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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

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

Ingyenes
jogi tanácsadás

2018. április 
10-én (kedden)

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

HOMOK-, 
SÓDER-,
BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

HÁZHOZ JÖNNEK A ZÖLDÉRT IS
Márciustól a háztartásokban keletkező zöldhulladékot is elszállítja a közszolgáltató, az önkormányzati tulajdonban lévő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft (BMH Kft.). Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Tár-
sulás elnöke elsőként a minőségi, a lakosság igényeit maximálisan figyelembe vevő hulladékgazdálkodás, mint szolgáltatás fontosságára hívta fel a figyelmet.

- A városvezetésnek mindig is szívügye volt a szemétszállítás színvonalának fejlesztése. Hiszem: egy „élhető város” megvalósításának az is kiemelten fontos 
eleme, hogy mindig rendet és tisztaságot tudhassunk maguk körül. Ez pedig pontos menetrend szerint zajló, kiszámítható és színvonalas hulladékgazdálko-
dást feltételez. Az idei fejlesztések mögött egy többéves, megfeszített munka áll, amelynek részét képezték az elmúlt években az ingyenes lakossági edények, 
majd ezt követően a hulladékszállítás kiterjesztése a szelektív-, az üveg-, illetve a zöldhulladékra. 

Fontos ugyanakkor kihangsúlyozni, hogy a színvonal-emelkedés, a kényelmi szolgáltatások igénybevétele nem jár a díjak növekedésével: a hulladékszállítás 
változatlan áron történik.

A polgármester – visszautalva a legújabb fejlesztésre - hozzátette: habár a társasházak esetében, jellemzően jóval kisebb mértékű zöldhulladék keletkezik - 
a március óta kétheti gyakorisággal megvalósuló zöldhulladék-gyűjtés a társasházi övezetekre is kiterjed igény esetén. Ehhez a közös képviselőknek a BMH 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán keresztül kell zöldhulladékos zsákot igényelniük - amiket a gyűjtési napokon elszállít a kft.

A cég rendszeresen, több csatornán tájékoztatja a lakosságot a legfontosabb tudnivalókról, újdonságokról - ez is az ügyfélközpontú szolgáltatás szerves része. 
Nem volt ez másképp a zöldhulladék kapcsán sem; városunk polgárai már február végén értesülhettek arról, hogy a szállítás kéthetente páros héten történik.

Az időpontokról részletesen a BMH Nonprofit Kft. honlapján: a www.bmhnonprofit.hu oldalon, (az érintett települést kiválasztva) a 2018. évi hulladéknaptárból 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

„ELKERÜLŐN” A 26-OS ÚT ÜGYE ÉS 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Sajtótájékoztatót tartott Gúr Nándor országgyűlési képviselő április 4-én reggel 
Kazincbarcikán, a 26-os út mellett. A sajtótájékoztató helyszínválasztása is a témák 
kiemelt fontosságát próbálta hangsúlyozni, miszerint a 26-os úton nap mint nap ká-
osz uralkodik éppúgy, mint a térségi egészségügyi ellátásban.

Évek óta terítéken a 26-
os ügye, elkerülő út épí-
tése, az ígéretek ellené-
re azonban megoldás ez 
idáig nem született. Hiá-
ba volt kiemelt projekt 
és hiába ígérte 2016-ra a 
megvalósítást a kormány, 
mára mégsem történt 
semmi, ráadásul teljes 
hallgatás mindkét téma 
tekintetében.
„Ugye Önök is látják, 
m e n ny i re h i á ny z i k a 
négysávos út a térség-
nek. Hiányzik a kényel-
mes, gyors és bizton-
ságos közlekedéshez , 
hiányzik a munkahelyte-
remtéshez, de legjobban 
az egészségügyi ellátás 
maximalizálásához hiány-
zik. Ki ne találkozott vol-
na szirénázó mentőau-

tókkal Kazincbarcika és 
Miskolc között? Többször 
előfordult már, hogy a fé-
lórás úton a két város kö-
zött 4-5 is elszáguldott 
mellettem Miskolcra ro-
bogva. Hogy miért? Mert 
a Fidesznek köszönhető-
en csak pislákol az élet a 
barcikai kórházban. 2012. 
május 1-jén államosítot-
ták, és a nagy hangzatos 
kormányzati ígéretek el-
lenére júliusban már át is 
szervezték. Hiába mond-
ták Demeter Zoltánnal az 
élen a helyi fideszes na-
gyágyúk, hogy nem fog 
változni semmi az ellátás-
ban, mégis megtörtént. 
Már nincs gyerekosztály, 
intenzív, egyáltalán az 
aktív ellátás került par-
kolópályára, de a 24 órás 

traumatológia is nagyon 
hiányzik. A délután 4 óra 
után balesetet szenvedő 
csak Miskolcon kaphat-
ja meg a szükséges se-
gítséget, legyen az egy 
csonttörés vagy vágás, 
legyen az könnyebb vagy 
akár súlyosabb sérülés, 
legyen az gyermek, fel-
nőtt vagy időskorú. Lehet 
„sietni” Miskolcra a dél-
utáni csúcsforgalomban. 
Nem szabad belegondol-
ni, hogyha a vegyigyárban 
történne egy kisebb inci-
dens, milyen következ-
ményekkel járna, mivel 
nincs közvetlen segítség, 
csak a 60 km/órás sebes-
ségű forgalom a 26-oson. 
2016-ra ígérték, de ebből 
se lett semmi, ahogyan 
az t már megszokhat-

tuk.”- mondta Gúr Nándor 
országgyűlési képviselő.
A képviselő továbbá be-
szélt arról, hogy néhány 
hónapja aláírásgyűjtésbe 
kezdett a 26-os út kap-
csán, mellyel hangsúlyoz-
ni szeretné, mennyire fon-
tos ügy ez a térségnek.
– Az összegyűjtött, több-
ezer aláírás azt bizonyítja, 
az itt élő emberek éppúgy 

változást szeretnének, 
mint én. Ezek az állapo-
tok nem tarthatók to-
vább. Komoly, kidolgozott 
program és elszántság 
szükséges a következő 
időkben. Az álláspontom 
továbbra is az, hogy eze-
ket a kérdéseket miha-
marabb rendbe kell rak-
ni, nincs több idő várni 
– mondta Gúr Nándor.

VÁ LASZTÁS 2018

Fórumon találkozott a 
három ellenzéki jelölt
Politikai vitafórumra invitálta képviselőjelölt társait Üveges Gábor, az LMP 4. Sz. vk. 
országgyűlési képviselőjelöltje április 3-án, Kazincbarcikán.

A meghívást Gúr Nándor 
(MSZP-Párbeszéd) és 
Egyed Zsolt (Jobbik) is el-
fogadta, Demeter Zoltán 
(Fidesz) nem jelent meg.
A moderátor szerepét 
Németh Péter, a Népsza-
va tiszteletbeli főszer-

kesztője töltötte be, aki 
többek között a jelöltek 
oktatásügyi, foglalkoz-
tatáspolitikai, egészség-
ügyi és szociális prog-
ramjairól kérdezett.
A közönség soraiból is 
érkeztek kérdések a 26-

os utat, a térség lég-
szennyezettségét és az 
oktatást érintően is. A 
három jelölt több mint két 
órában igyekezett ösz-
szefoglalni, milyen ter-
vekkel indul az április 8-i 
választáson.

KONTROLL

ÖNKORMÁNYZATI 
BÉRLAKÁSOKAT 
ELLENŐRIZTEK
A Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet és a Barcika 
Szolg. Kft. a Hámán Kató úton található önkormányzati 
bérlakásokat ellenőrizte március 27-én.

– Az önkormányzati in-
gatlanok védelme az ön-
kormányzati rendészet 
alapvető feladatai közé 
tartozik. A kontroll cél-
ja az önkormányzati in-
gatlanok védelme és a 
bérlők magatartásának 
felülvizsgálata volt, illet-
ve, hogy megállapítsák, 
hogy az ottlakók betart-
ják-e a bérleti szerződés-
ben foglalt szabályokat – 
mondta el Vincze Csaba a 
rendészet vezetője.
Külön megnézték a köz-
üzemi szolgáltatások, 

mint például az áram és a 
gáz igénybevételét, va-
lamint az ide kapcsolódó 
mérőberendezések ren-
deltetésszerű használa-
tát. Vincze Csaba hozzá-
tette: jogsértés esetén a 
rendészet eljárást kez-
deményezhet a bérlőkkel 
szemben.

Képen balról jobbra:  Egyed Zsolt (Jobbik), Gúr Nándor (MSZP-Párbeszéd), Üveges Gábor (LMP),  
Németh Péter, a Népszava tiszteletbeli főszerkesztője
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A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. Kazincbarcikán, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 4. számú országgyűlési egyéni választókerület székhelyén harminc szavazókörben, lapzártánk idején összesen 22 895-en járulhatnak 
az urna elé vasárnap 6.00 és 19.00 óra között. A településen 23 pártlistára és 30 egyéni országgyűlési képviselő-jelöltre voksolhatnak majd. 

FONTOS TUDNIVALÓK A SZAVAZÁSSAL KAPCSOLATBAN

• A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a név-
jegyzékben szerepel, és tudja igazolni a személyazonosságát (ér-
vényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői 
engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. 
lakcímkártyával). Az igazolás után megkapja a lebélyegzett sza-
vazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.

• A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhat-
nak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani, 
akkor is, ha a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és 
a névjegyzéken is szerepel.

• Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára 
lehet, közülük csak egyet lehet választani, több választása esetén 

a szavazat érvénytelen lesz. Érvényesen szavazni a jelölt neve 
melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást met-
sző vonallal lehet (X vagy +). A szavazólapot a kitöltést követően 
borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába kell dobni. A 
szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál – az átjelentkezés 
kivételével – nem kötelező.

• Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a 
szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szava-
zatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló boríték-
ba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.  
Egy választópolgár rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazó-
lapot.

KAZINCBARCIKA SZAVAZÓKÖREI

A postán megküldött választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét, továbbá a szavazókörök jegyzéke a http://kazincbarcika.hu/
hu/onkormanyzat_valasztas.php oldalon megtalálható 

1. sz. szavazókör:  Kazinczy Ferenc Tagiskola, Herbolyai út 5. 
2. sz. szavazókör:  Kazinczy Ferenc Tagiskola, Herbolyai út 5. 
3. sz. szavazókör:  Közösségi Ház, Illyés Gy. út 1. 
4. sz. szavazókör:  Százszorszép Tagóvoda, Akácfa út 12.
5. sz. szavazókör:  Százszorszép Tagóvoda, Akácfa út 12. 
6. sz. szavazókör:  Százszorszép Tagóvoda, Akácfa út 12. 
7. sz. szavazókör:  Eszterlánc Tagóvoda, Építők útja 2. 
8. sz. szavazókör:  Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, 

Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium, Május 1. 
út 11. 

9. sz. szavazókör:  Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, 
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium, Május 1. 
út 11. 

10. sz. szavazókör:  Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, 
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium, Május 1. 
út 11.

11. sz. szavazókör:  Tompa Mihály Református Általános Iskola, Alsó-
városi krt. 39 / A. 

12. sz. szavazókör:   Táncsics Mihály Művelődési Ház, Táncsics M. út 54. 
13. sz. szavazókör:  Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhely Óvoda, 

Csokonai út 1. 
14. sz. szavazókör:  Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhely Óvoda, 

Csokonai út 1. 
15. sz. szavazókör:  Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhely Óvoda, 

Csokonai út 1. 
16. sz. szavazókör:  Napsugár Tagóvoda, Jószerencsét út 4. 
17. sz. szavazókör:  Egressy Béni Művelődési Ház, Fő tér 5. 
18. sz. szavazókör:  Napsugár Tagóvoda , Jószerenc sét ú t 4.  

Itt szavazhatnak azok a választópolgárok, akiknek 
lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó szabályok 
szerint csak Kazincbarcika város megnevezést 
tartalmazza.

19. sz. szavazókör:  Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola, Pol-
lack M. utca 29. 

20. sz. szavazókör:  Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola, Pol-
lack M. utca 29. 

21. sz. szavazókör:  Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola, Pol-
lack M. utca 29. 

22. sz. szavazókör:  Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskola, Lini István tér 3. 

23. sz. szavazókör:  Árpád Fejedelem Tagiskola, Árpád fejedelem tér 7/A. 
24. sz. szavazókör:  Árpád Fejedelem Tagiskola, Árpád fejedelem tér 7/A. 
25. sz. szavazókör:  OSZC Surányi Endre Szakgimnázium, Szakközép-

iskola és Kollégium, Irinyi J. út 1. 
26. sz. szavazókör:  Dózsa György Tagiskola, Dózsa Gy. út 39. 
27. sz. szavazókör:  Ádám Jenő Tagiskola, Mikszáth K. út 2. 
28. sz. szavazókör:  Dózsa György Tagiskola, Dózsa Gy. út 39. 
29. sz. szavazókör:  Dózsa György Tagiskola, Dózsa Gy. út 39. 
30. sz. szavazókör:  Dózsa György Tagiskola, Dózsa Gy. út 39. 

Forrás (www.valasztas.hu, www.kazincbarcika.hu)

ÁPRILIS 8-ÁN SZAVAZÁS!
VÁ LASZTÁS 2018 KENNEDY SHRIVER-EMLÉKNAP

KAZINCBARCIKA LESZ A HÁZIGAZDA
Július 20-án Kazincbar-
cikán rendezik a Kenne-
dy Shriver-Emléknapot, 
melynek apropóján hely-
színbejárást szerveztek a 
a Barcika Art Kft. és a Nem-
zetközi Speciális Olimpia 
Szövetség munkatársai 
március 29-én.
A Don Bosco Sportközpont 
mellett lévő zöld terület 
feltérképezése és bejárá-
sa után a létesítményben 
folytatódott az egyezte-
tés. 

A Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség jelenlévő mun-
katársai szerint a július 20-
ai, nagyszabású program 
kiváló helyszínéül szolgál 
majd.
– Nagy örömükre szolgál, 
hogy a szövetségünk az 
egyik legjelentősebb ren-
dezvényét Kazincbarcikán 
szervezheti meg, amihez 
profi szakmai támogatást 
kap a Barcika Art Kft. szer-
vezőitől – mondta el a be-
járás kapcsán Szabó Béla, 

a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség társelnöke.
Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata tavaly pályázott 
a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetségnél a Kennedy 
Shriver-Emléknap hazai 
eseményének megtartá-
sára. A benyújtott anyag 
és támogatási programot 
pozitívan bírálták el, így az 
elnökség döntése alapján 
2018-ban Kazincbarcika 
adhat helyet a Kennedy 
Shriver-Emléknapnak.

POSTALÁDÁNKBÓL

A KAZINCBARCIKAI NŐI 
KÉZILABDACSAPAT RÖVID TÖRTÉNETE

Kazincbarcikán a 60-as 
években a város középis-
koláiban (Vegyipari Tech-
nikum, 105-ös) Uzsoki 
Antal és Laczkó Imre test-
nevelőtanárok szerveztek 
iskolai női kézilabdacsapa-
tokat, így megteremtődött 
a lehetősége annak, hogy a 
tehetséges fiatalok szak-
osztályban folytassák to-
vább sportpályafutásukat. 
A KMTK elnöksége 1968-
ban adott zöld utat a ké-
zilabda-szakosztály meg-
alakulásának. Kezdetben a 
szakosztály alapítója, Já-
vori István szakosztály-
vezető, majd Laczkó Imre 
és Radácsi József edzők 
irányították a lánycsapa-
tot. A teljes csapat „póta-
nyukája” volt Pintér Tibor-
né – Ibi néni –, aki a lányok 
felszereléséről és teljes el-
látmányáról mindig időben 
gondoskodott. A megyei 
bajnokságban 1971/72-
ben bajnokok lettek, el-
nyerték az NB II szerep-
lés jogát, ami sajnos csak 
egy évig tartott, nem ke-
rülhették el a kiesést. A lá-
nyokat a kiesés ténye nem 
törte meg, és új lendülettel 
kezdtek hozzá az edzések-
hez, az új versenyévadhoz. 
Az edző ekkor Radácsi Jó-
zsef volt, majd őt Zana Ta-

más követte. Ekkor a KVSE 
elnöksége úgy döntött, 
hogy a női és a férficsapa-
tok versenyeztetését ket-
téválasztja. Ezt követően 
Széplaki Kálmán vette át a 
szakág vezetését. A szak-
osztályvezetők ‒ Szépla-
ki Katika és férje, Kálmán 
‒ mindig azon igyekezett, 
hogy ne legyenek gondjaik 
a lányoknak, szívük-lelkük 
volt a csapat! Rengeteget 
tett még a csapatért Szo-
boszlai Árpád, a BVK mun-
kaügyi főosztályvezetője 
és Topiczer Imre munka-
ügyi osztályvezető, akik-
hez bármikor fordulhat-
tak segítségért. Abban az 
időben is akadtak gondok 
a működtetéssel. A leszű-
kült feltételek mellett nem 
tudták tovább folytatni a 
bajnoki szereplést, így a 
sportegyesület elnöksé-
ge 1976-ban határoza-
tot hozott a női kézilabda 
megszüntetésére, annak 
ellenére, hogy a városban 
óriási közönségsikere volt 
és országos hírnevet sze-
reztek.

A nyolcvanas években la-
kótelepi kezdeményezés-
re megalakult az Újkazin-
ci kézilabdacsapat, volt 
néhány jó rendezvényük, 

de sajnos nem bizonyult 
hosszú távon fenntartha-
tónak.

Örvendetes, hogy a ké-
zilabdasport újra feléledt 
a városban. 1994-ben 
Ölschléger József ve-
zetésével megalakult a 
Kazincbarcikai Kézilad-
ba Club (KKC), amely ma 
Kazincbarcikai Kézilabda 
Sport Egyesület (KKSE) 
közhasznú szervezet-
ként működő társaság, az 
Ölschléger házaspár irá-
nyításával. 2016-tól pedig 
újra van női kézilabdacsa-
pata is a városnak. A férfi- 
és női együttes is jelenleg 
az NB II-ben szerepel. Biz-
tos vagyok benne, hogy 
sok szép emléket idéznek 
majd fel a jövőben a mos-
tani játékosok és szurko-
lók is.

A részletes cikk elérhe-
tő a http://barcikaihis-
torias.hu/olyanok-vol-
t u n k - m i n t- e g y - c s a -
lad-kezis-lanyok-emle-
kei-a-sportrol-a-csapat-
rol-az-osszetar tasrol/ 
helyen.

Kálmán Vilmosné, 
a Barcikai Históriás 

szerzője

Kézilabda 1975

A kézilabdacsapat a Széplaki házaspárral

A BVK tömegsport csapata

Helyi Választási Iroda

vezetője: dr. Szuromi Krisztina jegyző
e-mail-cím: jegyzo@kazincbarcika.hu
címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4
telefonszám: +36-48/514-766
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EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Április 11. (szerda) 19.00
 › MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA: ZORÁN – TURNÉ 2018

Minden jegy elkelt!

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.

Május 4-éig
 › „VÁSZONRA SZÜLT NŐI LÉLEK”

kiállítás Dugas Erika alkotásaiból

Április 6. (péntek) 15.00-18.00
 › NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZAK ÉS MŰHELYGALÉRIÁK V. 
ORSZÁGOS HÉTVÉGÉJE

CSIPKEBEMUTATÓ a Csipke-Műhelygaléria tagjaival

KÉZMŰVES MŰHELY (FELNŐTT CSOPORT)  
ÚJ IDŐPONTBAN: KEDD 16.30 

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

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

Április 7. (szombat) 10.00, KSK régi műfüves pálya
 › KBSC-MEZŐKÖVESD U-19-ES NŐI BAJNOKI  
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Április 7. (szombat) 10.00, KSK új műfüves pálya
 › KBSC-TÁLLYA U-15-ÖS ÉS U-14-ES BAJNOKI  
LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Április 9. (hétfő) 14.00, KSK 
 › III. KORCSOPORTOS ATLÉTIKA TÖBBPRÓBA  
KÖRZETI DÖNTŐ

Április 12. (csütörtök) 14.00, KSK 
 › IV. KORCSOPORTOS ATLÉTIKA TÖBBPRÓBA  
KÖRZETI DÖNTŐ

Április 13. (péntek) 13.00, KSK 
 › II. KORCSOPORTOS ATLÉTIKA TÖBBPRÓBA  
KÖRZETI DÖNTŐ

Április 7-8.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Kék Arany, Híradó)

Április 10. 
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Vendég: Begov Zoltán, a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság tűzoltóparancsnoka
Téma: általános tudnivalók a tavaszi időszakhoz kötődő 
tűzgyújtási szabályokról

Vendég: Pátrovics Géza 
Téma: 2017. év legjobb súlyemelőedzője

Vendég: Irínyi Zenei Tehetséggondozó Műhely
Téma: Arany Core Zenebajnokság – sikeres szereplés a zenei 
pályázaton

Április 11.  
(szerda) 18.00

KÉK ARANY  
VRCK – Pénzügyőr röplabdamérkőzés felvételről
KBSC – Szeged NB II-es labdarúgó-mérkőzés felvételről

Április 12. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

K BSC

FEL KELL ÁLLNIUK!
A Merkantil Bank Liga NB II április 1-jei mérkőzését a Gyimrót FC Győr ellen játszotta 
Tiszaújvárosban. A meccs az 2-1-es félidei vezetés után végül 2-3-mal zárult, így a 
KBSC a tizedik helyen maradt a tabellán. 

A találkozó előtt Vitel-
ki Zoltán ismét eszközölt 
néhány változtatást a 
csapat keretében. Sorok-
sáron nem lehetett ott ki-
sebb sérülése miatt Murai 
Márk, aki most már újra 
kezdő volt, de visszatért a 
keretbe Kristófi Sándor is. 
Kimaradt a Soroksáron ki-
sebb sérülést összeszedő 
Bene Attila és a kapufát is 
eltaláló Engel Alex. Szintén 
visszatért a kezdő Lőrincz 
Patrik, aki az idén először 
lépett pályára. 
Nagyon felázott talajon 
kezdődött a találkozó, de 
ez nem igazán zavarta meg 
Kanalost, aki 10. percben 
egy irtózatosan nagy gólt 
rúgott a Gyirmót kapujába. 
Szalánszki révén a Gyir-
mót 7 perc múlva egyenlí-
teni tudott, de a KBSC nem 
adta fel, és Heil fejesével a 
25. percben már újra ná-
luk volt az előny. A rossz 
körülmények között nem 
igazán tudott folyama-
tos játék kialakulni, de az 
első 45 percben kellőkép-
pen agresszívan és jól ját-
szottak, így megérdemelt 
előnnyel vonulhattak az 
öltözőbe. 

A második félidő még rosz-
szabb pályaviszonyok mel-
lett kezdődött, és 6 percet 
követően a Gyirmót Paku 
góljával egyenlíteni tudott. 
Ezt követően mindkét csa-
pat inkább a „rúgjuk fel a 
labdát, majd lesz valami” 
elvet válaszotta, hiszen az 
ázott talajon folyamatos 
játékra, cselezésre nem 
volt lehetőség. A kék-sár-
gák hiába küzdöttek na-
gyot, az ötödik gólt a Gyir-
mót szerezte meg, mikor 
egy beadást követően a 
menteni igyekvő Süttőről 
a saját kapujába pattant a 
labda. A hajrában hiába tá-
madtak minden erejükkel 
az egyenlítésért, a táma-
dásaikba rendre hiba csú-
szott, így lövésekig is alig 
jutottak el. Igaz, ha a 94. 
percben Kanalos távo-
li lövése pontosabb, akkor 
most az egy pontnak örül-
hetnének. (forrás: kbsc.hu)

Vitelki Zoltán: – Gratulálok 
az ellenfélnek! Azt gondo-
lom, a győzelem egy ilyen 
kiélezett helyzetben na-
gyon fontos lett volna. Cél-
futballt kellett játszanunk, 
mert az volt a feladat, hogy 

bármilyen áron, bármilyen 
eszközzel ezt a mérkőzést 
le tudjuk hozni. Ívelgetős 
futball volt, azt gondolom, 
hogy jól alkalmazkodtunk 
hozzá, döntő volt, hogy a 
felívelt labdákból nem tud-
tuk minden esetben levé-
dekezni azt, amit kellett 
volna. Fel kell állnunk, van 
még lehetőségünk a javí-
tásra. Nincs más megoldás: 
a következő mérkőzésre 
kell készülnünk, és azt úgy 
kell lehoznunk, hogy a há-
rom pont a miénk legyen és 
utána tudunk a többiekkel 
foglalkozni.

Szepessy László: – Na-
gyon nehéz talajon ját-
szottunk, óriási küzdel-
met vívtunk a rendkívül jól 
küzdő Kazincbarcika ellen. 
Végig nyílt volt a mérkő-
zés, a második félidőben 
úgy jöttünk ki a pályára, 
hogy mindenképpen győz-
ni akarunk, mert ez benne 
volt a csapatban. Úgy ér-
zem játékban, küzdeni tu-
dásban és gólok számában 
is ellenfelünk fölé nőttünk. 
Elismerés illeti a Kazincbar-
cikát is, idén ez volt a leg-
nehezebb mérkőzésünk!

KAZINCBARCIKAI ÍJÁSZ EGYESÜLET

EGER VÁRÁBAN 
KÜZDÖTTEK
A Történelmi Országos Bajnokság kvalifikációs verse-
nyei március 31-én folytatódtak az egri várban, a XVI. 
Dobó István-kupán.

Az íjászok a történel-
mi falakon belül ügyes-
ségi, mozgó, valamint 
3D-s állatokból álló fel-
adatokkal idézték meg 
az „Egri csillagok” kor-
szakát. A Kazincbarcikai 
Íjász Egyesületet képvi-
seletében Kolozsvári Ti-

bor (veterán) és Kolozsvári 
Zsolt (felnőtt) indult mo-
dern anyagból készült tör-
ténelmi íj kategóriában. A 
viadalon mindkét kazinc-
barcikai sportoló teljesítet-
te a kvalifikációs szintet 53, 
illetve 52 százalékos telje-
sítményével.

DELFIN VÍZISPORT KLUB KAZINCBARCIKA

BEMUTATKOZTAK  
A DELFINEK
Bemutató edzésre várta 
az érdeklődőket a Delfin 
Vízisport Klub Kazinc-
barcika március 28-án 
a Kazincbarcikai Fedett 
Uszodába. A nyílt dél-
utánt azzal a céllal szer-
vezte a klub, hogy minél 
többen kedvet kapjanak 
a vizes sportághoz. A 
legkisebbek a medence 

szélén az edzők segítsé-
gével merültek a vízbe és 
tanulták a helyes légzést 
majd úszástechnikát, aki 
kedvet kapott a lelátóról, 
csatlakozhatott a cso-
porthoz. Az egyesületről 
és további programokról 
a Delfin Vízisport Klub Ka-
zincbarcika Facebook-ol-
dalán tájékozódhatnak.
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PROGRAMAJÁNLÓ

HIRDETÉS

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.  

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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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!

az 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


