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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

R a k t á r h e l y i s é g e k 
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

Irány a víz negyedik osztályban is!
Komplex 
hulladékgazdálkodási 
fejlesztés 
kezdődik a  
Sajó-Bódva 
völgyében

KOLORAKADÉMIA – SZENIOR SZABADEGYETEM

LEZÁRULT A MÁSODIK FÉLÉV
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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Komplex hulladékgazdálkodási fejlesztés 
kezdődik a Sajó-Bódva völgyében

Fennállásának negyvene-
dik évfordulóját ünnep-
li idén a Hunyadi Mátyás 
Tagiskola Sajószentpéte-
ren. Ez alkalomból az in-
tézmény gyermekei és 
pedagógusai gálaműsor-
ral emlékeztek a jeles év-
fordulóra március 27-én. 
A tagintézmény vezető-
je, Szternai Tamásné kö-
szöntőjében felidézte az 
elmúlt négy évtizedet. A 
gála témája Magyarország 
egyes régióinak a felfede-
zése volt, és az „Utazás a 
Sajótól a Dunáig” címet vi-
selte. A bevezetőben Rad-
nóti Mikós Nem tudhatom 
című versét szavalta el az 
iskola egyik pedagógusa, 
majd születésnapról lé-
vén szó, a közönség egy 
gyermek szemével lát-

hatta hagyományainkat, 
nevezetességeinket, va-
lamint nyerhetett bepil-
lantást kultúránkba. Egy 
születésnapját ünneplő 
kisfiú és édesapja – ma-
gától értetődően ő is az is-
kola diákja – képzeletbeli, 
helikopteres utazásának 
lehettek tanúi. A város 
neves szülöttének, Lévay 
József költőnek a „Szá-
raz ágon” megzenésített 
versét az ötödik osztály 
kórusa adta elő. A Sajó-
szentpéteren született 
Szász Kitti freestyle világ-
bajnok ihlette a következő 
produkciót. Majd Miskol-
con landolt a helikopter. A 
jelenlévők megünnepel-
ték az első hazai kőszín-
ház születését. A nézők a 
„János vitéz” előadásá-

ba pillanthattak be. Aztán 
Tiszafüredre érkezett a 
mesebeli kisgép. Itt a ti-
szavirágzás és egy akro-
batikus rock and roll ked-
véért időztek. Hollókőn 
palóc népmesét és népi 
játékot csodálhattak meg. 
Továbbszállva, Gödöllőn a 
Grassalko vich – kastély-
ban udvari bál kellős köze-
pébe csöppentek az uta-
zók, majd Budapesten a 
Fővárosi Nagycirkuszban 
szórakoztak a bűvészek, 
kötéltáncosok, bohócok 
és állatidomárok bemuta-
tóján. Végül Visegrádon, 
a Királyi Palotában rene-
szánsz táncot tanultak. Az 
izgalmas utazás hátterét 
hatalmas, vászonra vetí-
tett képekkel biztosítot-
ták.

NEGYVEN ÉVE A 
GYERMEKEKÉRT

TÉ RSÉG

SOLYMÁSZAT  
AZ ÓVODÁBAN
Hatalmas volt az ováció 
Edelényben az óvodások 
körében március 28-án, 
mikor Kisteleki Gergely hi-
vatásos solymász és part-
nere, Oszkárral és Rékával, 
a két sólyommal megérke-
zett a Rendezvények Háza 
előtti térre. A szabadban 
mintegy száz felnőtt és 
gyermek várta kíváncsi-
an a solymászbemutató 
kezdetét. Réka és Oszkár 
igazán türelmesen viselték 
az apróságok közelségét. 
A Hortobágyi Madárkór-
házban dolgozó Kisteleki 
Gergely és madarai elbű-
völték a kis közönséget. 
Kötetlen beszélgetés ala-
kult ki, melynek során kö-
zösen fejtettek meg olyan 
titkokat, minthogy, mi célt 
szolgál az erdei fülesba-
goly két kis tollfüle, vagy 

miért fontos a ragadozó-
madaraknál, hogy nagyobb 
testű legyen a tojó és kisebb 
a hím. A jól sikerült délelőtt 
nem csupán szórakozásként 
szolgált, hanem tanított is 
egyben, hiszen a cél elsősor-
ban a természet, az élővilág 
megszerettetése volt. Szen-
zációnak számított a mada-
rak röptetése, akik olyan har-
monikus kapcsolatban élnek 
gazdájukkal, hogy teljesen 
ki tudták zárni a külső té-
nyezőket, a bemutatók alatt 
nem zavarta őket sem a vá-
rosi miliő, sem a nagy tömeg.

Hivatalosan is megkezdődött az a hulladékgazdálko-
dási fejlesztési projekt, ami a Sajó-Bódva völgyében 
143 önkormányzatot, ezen belül pedig 215 000 lakost 
és csaknem 88 000 háztartást érint. A projektnyitó 
rendezvénynek április 10-én a Mezey István Művészeti 
Központ adott otthont.

A  K E H O P - 3 . 2 .1 -1 5 - 
2017-  00013 azonosító 
számú, „Komplex hulla-
dékgazdálkodási rendszer 
fejlesztése a Sajó-Bód-
va Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkor-
mányzati Társulás terüle-
tén, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűj-
tési, szállítási és előkeze-
lő rendszerre” című pro-
jekt vissza nem térítendő 
támogatásának összege:  
2 199 986 594 Ft.
A projektnyitó rendezvé-
nyen Szitka Péter, a tár-
sulás elnöke beszélt a 
nyertes pályázatról, amit 
egy „büszkeségcsomag-
ként” emlegetett. A vá-
rosvezető kiemelte: több 
mint kétszázezer embert 
érnek el a fejlesztéssel.
 
A vegyes hulladékok be-
gyűjtése terén beszer-
zésre kerülnek a társulás 
22 településsel kibőví-
tett ellátási rendszeréhez 
szükséges vegyes hul-
ladék gyűjtő edények, 
ennek részeként 12 500 

db, az ellátandó ingatla-
nokhoz illeszkedő mé-
retű és minőségű edény. 
A szelektív gyűjtés fel-
tételeit is biztosítani 
szükséges a projektte-
rületen, ezért a házhoz 
menő edényes gyűjtés-
sel nem rendelkező te-
lepüléseken 13 150 db új 
hulladékgyűjtő edény 
ke rül beszerzésre, mely-
lyel biztosítható a házhoz 
menő csomagolási hulla-
dékgyűjtés az üveghul-
ladékok kivételével. (az 
üveghulladékok házhoz 
menő gyűjtési formája 
zsákos gyűjtés). A hul-
ladékgyűjtési feladatok 
hatékony ellátására 11 
db új hulladékgyűjtő jár-
mű, a kiegészítő szállítá-
si feladatok ellátására 3 
db kompakt platós jármű 
beszerzése tervezett.
A hulladékkezelési fel-
adatok hatékony ellá-
tását egy új targonca, 
mechanikai előkezelő, 
rakodógép, és a lerakó 
műveléséhez szükséges 
dózer beszerzése egé-

HIRDETÉS

FELHÍVÁS ÚJKAZINCI BARÁTI KÖR

TISZTELT 
FELHASZNÁLÓINK!
Mivel a napi átlaghőmérsékletek az elmúlt hét-
végén és e hét elején meghaladták a szolgáltatá-
si szerződésekben rögzített értékeket, a Barcika 
Szolg Kft. 2018. 04. 12-én csütörtökön leállította 
a fűtésszolgáltatást Kazincbarcika távhőszolgál-
tatással ellátott épületeiben. Azok a társasházak, 
melyek továbbra is igénybe kívánják venni ezt a 
szolgáltatást, képviselőjük által jelezhetik igényü-
ket írásban, meghatározva abban a szolgáltatás le-
állításának napját - ez legkésőbb 2018. május 15-e 
lehet.

Fentiek egyaránt igazak az intézményekre és 
egyéb felhasználókra is.

Az írásbeli igényeket az alábbi elérhetőségeken 
juttathatják el hozzánk:

• 3700 Kazincbarcika, Liget u. 2. sz. személyesen 
vagy levél útján,

• Faxon a 06-48/512-166-os számra,
• E-mailben a tavho@barcikaszolg.hu;  

titkarsag@barcikaszolg.hu címek  
valamelyikére küldve.

Barcika Szolg Kft.

FOLYTATÓDOTT A 
ZENEI ELLAZULÁS
Az Újkazinci Baráti Kör 
szervezésében április 3-án 
folytatódott az élményala-
pú, érzelmekre ható zene-
terápiás foglalkozás, Kósa 
György zeneterapeuta irá-
nyításával, aki több szak-
mai publikáció és könyv 
írója. 
Egyre szélesebb társadal-
mi rétegekben jelentkező 
igény önmagunk alapo-
sabb megismerése, sze-
mélyiségünk fejlesztése, 
lélektani kultúránk kitel-
jesedése. A zeneterápia 
napjainkban már az idő-
sebb emberek körében is 
egyre népszerűbb, és bi-
zonyítottan hasznos a szá-
mukra. A módszer a klinikai 
gyógyító rehabilitáción kí-
vül jól alkalmazható a lelki 
egészség megőrzésben. 
A gyakorlati foglalkozás 
előtt a szakember néhány 
zenetörténeti érdekessé-

get osztott meg a részt-
vevőkkel, valamint beszélt 
a Kossuth-díjas Mérei Fe-
renc pszichológiai, peda-
gógia munkásságáról. El-
mondta, hogy az egyéni 
és csoportos zeneterápia 
milyen szerepet tölthet be 
és a hogyan alkalmazható 
a gyógyításban, mi törté-
nik egy zeneterápiás cso-
portban, hogyan válik a 
zene annak az eszközévé, 
hogy a mélyen elfojtott ér-

zelmek tudat közelbe ke-
rüljenek. 
A rövid ismeretterjesztő 
előadást a ráhangoló re-
laxáció, a zenehallgatás, 
majd a megbeszélés kö-
vette. A jelenlévők ismét 
nyitottak és rendkívül aktí-
vak voltak. A záró program 
április 10-én lesz, melyhez 
még nem késő csatlakozni, 
hiszen minden foglalkozás 
más-más lelkiállapotot fel-
idéző zenével történik.

Fotó: Szűcs Mara

KolorAPP 
Már letölthető!

szíti ki. A Sajókaza Hul-
ladékkezelő Centrum 
hatékony működtetése 
érdekében két gázolaj-
kút beszerzésére és te-
lepítésére is sor kerül, 
továbbá egy bálatáro-
ló szín kiépítése, a köz-
szolgáltatási feladatokat 
ellátó teljes üzemeltetői 
személyzetet kiszolgá-
ló irodaépület és szociá-
lis épület kapacitásainak 
kibővítése és kiegészítő 
munkaként a szükséges 
parkolók kialakítása is 
tervezett.

„A projekt megvalósítá-
sával az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot te-
kintve várható a papír, a 
műanyag hulladékok be-
gyűjtött mennyiségének 
növekedése, ezen belül 
is elsősorban a csoma-
golási hulladékok sze-
repe kiemelt. A biológi-
ailag bomló hulladékon 
belül a zöldhulladékok 
képződő mennyiségé-
nek kis mértékű csökke-
nésével, az üveghulladék 
visszagyűj töt t meny-
nyiségében pedig jelen-

tős növekedés tervezett 
a projekt eredményes 
megvalósításának hatá-
sára. A fejlesztések ered-
ményeivel minden lakos 
találkozni fog a szemlé-
letformálási kampány ré-
szeként. Közös munkánk 
eredményes megvalósí-
tásával a jelen és a jövő 
generáció számára egya-
ránt biztosíthatjuk, hogy 
egészséges és fenntart-
ható környezetben élhes-
sünk.”- mondta Szitka 
Péter polgármester, tár-
sulási elnök.
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„Elgondolkodtam az este, fontos vagyok e a világban, Ki vagy mi vagyok tulajdon-
képpen eme kicsi országban.” Ez az önmagunknak gyakran feltett költői kérdés 
Deák László Sándor poéta tollából származik, aki Kazincbarcikán él és alkot. Műve-
iben összetett gondolatokat fogalmaz meg, érzéseket ad át és ébreszt az olvasó-
ban. Szerkesztőségünk vendégeként a produktív munkásságáról és a hétköznapi lét 
anomáliáiról faggattuk. 

– Mi inspirálta az írásra 
és hogyan alakult a költői 
pályafutása?
– Tizenkét éves koromtól 
alkotok. Egy szörnyű tra-
gédia váltotta ki belőlem 
a költészet iránti elkötele-
ződést. Egészen kisgyer-
mekkoromtól szerettem a 
verseket, de kiskamasz-
ként meg gyilkolták a 
gyermekkori szerelme-
met. A trauma feldolgozá-
saként írtam meg életem 
első ötsoros versikéjét. Ez 
utat nyitott előttem, fo-
lyamatosan törekedtem a 
stílusom csiszolására. 

– Nagyon kedves ajánlás 
van az egyik könyve ele-
jén. Rímfaragónak hívja 
magát. Miért?
– Az „Égkék szívzuha-
tag” című, magánkiadású 
könyvemre gondol, mely 
2014-ben jelent meg. Ak-
kor még valóban csak 
rímfaragónak vallottam 
magam. A költészetre 
mindig is úgy tekintettem, 
mint nagyon magasz-
tos dologra, és egyálta-
lán nem tartottam magam 
költőnek. Úgy gondoltam, 
csupán írogatok, rímeket 
faragok, semmi több. Az-
tán alapító tagja lettem 
az újjászerveződő Kazin-
ci Klubnak, megmutattam 
magam az alkotótársak-
nak, ki vagyok, mit csi-
nálok. Hidvári Imre, a klub 
vezetője öntött lelket 
belém, amikor kifejezte, 
hogy szó sincs rímfara-
gásról, vegyem tudomá-
sul, én egy nagyon ko-
moly költő vagyok. 

– A verseken kívül pró-
bálkozott prózai művek-
kel is?

– Igen, akad egy-ket-
tő, de nem áll közel hoz-
zám, inkább a költészetet 
respektálom. A legterje-
delmesebb prózai írásom 
mindössze tizenegyné-
hány laposra sikerült, ab-
ból alakult ki a leghosz-
szabb versem, ami 220 
versszakos. Aztán jöttek 
a kritikák, hogy túl bőbe-
szédű vagyok, hosszú-
ak a versszakok, a sorok, 
nehezen lehet értelmez-
ni. Így lett a 220 versz-
szakosból, 440 versszak, 
ami természetesen a sze-
relemről szól. Sorkatonai 
szolgálatom alatt szüle-
tett, egy rövid, de feled-
hetetlen románc történe-
te. 

–Hány verset írt eddig?
– Számon tartom, sor-
számozva vannak, az ifjú-
kori költeményeim át-
iratával a mai napig 1847 
darab született. Elsősor-
ban lírák, a sóvárgó, a si-
rató, a boldogság után 
vágyódó szerelmes po-
émák. Nagyon foglalkoz-
tat az évszakok változá-
sa, a természet szépsége, 
mindenhatósága.  Van-
nak úgynevezett hazafias 
verseim. Van benne olyan, 
ami a magyar zászlóról 
szól, van, amiben augusz-
tus 20-át magasztalom, 
de írtam március 15-ről 
is. Egy ilyen verssel for-
dult elő, hogy fel akartam 
tenni internetes portálra 
és azt mondták, hogy túl 
lázító. 

– Foglalkozik politikával? 
– Most már nem. Valami-
kor többet foglalkoztam 
vele, ma már nem szólok 
hozzá egyetlen platfor-

mon sem semmihez, de 
azért néha megírom a vé-
leményemet. 

– Az életérzéseit kifejezi 
a verseiben?
– Nem igazán. Benne van 
egy-kettőben, de mert ez 
társadalomkritika egy-
ben, ilyet nem írok. Ha már 
publikálok, a szerelmes 
verseimet szoktam.  Fur-
csa mód azonban ezek-
ben is megnyilvánulnak a 
társadalmi hangulat vál-
tozásai. Míg régen, ha 
olyan líra látott napvilá-
got, melyben valaki iránti 
érzelmeimet fejeztem ki, 
hangos sikert aratott. Ma 
már a szomorú csengésű, 
sirató írásokért őrülnek 
meg az emberek.

– A versszerkezetet te-
kintve milyen típusba so-
rolná a költeményeit?
– A szabadverselés híve 
vagyok. Nem mondom, 
hogy nincsen szótag-
szám, vagy ritmusszám 
követő versem , mer t 
van, de jobban szeretem, 
ha szabadjára engedhe-
tem a gondolataimat. Le-
het, hogy az egyik sor 
nyolc, a másik hétszóta-
gos, dallamában van egy 
kis bicsaklás, de én ezt a 
mondanivalóval köszörü-
löm ki. Legyen négy, hat 
versszakos, négy, hat, 
akár nyolcsoros, cseng-
jen össze a vége, legyen 
értelmes mondanivaló-
ja. Ne bugyoláljam úgy be 
az elképzeléseimet, hogy 
másnak gondolkodni kell-
jen, mit is akarok monda-
ni. Azért is szeretik a ver-
seimet, mert szókimondó 
vagyok, nem rejtem véka 
alá a mondanivalómat. 

– Mik a jövőbeni tervei?
– Több tervem is van, 
most a Sziporka Alapít-
vány segítségével fog 
megjelenni egy könyvem, 
Erotika album címmel. Bí-
zom benne, hogy még az 
éven, ugyanis volt arról 
szó, hogy Valentin-napra 
a könyvesboltok polcaira 
kerül, mivel a szerelem té-
máját járja körbe, de saj-
nos nem sikerült a kiadás. 
Nagyjából 100-130 verset 
tartalmaz, az illusztráció-
kat költőtársam, barátom 
Gór Mihály készítette. Az 
első olyan munkám, ami 
kiadóval készül, több száz 
példányban. Aztán újabb 
kiadásokon is töröm a fe-

jem, a már említett 440 
versszakos költeménye-
met szeretném egyben 
megjelentetni, igaz kis-
sé átdolgozva. Több rö-
videbb versre bontva, 
melyek önmagukban és 
egészben szintén értel-
mezhetők.

– Mikor volt a legboldo-
gabb?
– Nagyon összetett kér-
dés. Amennyiben a sze-
relemről beszélünk, most 
érzem magam a legbol-
dogabbnak, az életkö-
rülmény tekintetében 10 
és 20 éves korom között 
voltam felhőtlenül életvi-
dám. 

LELKEM GYÖNGYEI
I NTE R J Ú DEÁ K LÁSZLÓ SÁ N DOR R A L KOLORAKADÉMIA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM EURÓPAI MŰVÉSZET ÉS KÉZMŰVESSÉG NAPJAI

GIMI GALÉRIA

ERŐ, CSEND, HARMÓNIA
Az egészséges életmód volt a témája a Kolorakadémia Észak-Magyarországi Szenior 
Szabadegyetem második félévének utolsó előadásának április 5-én, a Mezey István 
Művészeti Központban. 

Papp Mónika, a Szikra Ala-
pítvány vezetője köszön-
tője után dr. Korányi Ma-
riann jogász, jógaoktató 
és Yumeiho terapeuta az 
egészséges életmód fon-
tosságáról, az idős embe-
rek céljairól, feladatairól és 
a változás lehetőségéről 
beszélt a hallgatóknak.
Az előadó több mint har-
minc évvel ezelőtt Ka-
zincbarcikán táborozott a 
gimnáziumi évei alatt. Bu-
dapesten két évtizedig te-
vékenykedett jogászként, 
majd az élet Ázsiába so-
dorta, ahonnan visszatért 
Magyarországra, hogy a 

keleti tudományokat, mint 
például a meditációt is nép-
szerűsítse.
A záróelőadásán Kazinc-
barcika Város Önkor-
mányzatának nevében 
Klimon István, Kazinc-
barcika alpolgármestere 
fejezte ki örömét azért, 
hogy ezúttal is nagy volt 
a Szenior Szabadegyetem 
résztvevőinek a száma. A 
városvezető reméli, hogy 
a következő képzéssoro-
zat iránt is hasonló lesz az 
érdeklődés.
Dr. Dobos László, a Harma-
dik Kor Egyeteme Miskolc 
Közhasznú Alapítvány el-

nöke is megköszönte a 
szeniorok aktivitását, 
akiknek a következő tanév 
tervezett témáiról beszélt. 
Az esemény zárásaként a 
végzősök átvették a szer-
vezőktől a certifikációt.
A rendezvény-sorozat a 
Miskolci Egyetem, Böl-
csészettudományi Kar, 
Nyelv és Kommunikáció 
Kutatócsoport, a Harma-
dik Kor Egyeteme Miskolc 
Közhasznú Alapítvány és 
a Szikra Alapítvány kezde-
ményezésére, Kazincbar-
cika Város Önkormány-
zatának támogatásával 
valósult meg.

CSIPKÉS DÉLUTÁN 
A MEZEYBEN
A Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete 
a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák V. 
Országos Hétvégéjét tartotta április 6-a és 8-a kö-
zött, az Európai Művészet és Kézművesség Napjaihoz 
csatlakozva.

A kezdeményezésben 
részt vevő alkotóházak, 
műhelygalériák, vala-
mint nyitott műhelyek 
feladata volt, hogy olyan 
egyedi programokkal 
jelentkezzenek, ame-
lyekben a helyi vagy te-
rületi kézművesség ha-
gyományai és értékei 
jelennek meg.
A Népi Kézműves Al-
kotóházak Országos 
Egyesülete célja, hogy 
felhívja a figyelmet az 
alkotóházak és műhe-
lyek létére, tevékeny-
ségére, valamint a tra-
dicionális kézművesség 
továbbörökítő helyei-
nek, az ott dolgozó mes-
terek fontosságára, akik 
megörökölt tudásukat 
továbbadják és megújít-
ják.
A három nap alatt az or-
szág számos alkotó-
háza és műhelye nyi-

totta meg kapuit, hogy a 
gyermekek és a felnőttek 
megismerkedhessenek a 
népi kézművesség külön-
böző területeivel.
Településünkön ápril is 
6-án délután a Kazincbar-
cikai Csipkeműhely Galé-
ria tagjai csipkebemuta-
tóval várták a látogatókat 
a Mezey István Művészeti 
Központban.

A mandalák világa
„Telt ház” előtt nyílt meg Bényei Lajosné  „Mandaláim” 
című kiállítása április 5-én a Gimi Galériában.

A megnyitón elsőként 
Petróczi Gábor, az intéz-
mény igazgatója szólt, 
majd az iskola egy tehet-
séges diákja varázsolta el 
a közönséget zongorajá-
tékával.
A zenés produkciót köve-
tően Pelle Anna, az Idővár 
Nyugdíjas Kulturális Klub 
vezetője, az alkotó jó ba-
rátja ajánlotta a látoga-
tók figyelmébe a színes 
kiállítást. Beszédében az 
amatőr művész életút-
ját ismertette, majd szót 
ejtett munkásságáról is: 

– Erzsók rendkívül sok-
oldalú, dolgozik papírral, 
tollal, apró kézműves tár-
gyakat készít, szereti a 
mandalákat, és gyakran 
írja le gondolatait vers for-
májában.
A kiállításon 12 kartonon 
összesen 108 színes man-
dala látható, mely mind 
egy-egy boldog vagy fáj-
dalmas emléket idéz fel az 
alkotó életéből. 
A három év munkásságát 
felvonultató galériát ápri-
lis 16-áig tekinthetik meg 
az érdeklődők.

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ

SZÍNES TÁRLAT A 
SZÍNES VÁROSBAN
Dugas Erika „Vászonra szült női lélek” című kiállítása nyílt meg április 5-én a Gyerme-
kek Háza-Kézművesházban. 

A tárlaton Kővágó Tünde 
életmódtréner, tolmács, 
műfordító, a művész egyik 
barátja mutatta be a kiállí-
tott képeket, majd az alko-
tóhoz fűződő kapcsolatáról 
is mesélt.
Dugas Erika néhány éve 
kezdett el alkotni, az-
előtt a rajzolás nem volt az 
erőssége, későn érőként 
nemrégiben keltették fel 

az érdeklődését a külön-
féle kézműves technikák. 
A selyemfestést autodi-
dakta módon tanulta meg. 
Szívesen dolgozik akrillal, 
akvarellel és olajjal is. Fo-
lyamatosan képzi magát: 
elsajátította a jobb agy-
féltekés rajzolás techni-
káját és a mandalafestést 
is, emellett pedig több al-
kotótáborban vett részt. 

Az ottani művészektől is 
rengeteg fortélyt lesett el. 
A kiállító ma már saját ga-
lériát működtet Miskolcon, 
ahol foglalkozásokat tart 
az érdeklődőknek. Kazinc-
barcikán ez a második ön-
álló tárlata.
A megnyitón a művész el-
árulta: rendkívül szeren-
csés, hogy két „édesanyá-
val” áldotta meg a sors, így 
a kiállítást a nemrégiben 
elhunyt szülője emléké-
nek és a pótédesanyjának 
ajánlotta.
Az eseményen Klimon Ist-
ván, Kazincbarcika alpol-
gármestere virágcsokor-
ral köszöntötte az alkotót. 
A zenei élményről a Ka-
zincbarcikai Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Isko-
la diákja és művésztanára 
gondoskodott.
A képeket május 4-éig 
nézhetik meg a kultúra-
kedvelők.

Deák László Sándor 1970-ben született Kazincbar-
cikán. Szobafestő-mázoló szakmáját rövidesen a 
rendőri hivatásra cserélte. 18 évi szolgálat után vo-
nult nyugdíjba a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság-
tól. Versei magánkiadásban, „Égkék szívzuhatag”, 
illetve „Éjkék szívtengerszem” címen, valamint 
antológiákban jelentek meg. Az utóbbi kötetet al-
kotótársa, P. Dányi Gabriella grafikái díszítik.
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VÁLASZTÁS 2018

Kazincbarcikai eredmények számokban
Az április 8-ai országgyűlési választások eredményeként a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei 4. sz. választókörzetben a választók 63,11 %-a – 46 961 szavazó – tette le a vok-
sát. A 82 településen, 134 szavazókörben 30 egyéni országgyűlési képviselő-jelöltre és 
23 pártlistára szavazhattak az emberek. Az egyéni országgyűlési képviselő-jelöltek 
közül Demeter Zoltánra (FIDESZ-KDNP) 21 074 szavazat érkezett, ami 45,66 %-os győ-
zelmet jelentett a számára. Őt 13 541 szavazattal, 29,34%-kal Egyed Zsolt (JOBBIK); 7 987 
vokssal, 17,3 %-kal Gúr Nándor (MSZP-Párbeszéd), valamint 1 492 jelöléssel 3,23%-kal 
Üveges Gábor (LMP) követte a sorban, 99,25 %-os feldolgozásnál.
A választókörök összesítése alapján Kazincbarcikán 13479-en járultak az urnák elé, 
ami 63,38 %-os részvételi arányt jelentett. Borsod-Abaúj-Zemlén megyében össze-
sen hét választókerületben tehette le voksát a lakosság. A részvételi arány a Miskolc 
központú 1. sz. választókerületben 50 718 fővel, 69,72 %-os; a 2. számúban 48 616 fő-
vel, 57,76 %-os; az Ózd központú 3. számúban 41 488 fővel 57,76 %-os; a Sátoraljaújhely 
központú 5. számúban 45 605 fővel 62,05 %-os; a Tiszaújváros központú 6. számúban 
49 886 fővel 66,02 %-os, a Mezőkövesd központúban pedig 50 472 fővel 68,17 %-os volt.
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Főbb feladatok:
• Temetésekkel kapcsolatos ügyintézési feladatok elvégzése
• Temetőben történő földmunka végzése

Szakmai, személyiségbeli elvárások:
• Bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Egészségügyi alkalmasság, jó fizikum, ápolt megjelenés
• Stressztűrés, határozottság
• Precíz munkavégzés, pontosság
• Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
• Előnyt jelent: „B” kategóriás jogosítvány, kisteherautó vezetési 

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Stabil vállalati háttér
• Próbaidőt követően határozatlan idejű,  

teljes munkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: 
a palyazat@barcikaholding.hu e-mail-címre küldött és a  
munkakör pontos megnevezésével ellátott önéletrajzzal, postai 
úton, vagy személyesen a 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 5.  
számra kérnénk eljuttatni.

Jelentkezés határideje: 2018. április 30.

Munkába lépés várható kezdete: 2018. május 1.

A Barcika Park Nonprofit Kft. 

Temetői munkás munkatársat keres

A Barcika Kontroll Kft.

pénzügyi- számviteli elemző munkatársat
munkatársat keres

Feladatok:
• kimutatások, pénzügyi-elemzések, jelentések, előrejelzések, és riportok készítése,
• stratégiai döntésekhez megfelelő minőségű és mennyiségű adat előkészítése
• havi és éves zárásokban való aktív részvéte
• kapcsolattartás az önkormányzattal, önkormányzati elszámolások elkészítése
• teljesítmény/eredmény alakulásának vizsgálata
• ad hoc riportok, vezetői elemzések készítése
• kapcsolattartás a szakmai területekkel
• közreműködés az éves vállalati tervek elkészítésében
• költséghelyi terv-tény elemzések készítése
• könyvvizsgálati kapcsolattartás, aktív közreműködés a pénzügyi belső auditokon
Szakmai elvárások:
• felsőfokú gazdasági végzettség/- Számviteli könyvelési ismeretek
• hasonló szakmai területen legalább 3 éves tapasztalat
• 
A kiválasztás során előnyt jelent: 
• mérlegképes könyvelői végzettség
• adatbáziskezelő-rendszer ismerete
Személyiségbeli elvárások:
• analitikus szemlélet,
• pontos, hatékony munkavégzés
• jó kommunikációs képesség
• önálló munkavégzésre és csapatmunkára való alkalmasság
Amit kínálunk:
• próbaidő után alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű munka szerződés
• teljes munkaidő, általános munkarend;
• változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség
Munkavégzés helye: Kazincbarcika Munkácsy tér 1.sz.
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs 
 levél, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának benyújtása. 
Jelentkezni lehet: a http://www.barcikacentrum.hu-n az álláshirdetés menüpont alatt.
Jelentkezés határideje: 2018. április 20.
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 2018. április 20.

Nyitva: keddtől péntekig 6–16 óráig, szombaton 6–13, vasárnap 6–12 óráig; Tel.: +36 30 573 5584

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 

Óvodai, iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és
 Gyermekjóléti Központ, 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. földszint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény-
ben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 15/1998 (IV.30) NM rendeletben foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kap-
csolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka.

Illetmény és juttatások:
• Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• szakirányú főiskolai végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• gyermekvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
• a végzettséget igazoló okiratok másolata;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adata-

inak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 

A munkakör betöltésének ideje: 2018. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Komárominé Nagy Mária nyújt a 48/310-668-as telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton (KSzSzK 3700 Kazincbarcika, Építők 
útja 15. 3. em.), illetve elektronikus formában (kozponti.iranyitas@kszszk.hu).  

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

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
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K AZI NC BA RC I K A VÁ ROS ÖN KOR M Á N YZAT

KUTYA ÉS SÉTÁLTATÁS, AVAGY  
A SZABADBAN SZABADON?

Országos szinten az ál-
talános iskolai kerettan-
terv kiemelt részét ké-
pezi az úszásoktatás, így 
2018 szeptemberétől az 
ötödik és a harmadik év-
folyamos diákok kötelező 
úszás oktatását bevezeti 
az állam. A folyamatosság 
fenntartása és a bizton-
ságos úszástudás érdeké-
ben, a közbeeső negyedik 
évfolyam úszásoktatá-
sa kapcsán Kazincbarci-
ka Város Önkormányzata 
további lépéseket kezde-
ményezett.
„Év elején kezdtük meg 
az egyeztetéseket a ka-
zincbarcikai tankerülettel 
és a testnevelőkkel an-
nak érdekében, hogy leg-
alább három évfolyamnyi 

kisdiák vehessen részt 
egy olyan komplex oktató 
programban, ami egyfaj-
ta folyamatosságot biz-
tosíthat a gyerekeknek 
az úszástudás fejleszté-
sében. Arra gondoltunk, 
hogy a legcélszerűbb, 
ha a negyedik évfolyam 
úszás oktatását tűzzük ki 
célul, segítve azt, hogy az 
állam által kötelezővé tett 
harmadik és ötödik év-
folyamos felkészítés ne 
szakadjon meg a negye-
dik osztályban. Ha a gye-
rekek kihagynak egy évet, 
gyakorlatilag az a tudás, 
amit addig megszerez-
tek, sok idő alatt építhe-
tő újra fel, ha nincs egyéb 
támogatás. Mindemellett 
a testnevelőkkel egyez-

tetve szükségesnek tart-
juk, hogy szakedzőket 
biztosítsunk a program-
ban, akik a pedagógusok-
kal karöltve tudják majd 
garantálni a biztonságos 
úszástudást, a verse-
nyekre vagy vízisportokra 
való felkészítést. 
Ez az elképzelés több sze-
replő részvételével való-
sulhat meg a következő 
tanévtől. Az önkormány-
zat vállalja a szakedzők és 
az uszodai helyek bizto-
sítását, a további járulé-
kos költségek, mint pl. az 
utaztatás forrásait még 
keressük, közösen gon-
dolkodva mindenben a 
tankerülettel.” – mondta 
Szitka Péter polgármes-
ter.

A tervek szerint szep-
tembertől a program ke-
retében városi szinten 
tehát minimum három 
évfolyam diákjai látogat-
hatják majd évi 16-18 al-
kalommal az uszodai, 
tanfolyam jellegű órákat, 
amiket igény szerint a 
délutáni időszakban, költ-
ségtérítéses úszótanfo-

lyamokkal is kiegészít-
hetnek a szülők.
Április 4-én az önkor-
mányzat támogatásával 
és a tankerület engedélyé-
vel egy fő szakedző kezd-
te el a program próbaidő-
szakának lebonyolítását, 
melyben néhány negyedik 
évfolyamos osztály már 
aktívan részt vesz.

IRÁNY A VÍZ NEGYEDIK OSZTÁLYBAN IS!
ÚSZÁSOKTATÁS

A kutyatartók többsége bizonyára jól ismeri a folyama-
tot: a gazdi leemeli a pórázt és cipőt húz – mire kedvence 
boldog és hangos vakkantások közepette, hihetetlen se-
bességű farokcsóválással jelzi, ő is indulásra kész. Kattan 
a zár, nyílik az ajtó: végre a szabadban. 

A szabadban, de mennyire 
szabadon? – merül fel a kér-
dés, hiszen a kutyasétálta-
tásnak is megvannak a maga 

szabályai, országos és he-
lyi szinten egyaránt. Azt az 
igencsak fontos gyakorlati 
kérdést például, hogy Ka-

zincbarcikán hol találhatóak 
kutyafuttatók, a 23/2017. 
(VI. 22.) önkormányzati ren-
delet szabja meg. (A jogsza-
bály megtekinthető a www.
kazincbarcika.hu oldalon, a 
Közügyek, Önkormányzat, 
Helyi rendeletek, határoza-
tok fül alatt.)

A városvezetés mindig is 
kiemelt figyelmet fordított 
arra, hogy megteremtse az 
állattartók és kedvenceik 
számára az önfeledt ki-
kapcsolódáshoz, kellemes 
sétához szükséges vala-
mennyi feltételt – például 
rendeletalkotással, vagy a 

zárt „kutya-játszóterek” 
kialakításával. Ez utóbbi 
lehetőség például kifeje-
zetten azoknak a kedven-
ceknek kedvez, akik nem 
érik be csupán futkározás-
sal és szaglászással, hanem 
ügyességüket is próbára 
tennék nap mint nap.

A hivatkozott önkormányzati rendelet értelmében kutyát szabadon, póráz nélkül sé-
táltatni, futtatni kizárólag az alábbi területeken szabad azzal együtt, hogy harapós, 
vagy támadó természetű eb szájkosarát itt sem szabad eltávolítani:
• a Hadak útja melletti zöld 

területen a Vasvári Pál 
tértől – a Radnóti Miklós 
térig, beleértve a Radnóti 
tér mögött található zárt 
kutyafuttatót is,

• a Liget park kijelölt részén, 
• a Tavasz közi garázssorok 

mögötti területen,
• az Építők útja 1-3. szám 

mögötti - a Mezey István 

Művészeti Központ kerí-
téséig terjedő részen,

• a Gyermekek útján talál-
ható és elkerített zárt ku-
tyajátszótérben,

• a Sportközpont melletti, 
a Lini István tér felőli te-
rületen

• a Tervtáró utca - Műsze-
rész utca- Vegyész utca 
által határolt sávban, a 

játszótérrel ellentétes 
oldalon 

• a Sáros-völgybe vezető 
út és a Herbolyai horgász-
tó közötti szakaszon, 

• a Csónakázó-tóhoz ve-
zető bekötőút (Herbolyai 
út felőli) jobb oldalán lévő 
területen,

• és a Hajcsár utca teljes 
hosszában.

Fontos, hogy felelős állattartóként lássuk és belássuk a szabályozás jelentőségét és 
indokait, valamint hogy kis kedvencünk, saját magunk és a társadalom többi tagja ér-
dekében betartsuk a szabályokat és az előírtak szerint sétáltassuk kutyáinkat. Így 
válhat a közös időtöltés önfeledt kikapcsolódássá. Ezúton is kérjük a tisztelt gazdikat, 
hogy a fentiekre mindig legyenek figyelemmel, mikor leemelik a pórázt és kedvencük 
örömteli ugrándozása közepette, versenyt futva a kapuig próbálnak kijutni a szabadba.

– Szakmám miatt is nagyon fontosnak tartom az egészséges életmódot, másoknak is 
azt javaslom, hogy egészségesen táplálkozzanak. Igaz, néha én is elcsábulok, és akkor 
nagyon szeretem a magyaros ízeket, de artistaként és strong instructorként nagyon 
oda kell figyelnem a súlyomra és az alkatomra is. Sok helyen jártam a világban, sokat 
léptem fel hajón és különböző ízeket is kipróbáltam, mégis ezt az ételt kedvelem a leg-
jobban mivel, ha ezt eszem, egyáltalán nem terheli meg a szerveztem, és étkezés után 
nyugodtan léphetek fel vagy sportolhatok! Mindig kétszer annyit ettem, mint a társam, 
de ebből meg is engedhettem magamnak. A sok fehérje és a vitamin kifejezetten jót tesz 
az izmoknak, sok zöldséggel pedig a kenyér is elhagyható, így estére is fogyasztható.

Egy recept, egy sztori
PIROS GÁBOR, ARTISTA 

GASZTRONÓMIA

Elkészítése: A csirkemel-
leket kiklopfoljuk, sózzuk 

és borsozzuk. A zöldsé-
geket felkockázzuk, ser-

penyőbe tesszük, ke-
vés olajon a fűszerekkel 
együtt megsütjük. Eköz-
ben a csirkemellet is fel-
kockázzuk, és egy másik 
serpenyőben, kevés ola-
jon a fűszerekkel együtt 
szintén megsütjük. Tála-
lásnál a salátaleveleket 
közepes darabokra tép-
jük, így helyezzük a tá-
nyér közepére, tetejére 
halmozzuk a zöldségeket, 
azokra a csirkemellet, vé-
gül az egészet meglocsol-
juk a maradék fűszeres 
olajjal.

Hozzávalók 4-5 fő részére:
• 1 kg csirkemellfilé
• 15 dkg sárgarépa
• 15 dkg padlizsán
• 15 dkg zeller
• 15 dkg karalábé
• 15 dkg cukkini
• 1 fej saláta
• só, bors
• 1 evőkanál oregánó
• 1 evőkanál kakukkfű
• 1 dl olaj a sütéshez

ROSTON SÜLT CSIRKEMELL ZÖLDSÉGEKKEL

A PROGRAM DÍJTALAN
CSÓNAKÁZÓ-TÓ
MÁJUS 1. 19:30

MAJÁLIS
BARCIKAI

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a kazinc-
barcikai városi Majálishoz kapcsolódik. 
Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk! 
A helyes megoldásokkal két uszodabe-
lépőt nyerhet a Kazincbarcikai Fedett 
Uszodába.

Beküldési határidő: április 20.

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.

Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Veres Árpádné  
(Sajószentpéter)

REJTVÉNY
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EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kazincbarcika, Fő tér 5.

Április 17. (kedd) 16.00
 › SZUNNYADÓ KOMPETENCIÁK 

kiállítámegnyitó - kreativitás, alkotás, innováció 50+ éves korban

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Folyamatosan megtekinthető
 › KABARCI-K TÁRLATA
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKSZOBA

Április 14. (szombat) 9.00-15.00
 › SAKKVERSENY

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

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 14-15. (szombat, vasárnap) 9.00, KSK Tornacsarnok
 › MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIAI SZÖVETSÉG  
– 30. MOHOS KUPA ASZTALITENISZ-VERSENY

Április 14. (szombat) 10.00, KSK műfüves pálya
 › KBSC-KISVÁRDA U-19-ES, U-17-ES BAJNOKI MÉRKŐZÉS

Április 14. (szombat) 11.00, KSK műfüves pálya
 › KBSC-MEZŐKÖVESD  
MEGYEI NŐI BAJNOKI LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉS

Április 14-15.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Kék Arany, Híradó)

Április 17. 
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Vendég: Klimon István alpolgármester
Téma: Házhoz megy a zöldhulladék – változások a 
szemétszállításban

Vendég: Bolacsek László, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 
pedagógusa
Téma: élmények egy kereskedelmi televíziócsatorna 
talkshow műsoráról

Vendég: Onozó Viktor, a Kazincbarcikai Sport Központ Delfin 
Vízisport Klub edzője
Téma: vízilabda utánpótlás

Április 19. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE FUTSAL

ÚJABB „ÖRDÖGI” SIKER
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának felsőházi rájátszásában a Kazincbarcikai Ördö-
gök együttese a Dunakeszi csapatát látta vendégül. A mérkőzésen a hazai együttes 
magabiztos győzelmet aratott.

A hazai együttes lendüle-
tesen kezdett, és a félidő 
hajrájáig 3 gólos előnyre 
tett szert. Egy perccel a 
szünet előtt jött a vendé-
gek részéről a szépítés, de 
a 3-1-es hazai vezetés így 
is megnyugtatónak tűnt. 
A folytatásban megma-
radt az Ördögök lendüle-

te, és a második félidő első 
hat percében két további 
gólt szereztek. A Dunake-
szi azonban felzárkózott, 
és ismét nyílt lett a me ccs. 
Két perccel a vége előtt 
megszületett a 6. hazai 
találat, amelyre az idő rö-
vidsége miatt már csak 
eggyel válaszoltak a ven-

dégek. A Kazincbarcikai 
Ördögök 6-4-re nyertek 
a Dunakeszi ellen. A Bar-
cika így 13 ponttal a máso-
dik helyen áll a 16 pontos 
Csömör mögött. Pénteken 
este éppen a már említett 
csapat ellen játszik leg-
közelebb a Kőrösi-csapat 
idegenben.

K BSC

SZEGED ELLEN DÖNTETLEN
A Merkantil Bank Liga NB II 29. fordulójában Szeged csapata ellen játszott a KBSC 
csapata Tiszaújvárosban. A meccs a gól nélküli félideje után végül 1-1-es döntetlennel 
végződött, így a KBSC a tizedik helyen áll a tabellán. 

Az eltiltását töltő Palmes 
helyett Tóth Szabolcs került 
a KBSC kezdőjébe a Szeged 
elleni bajnokit megelőző-
en, így joggal reményked-
hettek egy esetleges nagy 
bedobást követő barcikai 
gólban. Sajnos az első fél-
időben még helyzetet is 
alig láthattak a nézők. Sigér 
Ákosnak volt pár távoli lö-
vése, azonban igazi ziccer 
egyik oldalon sem alakult 
ki. A Szeged talán még 
gyengébb játékot produ-
kált, mint pár hete a dorogi 
csapat, viszont stabil vé-
dekezésüket nem sikerült 
áttörni az első 45 percben. 
A második félidőt ezúttal 
sem sikerült jól kezdeni, 
négy perc játékot követő-
en Zivanovic fejesével ve-
zetést szerzett a vendég-

csapat. A bekapott gól kicsit 
megzavarta a kék-sárgá-
kat, a Szeged gyors egy-
másutánban több helyze-
tet is kialakított, de Somodi 
védéseinek köszönhetően 
újabb gól nem született. 15 
percet követően a kazinc-
barcikaiak is magukhoz tér-
tek, és a csereként beállt 
Bene egyéni akciójának 
végén a 65. percben Engel 
szép lövésével egyenlíte-
ni tudtak. A folytatásban 
mindkét csapat felváltva 
rohamozott, de csak távoli 
lövésekkel sikerült veszé-
lyeztetni, melyeket mind-
két kapus magabiztosan 
hárított. A meccslabdát a 
KBSC hibázta el a 92. perc-
ben, amikor is Engel 10 mé-
terről üresen lőhetett, de a 
kaput nem tudta eltalálni.

Vitelki Zoltán: – Szurkolói 
szempontból rossz mér-
kőzés volt, tudtuk, hogy 
nem sok gól lesz. Küzde-
nünk kellett, sok hibával 
játszottunk. Nem tudtuk 
a saját játékunkat játsza-
ni, azt gondolom, hogy a 
döntetlen igazságos. Ettől 
pontosabban, koncentrál-
tabban kell játszanunk.

Őze Tibor: – Az első félidő-
ben nem birtokoltuk eleget 
a labdát, nem voltunk elég 
élesek. A második félidőben 
egy gyönyörű góllal veze-
tést szereztünk, majd rög-
tön utána újra betalálhat-
tunk volna. 1-1 után ismét 
volt két nagy helyzetünk, 
úgy gondolom, hogy ezek 
alapján meg kellett volna 
nyernünk a találkozót.

V RC K

ISMÉT BAJNOKI 
DÖNTŐBEN
A bajnoki elődöntő harmadik mérkőzésen is legyőzte a 
Kazincbarcika a Pénzügyőr együttesét. A kék-sárgák 
hazai pályán elért sikerükkel biztosították helyüket a 
döntőben. 

A hétvégi szoros mérkő-
zés után – melyet 3-2-re 
nyert meg idegenben a 
Vegyész –, a 3. találko-
zón már az volt a kérdés, 
hazai pályán sikerül-e ki-
harcolni a továbbjutást. 
Az Oravec-együttes 
nagy lendülettel kezdte 
az első játsz mát, ám hi-
ába álltak jobban a ven-
déglátók, a Pénzügyőr 
felzárkózott és a hajrá-
ban 20-18-ra vezetett is. 
A végjátékban azonban 
összekapta magát a Ka-
zincbarcika, és 25-23-ra 
hozta a szettet. A máso-
dik felvonásban 7-2-nél 
is 14-6-nál is időt kért a 
vendégek trénere, de hi-
ába, hiszen Banaiék hoz-
ták 25-15-re a szettet. A 
párharcban maradás volt 
a tétje a harmadik játsz-
mának fővárosi szem-
pontból. Páez azon-
ban remek nyitásokkal, 
ászokkal hamar a ven-

dégek tudomására hozta, 
hogy nincs esélyük a szépí-
tésre. Hamar kikérte mind-
két idejét Weczera Csaba 
és csapata 10-9-re felzár-
kózott. Ekkor Daniel Ora-
vec hívta magához tanít-
ványait, és a hazai időkérés 
után ismét szárnyalt a há-
zigazda alakulat. A VRCK 
növelte előnyét, és a végén 
egy pazar Toronyai pont-
tal fejezte be a meccset. A 
párharcot és a mérkőzést 
is így 3-0-ra nyerték Sza-
bó Dávidék. Daniel Oravec 
értékelésében azt mond-
ta: örül a döntőbe jutásnak 
és annak, hogy a csapat a 
mérkőzés jelentős részé-
ben jól koncentrált.
A Vegyész a döntőben a 
Kecskemét – Kaposvár 
párharc győztesével csa-
tázik, a finálét hazai pályán, 
május elején kezdik majd a 
kék-sárgák. A döntő rész-
letes időpontjairól később 
tájékoztatjuk olvasóinkat.

DIÁKSPORT

PULZUSKONTROLL 
A KAZINCZYBAN
Az egyik nemzetközi sportmárka szakembere tartott 
bemutatót a Kazinczy Tornacsarnokban április 9-én.

A Kazinczy Ferenc Tagis-
kolában hamarosan pul-
zuskontrollos testneve-
lés órákat és edzéseket 
fognak bevezetni, ennek 
apropóján kaptak most 
lehetőséget a tagintéz-
ményben az oktatók arra, 
hogy pulzusmérő eszkö-
zöket próbálhassanak ki.
A mozgást megelőzően 
egy jeladót erősítenek a 
gyerekek mellkasa köré, 
ami az edzés során méri 
a szívverést, az adato-
kat pedig egy tabletre 
továbbítja, ahol a test-

nevelő tanár személyen-
ként fel tudja mérni a ne-
bulók éppen aktuális fizikai 
állapotát.
– A szenzor adatai bete-
kintést engednek a gyer-
mekek fizikai kondíciójába 
és abba, hogy testük ho-
gyan reagál a testmoz-
gásra, edzésre, ami segít 
a megfelelő intenzitású 
futásban és az erőnlét ja-
vításában – részletezte a 
pulzuskontrollos óra elő-
nyét Viszoczky Sándor, a 
Kazinczy Ferenc Tagiskola 
intézményvezetője.

CSELGÁNCS

Kazincbarcikai lány lett a legjobb
Március végén tartotta a IX. SIOSZ Gála díjkiosztó ünnepséget a Sportiskolák Orszá-
gos Szövetsége Budapesten, a Magyar Sport Házában.

A díjátadón a 2017-es év 
legjobb sportiskoláit és 
sportolóit ismerték el. 
Pásztor Eszter 2012-ben 
Kazincbarcikán kezdett 
cselgáncsozni, 2015 -ig a 
város színeiben verseny-
zett. Huszonöt versenyé-
ből huszonkettőt megnyert, 

2015-ben diákolimpiát 
nyert, ezután leigazolta az 
MVSC, és a Gyarmati Dezső 
Sportiskolába kezdett járni. 
Ezt követően három évben 
is magyar bajnokságot és 
diákolimpiát nyert, 2016-
ban és 2017-ben a SIOSZ 
Magyarország Legjobb 

Sportági Sportiskolás csel-
gáncsosának választotta.
A gálán a sportiskolák közül 
a miskolci Gyarmati Dezső 
Sport Általános Iskola mel-
lett a Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskola Ka-
zinczy Ferenc Tagiskoláját a 
hatodik helyen emelték ki.

PROGRAMAJÁNLÓ



HIRDETÉS

12 2018. ÁPRILIS 13.

CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

O R C I T Y K A Z I

K  O L Már a Parisat, a UPC 
digitális csomagjában, 

valamint a Dual Plus 
szolgáltató hálózatán is!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Lorilux foly.mosószer 4 l:
Bonux mosópor 6 kg:
Vanish folteltávolító 1 l:
Hell energiaital 250 ml több ízben:
Xixo üdítő 1,5 l 4 ízben:
Xixo Ice Tea 1,5 l több ízben:
Wiener Extra kávé 250 g:
Tchibo Family kávé 250 g :

990 Ft
2700 Ft
670 Ft
129 Ft
165 Ft
165 Ft
450 Ft
450 Ft

247,5 Ft/l
450 Ft/kg
670 Ft/l
516 Ft/l
110 Ft/l
110 Ft/l
1800 Ft/kg
1800 Ft/kg

Sütemények - linzerek - táblás csokoládék  - desszertek       
nagy választékban kaphatók!


