. 
A kecskemétieknek 2 pon-
ton belülre nem sikerült fel-
zárkózniuk. Aztán 15-14-
nél szoros lett az állás, sőt 
néhány pillanattal később 
egyenlített is a Kecskemét. 
Oravec ekkor Milev helyett 
Blázsovicsot küldte pályá-
ra. A Kecskemét átvette a 
vezetést, de a Kazincbar-
cika egyenlített, és ismét 
előnyre tett szert. A hajrá-
hoz közeledve újra a Ned-
jelkovics-legények álltak 
jobban. A végén azonban 
23-22-nél Mészáros üté-
sét követően a VRCK ju-
tott mérkőzéslabdákhoz. A 
kék-sárgák ki is használták 
az első lehetőséget és 25-
22-re hozták a 3. játszmát 
és 3-0-ra nyerték meg a 
kupadöntőt. A Kazincbar-

cika röplabdázói így 13 év 
után szerezték meg ismét 
a Magyar Kupát. A kék-sár-
gák a siker után együtt ün-
nepeltek szurkolóiakkal. 

Daniel Oravec: – Rendkí-
vül boldog vagyok, hogy 
tizenhárom év után ismét 
sikerült megnyernie a klub-
nak a Magyar Kupát. Minket 
tartottak favoritnak, ez a 
mérkőzés elején kicsit gör-
csössé tett bennünket, de 
szerencsére sikerült gyor-
san átlendülni ezen a pon-
ton. Amikor jól játszottunk, 
nem volt gond, mi irányítot-
tuk a mérkőzést. A szurko-
lóink fantasztikusak voltak, 
végig hallottuk és éreztük 
a támogatásukat. Nekik, a 
városnak, a klubnak nyer-
tük meg ezt a trófeát.

K AZI NC BA RC I K A I K ÉZI LA BDA SE

DÖNTETLENNEL IS 
ÉLEN ÁLLNAK
A férfi kézilabda NB II Északkeleti csoportjának hét-
végi fordulójában Fehérgyarmaton szerepelt a KKSE. 
A borsodi együttes izgalmas mérkőzésen játszott 
döntetlent.

Az elmúlt fordulóban 
aratott magabiztos siker 
után önbizalommal tel-
ve vágott neki a Kazinc-
barcika az idegenbeli 
fellépésének. A Fehér-
gyarmat erős ellenfél-
nek ígérkezett annak 
ellenére, hogy az őszi 
mérkőzésen 33-28-ra 
a Kazincbarcika győzött 
hazai pályán. A mosta-
ni találkozó bővelkedett 
izgalmakban, és rend-
re szoros volt az állás. A 
félidőben 16-16-t mu-
tatott az eredményjel-
ző. A második 30 perc-

ben sem sokat változott a 
játék képe, így 28-28-as 
döntetlennel ért véget a 
mérkőzés. A KKSE a meg-
szerzett 1 pontjának kö-
szönhetően 23 ponttal az 
első helyen áll a tábláza-
ton. A bajnokság azonban 
rendkívül szoros, hiszen a 
második Kisvárdának 21, 
a 3. Fehérgyarmatnak és 
a 4. Hajdúnánásnak pedig 
20-20 pontja van. Kazinc-
barcika legközelebb már-
cius 24-én szombaton 
délután 4 órától a sereg-
hajtó Bőcs otthonában lép 
pályára.

KAZINCBARCIKAI ÍJÁSZ EGYESÜLET

ÉREMESŐ HÉTVÉGÉN
A Magyar Íjász Szövetség Teremíjász Országos Baj-
nokságot tartott március 17-én és 18-án Budaörsön.

Magyarországon az el-
múlt közel 4 hónapban 
nyolc helyszínen ren-
deztek kvalifikációs 
versenyt az indulási jo-
gosultság megszerzésé-
hez. A nyolc kvalifikáci-
ós versenyen összesen 
több mint 800 íjász vett 
részt.
Az országos bajnokságot 
Budaörsön rendezték, 
ahol a versenyzők lét-
száma – 310 íjász – miatt 
kétnaposra kellett bőví-
teni a viadalt. Szombaton 
az irányzék nélküliek, va-
sárnap pedig az irányzé-
kosok versenyét bonyo-
lították le.
Szombaton Dobos Ist-
ván (master), Borga Hella 
(serdülő), Lisztes Kincső 
(gyerek), Miklós Máté 
Bendegúz (kadet) mutat-
ta meg rátermettségét. A 
kazincbarcikai íjászok az 
első eredményhirdeté-
sen Miklós Máté Bend-

egúz és Lisztes Kincső or-
szágos bajnoki 2. helyezést 
ért el kategóriájában, Borga 
Hella pedig országos baj-
noki címet szerezett, ami 
mellé új országos csúcsot 
is elért (a csúcsot a MÍSZ 
még hivatalosan nem erő-
sítette meg). A népesebb 
felnőtt és master korosz-
tályok rangsoroló verse-
nyén a legjobb 8 közé be-
került Dobos Istvánért 
szoríthattunk. A rangso-
roló végén a Kazincbarci-
kai Íjász Egyesület Dobos 
Istvánnak köszönhetően 
egy 6. helyezést is magá-
énak tudhatott.
Vasárnap az irányzékosok 
versenyén ifj. Nagy Zoltá-
nért (serdülő) lehetett iz-
gulni, aki a dobogó máso-
dik fokára állhatott és ezzel 
megszerezte az országos 
bajnoki 2. helyezést. A ka-
zincbarcikai íjászok három 
ezüst és egy arany érem-
mel térhettek haza.

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

HOZTÁK A KÖTELEZŐ GYŐZELMET
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának felsőházi rájátszásában hazai pályán szerepeltek 
az Ördögök. A 2. fordulóban a Kincsem volt barcikaiak ellenfele.

A rájátszás első játéknap-
jának vereségét igyekez-
te feledtetni szurkolóival 
a Kazincbarcika a Kincsem 
elleni találkozón. A mérkő-
zés ennek megfelelően ha-
zai helyzetekkel indult, de 
csak a félidő második fe-
lében született meg a ven-
déglátók gólja. Fekete 16. 
percben szerzett találatá-
ra, azonban gyorsan jött 
a vendégek válasza. Egy 

perccel a játékrész vége 
előtt azonban Titkó gon-
doskodott arról, hogy ne 
álljon döntetlenre a meccs.
A második 20 percben to-
vább rohamoztak az Ördö-
gök, és ennek eredménye-
ként Kótai szerezte meg az 
újabb találatot. Egy perccel 
a szerzett hazai gól után 
ismét szépített a vendég 
együttes, de a házigazdák 
részéről erre is volt vá-

lasz, Fekete ugyanis 4-2-
re alakította az állást. Kő-
rösi Gábor együttese ezzel 
megszerezte első sikerét 
a rájátszásban, és 7 pont-
tal a harmadik helyen áll-
nak a tabellán. Az Ördö-
gök következő ellenfele 
legközelebb március 26-
án, hétfőn este hét órától 
hazai pályán a Don Bosco 
Sportközpontban a Csen-
ger együttese lesz.
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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

• 
SUZUKI 

SZABÓ SUZUKI 
01árkakereskedés 

Értékesítés: (48) 510-060 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 

Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu 

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Hell energiaital minden íz 250 ml:
Topjoy minden íz 250 ml:
Malizia tusfürdő több illat  250-300 ml:
Dalma padlófelmosó 1 l:
Borsodi friss zero alk. ment. 3 íz 500 ml:
Soproni Zero alk. ment.  3 íz 500 ml:
GO Ice tea citrom, barack 250 ml:

129 Ft
125 Ft
260 Ft
220 Ft
190 Ft
190 Ft
40 Ft

516 Ft/l
500 Ft/l
1040-866 Ft/l
220 Ft/l
380 Ft/l
380 Ft/l
160 Ft/l

Húsvéti csokinyulak, csokitojások nagy választékban

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!


