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OVI-SPORT PÁLYÁK 
A KAZINCBARCIKAI ÓVODÁKBAN

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
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KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK

FELHÍVÁS

NYISS A VILÁGRA! 

KOMPLEX OVI-SPORT PROGRAM INDUL 
KAZINCBARCIKÁN
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2017 őszén sikeres 
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Ovi-Sport Program-
ra, melynek köszönhetően multifunkcionális műfüves 
sportpályákat építenek a Napsugár, a Mesevár, a Száz-
szorszép és a Nefelejcs Tagóvodák udvarán.

Az Ovi-Sport Pályák pa-
lánkkal körülkerítve, há-
lóval lefedve készülnek, 
méretük a nagyobb sport-
pályák arányainak megfe-
lelően 6 x 12 méter. Komp-
lex jellegük lehetővé teszi, 
hogy több sportág alapja-
it elsajátítsák a gyerekek, 
mint például a kézilabda, 
labdarúgás, kosárlabda, 
röplabda, tenisz és lábte-
nisz; ezeken kívül alkal-
masak eséstan oktatásra, 
valamint ügyességi játé-
kok, mozgáskoordináci-
ós feladatok gyakorlására 
egyaránt.
Magyarországon több mint 
270 multifunkcionális pá-
lya létesült eddig, amelyet 

több mint negyvenezer 
gyermek használ a min-
dennapokban. 2018-ban 
56 pálya építése indul meg 
országos szinten, melyből 
négy darab a kazincbarci-
kai óvodákban kap helyet.
„A multifunkcionális pá-
lyák kivitelezésével Ka-
zincbarcikán egy komplex 
óvodai sportolást támo-
gató program indul el. Úgy 
gondoljuk, nem elegendő 
az, hogy ezek a speciális 
rendszerek megjelenje-
nek, fontos, hogy az óvo-
dai sportolás szakmailag 
megtámogatott fejlesz-
tési programmal, a helyi 
sportági szakemberek és 
pedagógusok részvételé-

vel valósuljon meg. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy Ka-
zincbarcikán ezt a progra-
mot mi tovább gondoljuk. 
Az önkormányzat tizen-
öt millió forintot különí-
tett el az infrastrukturális 
fejlesztésre, majd továb-
bi együttműködésekkel, 
melyben a sportegyesüle-
teinknek és az óvodai fej-

lesztő pedagógusoknak 
az összefogása is kulcs-
szerepet játszik, alakítja 
ki és központilag irányítja 
majd a teljes rendszert.” – 
mondta Szitka Péter pol-
gármester.
A szakszerűen kivitele-
zett pálya lehetőséget ad 
a gyermekeknek akár az 
egész napos szabadté-

ri sportolásra, mozgásra, 
ezzel együtt a különböző 
csapatjátékok megisme-
résére, alkalmas a tartós 
vagy részleges mozgássé-
rültek rehabilitációjára, va-
lamint lehetővé teszi, hogy 
mindezt biztonságos, kul-
turált, az uniós normáknak 
megfelelő keretek között 
tehessék meg.

TEJ ÚTJA ROADSHOW
Tisztelt Városlakók!  Április 26-án és 27-én a „Tej Útja Roadshow” tejkamionja Kazincbarcikára érkezik. Az általános iskolásoknak szerve-
zett programok miatt az Egressy Béni út körforgalom és Fő téri bekötőút közötti szakasza lezárásra kerül. Az útzár csütörtökön 19 órától 
pénteken 15 óráig tart.

Megértésüket köszönjük!

KREATIVITÁS, ALKOTÁS, INNOVÁCIÓ 50 FELETT
Szunnyadó kompetenciák címmel nyílt művészeti kiállítás az Egressy Béni Művelődési 
Központ klubtermében április 17-én a kazincbarcikai térségi művészek alkotásaiból. A 
tárlatot követően a témával kapcsolatos szakmai workshopot tartottak a résztvevők.

Az MTA Miskolci Területi 
Bizottságának Társada-
lom- és Humántudományi 

Gerontológia Munkabizott-
sága, valamint Kazincbarci-
ka Város Önkormányzata és 

a Barcika Art Kft. által támo-
gatott tárlat az ötven év fe-
letti, térségi alkotók munkáit 
hivatott bemutatni, melyet 
egy szakmai workshoppal 
egészítettek ki a szervezők 
a témában érintetteknek.
A rendezvényt Máger Ág-
nes festő és grafikus, a 
Művészeti Akadémia tag-
ja nyitotta meg, majd kívánt 
kellemes időtöltést a kiállí-
tás megtekintéséhez.
A tárlaton mintegy tizen-
egy alkotó - dr. Bobula Zsu-

zsanna, Bessenyei Béla, 
Juhászné Ceglédi Tünde, 
Kovács Istvánné Boncsér 
Éva, Latorcai László, Ma-
jercsik János, Majercsik-
né Bierbaum Anna, Novák 
Géza, Novák Gézáné, Ne-
szádeliné Kállai Mária, P. 
Dányi Gabriella - munká-
ját lehetett megtekinteni: 
a festőművészek munkái 
mellett többek között fafa-
ragók, gobelin-, viselet- és 
csipkekészítők alkotásait is 
megcsodálhatták a kultú-
ra- és művészetkedvelők.
Az eseményen egy jó han-
gulatú szakmai workshop 
keretén belül szó esett ar-

ról, hogy vajon mi mindent 
nyújt egy alkotás; ki, ho-
gyan találja meg örömét 
a művészetben. Az alko-
tók arról is beszélgettek, 
a kiállítás kapcsán, ho-
gyan teljesedik ki az em-
ber élete a művészet által 
ötven felett. A diskurzust 
dr. Bobula Zsuzsa, az MTA 
Miskolci Területi Bizottsá-
gának Társadalom- és Hu-
mántudományi Gerontoló-
gia Munkabizottsági tagja 
moderálta.
A kiállítás április 24-ig te-
kinthető meg az Egressy 
Béni Művelődési Központ-
ban.

Illusztráció
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A magyar költészet napja alkalmából Zorán, a Liszt- és Kossuth-díjas érdemes mű-
vész 2018-as turnéjának egyik állomásaként érkezett Kazincbarcikára, ahol ünnepi 
koncertet adott április 11-én az Egressy Béni Művelődési Központban, melynek szín-
házterme teljesen megtelt. Több százan voltak kíváncsiak a zeneszerző-énekesre, 
aki előadása után mesélt élete meghatározó pillanatairól.  

– Ön 1942-ben Belgrádban 
született, majd kisgyer-
mekként – 1948-ban – 
költözött családjával Ma-
gyarországra. Emlékszik 
a Jugoszláviában töltött 
évekre?
– Az édesapám diplomata-
ként került Magyarország-
ra. A szüleim úgy gondol-
ták, hogy továbbmegyünk, 
miután lejár az édesapám 
akkreditációja. Általában 
csupán két évet szoktak 
eltölteni ezen a poszton 
egy-egy követségen, de 
különböző akkori politikai 
viharok eredményeképpen 
Magyarországon marad-
tunk. Dusán testvérem 3 
éves, én pedig 6 éves vol-
tam. Mint a kissrácok ál-
talában, mi is könnyen ta-
nultunk meg magyarul. 
Először magániskolába 
jártunk, majd miután fo-
kozatosan beilleszkedtünk 
a környezetbe, mi is ha-
gyományos iskolába ke-
rültünk. Én a gimnáziumi 
éveim vége felé kezdtem el 
zenélni. Emellett a Műszaki 
Egyetem Villamosmérnöki 
Karán folytattam tanulmá-
nyaimat, azonban két és fél 
év elvégzése után a zenét 
választottam, így nem sze-
reztem diplomát. Hozzáte-
szem, hogy az elektroniká-
hoz való kapcsolódásom 
mai napig nagyon erősen 
megvan, hiszen például a 
mai zenélés nagyon-na-
gyon szorosan kapcsolódik 
mindenféle számítástech-
nikához. Tehát nem lett ha-
szontalan ez a két és fél év 
sem az életemben.

– A műszaki egyetem a ze-
nei pálya miatt félbema-

radt: a szülei mit szóltak 
ehhez?
– Mire mi döntési hely-
zetbe kerültünk, elég szép 
sikereket értünk el, már 
kezdtek büszkék lenni 
ránk a szüleink, ami hoz-
zájárult ahhoz, hogy végül 
ránk bízzák a döntést. Az, 
hogy milyen döntés szüle-
tett, gondolom, a mellékelt 
körülmények igazolják.

– Az öccsével mennyire 
voltak egy hullámhosszon, 
voltak nézeteltérések?
– Nem volt soha semmi-
lyen nézeteltérés. Elég 
gyorsan csatlakozott a 
Metro együtteshez, ami-
nek én voltam az alapítója, 
énekese, gitárosa, és amíg 
együtt volt a csapat, ő is 
tagja maradt. Én kisebb át-
menet után a szólópálya-
futás mellett döntöttem, 
és 1976-ban elkezdtünk 
együtt dolgozni Presser 
Gáborral. Azóta születtek 
meg a szólólemezek, amik 
azért nem egyértelműen 
szólók, mert mindig csa-
pattal dolgoztam, akár a 
lemezfelvételeknél, akár a 
koncertezésnél.

– A mai könnyűzenei világ 
már nem hasonlít a ’60-as, 
’70-es évek trendjére. Az 
akkori „Ki mit tud?”-oknak 
és „Táncdalfesztivál”-ok-
nak a hangulata, érzésvi-
lága mennyire különbö-
zik a mai tehetségkutató 
show-műsoroktól?
– Másféle a zenei stílus, de 
a dolog kiválasztó hatása, 
az, hogy olyanok indultak, 
akikről esetleg korábban 
senki nem tudott semmit, 
az nem változott. Akkor is 

pontosan így volt: isme-
retlenként indultunk el, és 
a televízión keresztül let-
tünk ismertek. Legfeljebb 
annyi a különbség, hogy 
akkoriban nem volt minden 
csatornának tehetségku-
tató versenye, hiszen csak 
Magyar Televízió volt, ami 
évenként tűzte műsorára 
a megmérettetést. Ennek 
ellenére nagyon sokaknak 
ezzel indult el a pályafu-
tása, mint ahogy ma is így 
van, hiszen akiket megis-
mertünk a televízión ke-
resztül, azok közül nagyon 
sokan a köztudatban és a 
pályán maradtak a mai na-
pig is. Úgy tűnik, hogy – 
azon kívül, hogy nagyon 
sokan kiesnek, mert nyil-
vánvalóan nem tud min-
denki győzni – ez egy fon-
tos lehetőség a szakmának 
arra, hogy újabb tehetsé-
geket mutasson fel.

– Kilenc hónapig – 1973 
és 74 között – külföldön 
zenélt. Megfordult a fe-
jében, hogy hátrahagyva 
Magyarországot, ott épít 
karriert?
– Nem, ez sosem jutott 
eszembe. Ezt megha-
tározta, hogy eleve elég 
szövegcentrikus dalokat 
kezdtem el énekelni, hála 
Dusánnak. Mivel nagyon 
fontos volt, hogy a közön-
ség mennyire érti a szá-
mainkat, ezért szóba sem 
került az, hogy fordításo-
kon keresztül próbálkoz-
zunk szövegeket szerezni. 
Ez egy zárt nyelvi terület, 
jól tudjuk, hogy a nagyjá-
ból 15 millió emberen kívül 
nagyon kevesen beszél-
nek magyar nyelven, ezért 

nem lehetett volna labdá-
ba rúgni, angolul viszont 
akkoriban nem beszéltek 
annyian, mint ma, úgyhogy 
külföldön akkoriban szinte 
senki nem tudott volna ér-
vényesülni.

– Szólókarrierje több mint 
44 éve töretlen. Melyek 
azok a legfontosabb érzel-
mek, mondanivalók me-
lyeket szeretne a közön-
ségnek átadni?
– Gondolja, hogy ezt meg 
lehet határozni? Mert én 
úgy gondolom, hogy nem 
lehet. Egyszerűen azért, 
mert majdnem minden dal 
másról szól. Én csak azt 
tudom, hogy Dusán eze-
ket a dalokat ugyan rólunk 
írja meg, akár még azt is 
mondhatnám, hogy rólam, 
de hát ez így nem igaz, mert 
nyilván magáról is szólnak. 
A dalszövegeink nagyon 
sokszor megtörtént ese-
ményeken alapulnak, de ha 
nem is történtek meg szó 
szerint, akár megtörtén-
hettek volna. Tehát élet-
szerűek, és nyilván azzal 
az igénnyel, azzal a vággyal 
születnek, hogy mások is 
ráismernek a történetek-
re, a saját érzelmi világuk-

ra, a saját rezonálásukra, 
vagy arra, hogy akár velük 
is megtörténhetett vol-
na, akár nekik is szólhat-
na egy-egy dal. Én min-
dig úgy érzem, hogy ezek 
a szerzemények az életről 
szólnak.

– Számos neves előadóval, 
zenésszel dolgozott már. 
Kik azok, akikkel leginkább 
együtt tud működni?
– Egyrészt az állandó ze-
neszerző-szövegíró pá-
ros, Presser Gábor és 
Dusán kiemelt szerepet 
játszanak a pályafutá-
somban. Másrészt rend-
kívül jó zenészkollégá-
im vannak. Hosszú távon 
csak azok a csapatok ma-
radnak meg, amelyekben 
a tagok hasonlóképpen 
gondolkodnak a zenéről 
és sok minden másról. Ez 
egy közösség, ahol vala-
milyen fajta „egyívású-
ságnak” kell lennie ahhoz, 
hogy működjön a dolog. 
Pláne egy zenészcsapat-
ban, ahol minden egyes 
hangnak stimmelnie kell, 
és minden egyes hangra 
tud válasz jönni a többiek-
től. Ez egy nagyon feleme-
lő, jó érzés.

ZORÁNNAL ÜNNEPELTE KAZINCBARCIKA 
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁT

I NTE R J Ú

EGRESSY BÉNI NEMZETKÖZI SZAVALÓVERSENY

A szép szóé volt a főszerep
Kazincbarcikán

A Dózsa György Tagiskola adott helyet áp-
rilis 14-én a huszonharmadik Egressy Béni 
nemzetközi szavalóversenynek. A rendez-

vény házigazdája Dienes Mária, a szerve-
ző Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma 
(KEF) elnöke volt.

A ver-
senyre 
m e g -
hívást 
kaptak 
a Bar-

c i k a 
A r t 
K f t . 
á l t a l 

szervezett 
Petőfi Sán-
dor vers- és 
prózamon-
d ó v e r s e -

nye n  é s 
Szabó Zoltán 

szépkiej-
tési ver-

senyen legjobban szereplő 
diákok; Encs és körzetének 
nyertesei; a határon túl-
ról Rimaszombat, Rozsnyó, 
Szepsi és Tornalja környé-
kének kiemelkedő tehet-
ségei, valamint Kárpátalja 
kiválóságai is. A megmé-
rettetésre 126 versenyző 
érkezett, köztük 81-en a 
határon túlról.
A megnyitón Páko Mária és 
tanítványai zenei produk-
cióját követően kihirdették 
a KEF harmadik – általá-
nos és középiskolásoknak 
szóló – versíró pályázatá-
nak eredményét. A pályá-
zatra harminchárom alko-

tás érkezett, melyek közül 
a versíró kategóriában kül-
honból is érkeztek művek. 
Az eredmények a kolor line.
hu oldalon találhatók.

POSTALÁDÁNKBÓL

A KAZINCBARCIKAI TERMÉSZETJÁRÁS TÖRTÉNETE
Az 1920-as években alakult 
meg a SÖTE – Sajókazinci 
Önkéntes Tornaegylet. Fő-
leg a labdarúgás volt a fő 
profiljuk. 1953-ban felka-
rolta az egyesületet a BVK, 
így a csapat a  Kazincbarcikai 
Szikra Sportegyesület ne-
vet vette fel, már sárga-kék 
mezben.
Szintén az 1920-as években 
alakult meg a BTK, a Barczi-
kai Torna Kör. Ők is főleg 
labdarúgással foglalkoztak. 
Nagy nehézségek árán tud-
ták csak a csapatot fenn-
tartani. 1948-ban felvette 
a Barcikai Dinamó Sporte-
gyesület nevet, majd 1954-
1957 között Kazincbarcikai 
Vasas SE néven szerepelt 
a csapat.
1954-ben megalakult a 
Szikra Sportegyesület Ter-
mészetjáró Szakosztálya. 
Ezekben az időkben indult 
meg Kazincbarcika hegye-
inek a felfedezése. A szak-
osztályt Vinczenti László 
alapította. Rendszeresek 

voltak a hétvégi túrák Káp-
rai János irányításával.
1957-ben a Szikra egyesült 
Kazincbarcikai Elektromos 
néven a Vasassal, majd miu-
tán ebben az évben feljutot-
tak az NB III-ba átalakultak, 
és KMTK lett a nevük. (Ka-
zincbarcikai Munkás Test-
edző Kör) 1958-tól Vass  
János, 1963-1992-ig pedig 
Repei Zoltán volt a turis-
taszakosztály vezetője. Az 
1960-as és 1970-es évek-
ben a természetjárás volt a 

legnépszerűbb sporttevé-
kenység a sportegyesület 
berkein belül. 1964-ben a  
szakosztálynak már több, 
mint 140 tagja volt!
Az évtized elején megépül a 
Bükk-tetői kilátó – az 1962-
es turistakalauz már említi 
–, majd az évtized közepén 
elkészültek az alap turis-
tautak - 1963 és 1965 kö-
zött -, forrásokat foglaltak 
be – Ámor-forrás, Vár-for-
rás –, kiépítették a Csond-
ró-völgyi barlangszállást 

(1967), valamint Mályinkán 
egy hat évig épülő turista-
házat – 1985 – adtak át. A 
feladatukká vált a kiépült 84 
kilométer hosszú turistaút 
karbantartása is. A szak-
osztály 1964-1970 között 
tájékozódási futással is fog-
lalkozott.
1969-ben a Sportkombinát 
megépítése okán – a BVK 
iránti tiszteletből – a KMTK 
felvette a KVSE nevet. (Ka-
zincbarcikai Vegyész Spor-
tegyesület)
Az 1970-es turistakalauz a 
Bükk-tetői kilátót már csak 
mint „geodéziai torony” né-
ven említi meg.
Elismerésképpen - 1975-
ben - Kazincbarcika adott 
otthont a Természetbarát 
Szakosztályok Országos 
Találkozójának.
1993-ban alakult meg – ki-
válva a KVSE-ből a KTE – 
Kazincbarcikai Természet-
barát Egyesület –, amely a 
mai napig képviseli a ter-
mészetjárást városunk-

ban. Nevükhöz fűződik a 
kazincbarcikai turistajelzé-
sek fenntartása, valamint 
a minden év februárjában 
megtartott Barcikai Telje-
sítménytúrák is. A mai napig 
az egyesület túravezetője 
Pokó Józsi bácsi. (Lehota 
Roland riportját Józsi bá-
csival a barcikaihistorias.hu 
honlapon olvashatják el.)
A természetjárással kap-
csolatban meg kell még 
említenem a KFSC-t. (Ka-
zincbarcikai Főiskolai Sport 
Club) 1962-től 1988-ig 
működött – színük a feke-
te-fehér mez volt. A főisko-
la megszűnésével a sport-
egyesület is megszűnt, 
épületeit az Irinyi vette át. 
A teljes időszak alatt volt 
természetjáró szakosztá-
lyuk, valamint tájfutással is 
foglalkoztak 1979 és 1988 
között. A főiskola megszű-
nésével a szakosztályok is 
megszűntek.

Kismarton Zsolt, 
a Barcikai Históriás szerzője

DON BOSCO SPORTKÖZPONT

Jól működnek az egyházi iskolák
Az egyházzal és az oktatással kapcsolatos előadás-so-
rozatot rendeztek a Don Bosco Sportközpontban április 
10-én a város és a környező települések általános és 
középiskolái vezetőinek és pedagógusainak.

Sajó Attila, a Don Bosco Sportközpont kulturális mene-
dzsere, valamint Vitális Gábor tartományi vikárius kö-
szöntője után Szabó Zsolt, a sportközpont intézmény-
vezetője beszélgetett a vendégekkel.
Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal vezetője az intéz-
mény főbb feladatairól, majd dr. Ternyák Csaba egri ér-
sek a Katolikus Pedagógiai Intézetről tartott beszámolót. 
Az egri érsek kiemelte: egyre népszerűbbek az egyházi 
iskolák, az általuk fenntartott intézményekben az a cél, 
hogy a tananyag átadása és a nevelés is úgy történjen, 
hogy a fiatalok számára utat mutassanak Isten felé. 
–A gyermekek testi fejlődése és az oktatás mellett a lel-
ki nevelésre is gondot fordítanak – tette hozzá az érsek.
A délutáni kerekasztal beszélgetésen P. Ábrahám Béla 
SDB, a Magyar Szalézi Tartomány tartományfőnöke a 
Szalézi Rend fenntartásában működő intézmények éle-
tébe engedett betekintést. A tartományfőnök elárulta, 
hogy az oktatáson túl fontos számukra a tehetségek fel-
karolása és a hasznos szabadidős tevékenységek meg-
ismertetése is.
A fórumon a város és a környező települések általános- 
és középiskoláinak vezetői, pedagógusai vettek részt. 
A program kötetlen beszélgetéssel zárult.
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Április 20.  
(péntek)

ZOOM  
Riportműsor - Sportsikerek a VRCK felnőtt férfi röplabdázóinál

Április 21-22.  
(szombat-vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Híradó, ZOOM)

Április 24. 
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
Vendég: Szitka Péter polgármester
Téma: Ovi-Sport Pályák a kazincbarcikai óvodákban, az úszásoktatást 
is támogatja Kazincbarcika önkormányzata
Vendég: Pelle Anna, az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub vezetője
Téma: 10 éves jubileum
Vendégek: Dr. Makkai Orsolya, a Barcika Art Kft. ügyvezető igazgatója
Téma: Sportágválasztó show, majális

Április 25.  
(szerda)

KÉK ARANY 
KBSC – Sopron NB II-es labdarúgó-mérkőzés felvételről

Április 26. 
(csütörtök) 8.00

TESTÜLETI ÜLÉS 
Élő közvetítés a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről

Április 26. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA SZÖVETSÉG

ASZTALITENISZ-VERSENY  
A FOGYATÉKKAL ÉLŐKNEK
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Magyar Asztalitenisz Szövetség orszá-
gos válogató asztalitenisz-versenyt rendezett április 14-én és 15-én, a KSK torna-
csarnokában.

A versenyzők bevonu-
lásával kezdődött a 30. 
Mohos Kupa, amit idén 
Kazincbarcikán tartot-
tak a szervezők. Az ese-
ményen Dobi Zoltán, a 
Magyar Speciális Olim-
pia Szövetség asztalite-
nisz szakágvezetője kö-
szöntötte a résztvevőket, 
majd Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzatának 
képviseletében Kovács 
László, a kazincbarcikai 
polgármesteri hivatal ta-
nácsadója mondott be-
szédet.
– Nagyon örülök, hogy 
hosszú évek után újra 
Kazincbarcika ad ott-
hont ennek a versenynek, 

emellett pedig szintén te-
lepülésünk lesz a házigaz-
dája a július 20-ai Kenne-
dy Shriver Emléknapnak 
is – emelte ki a tanácsadó, 
aki a rendezvény prog-
ramjaira invitálta a meg-
jelenteket. 
A megmérettetésre az 
ország számos pontjá-
ról – többek között Bal-
mazújvárosból, Bélapát-
falváról, Békéscsabáról, 
Putnokról, Tordasról és 
Edelényből több mint het-
venen érkeztek.
A megmérettetés célja a 
versenylehetőség bizto-
sítása az értelmi fogyaté-
kossággal élő sportolók-
nak, valamint a Speciális 

Olimpia mozgalom és az 
asztalitenisz sport nép-
szerűsítése. A verseny 
egyben egy válogató a 
2019-es nyári világjáté-
kokra, ami Abu Dhabiban 
lesz majd.
Az első napon, azaz április 
14-én tartották a kvalifi-
kációs és a vegyes páros 
versenyeket, másnap az 
egyéni, a páros, valamint 
az egyesített összecsa-
pások következnek.
A szakágvezető kiemel-
te: senki nem megy haza 
üres kézzel, kategórián-
ként az első három he-
lyezettet éremmel, míg a 
többi résztvevőt szalag-
gal díjazzák.

K BSC

A LISTAVEZETŐ GYŐZÖTT
A Merkantil Bank Liga NB II 30. fordulójában az MTK Budapest ellen játszott a KBSC 
csapata idegenben. A meccs a 2-1-es félidő után, 4-1-es vereséggel végződött, így a 
KBSC a tizedik helyen áll a tabellán. 

A listavezető MTK ott-
honában lépett pályára a 
KBSC, ahol az első félidő-
ben a 18. percben Lencse 
góljával szerzett vezetést 
a házigazda, de ekkor Bo-
ros még hamar egyenlíteni 
tudott. Sajnos az MTK már 
az első félidő hosszabbítá-
sában újra vezetést szer-
zett, és előnyét a lefújásig 
három gólosra tudta növel-
ni. A tabellán mögöttük álló 
csapatok közül a Moson-
magyaróvár a Dorog, a Sió-
fok a Szolnok ellen tudott 
győzelmet aratni hazai pá-
lyán, a Szeged 0-0-ás dön-

tetlent ért el a Gyirmót el-
len, míg a ZTE és a Budafok 
vereséget szenvedett, így 
a csapat előnye továbbra 
is három pont a kieső he-
lyen állók előtt. Az utolsó 
helyezett Sopron – aki jövő 
heti ellenfelük lesz – már 17 
pontos lemaradással sze-
rénykedik az utolsó helyen.

Feczkó Tamás: – Örülök, 
hogy győzelemmel zár-
tuk a háromhetes meccs-
dömpinget. Ez a mérkőzés 
a jövő hónapban tizenhét 
éves játékosunk, Varju Be-
nedek bemutatkozásáról 

is szólt. Az első félidőben 
nehezen találtunk fogást a 
Kazincbarcikán, a második 
játékrészben már sok hely-
zetet alakítottunk ki a nyíl-
tabb játékot vállaló ellenfe-
lünkkel szemben, és azokat 
többnyire ki is használtuk.

Vitelki Zoltán: – Sajnos 
olyan működő rendszert 
veszítettünk el a télen, 
amelyet nem találunk. El-
veszítettük a játékunkat, 
az erőnlétünket és most 
már a hitünket is. A fele-
lősséget természetesen 
magamra vállalom.

I I . KOLORC ITY OPE N

SAKKVERSENY 
KAZINCBARCIKÁN
II. Kolorcity Open címmel egyéni és csapat utánpótlás- 
sakkversenyt szervezett a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Sakkszövetség és Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata április 14-én, a Mezey István Művészeti 
Központban. 

Az eseményen Galkó 
Tibor, a Borsod-Aba-
új -Ze m p l é n M eg ye i 
Sakkszövetség főtitkára, 
majd Bukó Géza, a kazinc-
barcikai önkormányzat 
társadalompolitikai bi-
zottságának elnöke be-
szélt, melyben kiemel-
te: örömmel látja, hogy 
a sakkozók utánpótlása 
szemmel láthatóan biz-
tosított és reméli, hogy 
egyszer majd mesterek-
ké válnak a résztvevő kis 
diákok. 
A technikai információ-
kat Galkó Tibor főtitkár és 
Kristóf Péter nemzetkö-

zi versenybíró ismertették. 
A megnyitón olyan játéko-
sokat is jutalmaztak, akik a 
korábbi versenyekről szép 
eredményekkel tértek haza.
Molnár Zoltán, a Kazinc-
barcikai Sakk Club elnöke 
elárulta, hogy ezzel a meg-
mérettetéssel csatlakozik 
a helyi önkormányzat és a 
megyei sakkszövetség a 
„Chess in the city – 2018” 
elnevezésű rendezvényso-
rozathoz. A rapid sakkver-
senyre kölyök, serdülő és 
ifjúsági korcsoportokban 
csaknem hatvanan nevez-
tek. Eredmények a kolorline.
hu oldalon olvashatók.

KAZINCBARCIKAI ÍJÁSZ EGYESÜLET 

ARANY- ÉS EZÜST-
ÉRMESEK LETTEK
Idén indult útjára az Észak-Magyarországi Regionális 
3D Bajnokság, aminek a második fordulóját április 14-
én rendezték Miskolc határában.

Végre az idő is kegyes 
volt az íjászokhoz és cso-
dálatos erdei környezet-
ben több mint százhat-
van nevezővel kezdődött 
el a verseny. A trükkösen 
megépített pályán húsz 
darab élethű állaton mé-
rethették meg ügyessé-
güket az indulók.
A Kazincbarcikai Íjász 
Egyesület is képviseltet-
te magát tizenöt íjásszal, 
akiknek nagyszerűen si-
került helytállniuk, és a 
pontszerző helyek mellé 

számos kategóriában több 
dobogós helyezést is haza-
hoztak. Aranyérem került 
Koós Anna, Dobos István, 
ifj. Sipeki József, Kékedi La-
ura, Borga Hella, ifj. Nagy 
Zoltán és Nagy Emese nya-
kába. Ezüstéremmel pedig 
Kolozsvári Tibor és Miklós 
Máté Bendegúz gazdagít-
hatta a gyűjteményét.
A következő, harmadik for-
duló a Kazincbarcikai Íjász 
Egyesület szervezésében 
május 19-én lesz Kazinc-
barcikán.

PROGRAMAJÁNLÓ

FELHÍVÁS

Színpadi programok:
16.00 Bojtorján zenekar 

gyermekkoncertje
18.00 Veréb Tamás
19.30 Emelet Projekt 

(élő koncert)
Kísérő programok:
16.00 - 17.30 Sakkszimultán Károlyfalvi Zoltán FIDE-mesterjelölttel
16.00 - 19.00

Kézműves játszóház a Gyermekek Háza-Kézművesház munkatársaival
Sportsziget
Modellmix Kazincbarcikai Modellező Egyesület bemutatója
Izsó Miklós Képzőművészeti Kör interaktív rajzórája
Fotókuckó – a Kamera fotókör kreatív prezentációja
Sajógalgóci helyi kézműves termékek bemutatója

16.00 - 19.30 Magyarországi Légimentésért Alapítvány kitelepülése
17.30 - 19.30 Mentőhelikopter-bemutató a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. jóvoltából

Közreműködik:
Kazincbarcikai Citerazenei Műhely
Kazincbarcikai Ifjúsági Mazsorett Együttes
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet

MAJÁLIS
BARCIKAI

2018

Vendéglátás, vásározók, Kolorpont

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A program díjtalan!
www.kolorcity.hu

Május 1. 
Kazincbarcika Csónakázó-tó

kazincbarcikai

Egy turnus  8 alkalmas, névre szóló 
úszásoktatás-bérlettel vehető igénybe, 

melynek ára 8000 Ft.

ÚSZÁSOKTATÁS
INDUL FELNŐTTEKNEK 
ÁPRILIS 28-ÁN SZOMBATON kezdő és haladó 

szinten Kozma Krisztián (06-30/211-8496) oktatóval.
A foglalkozások kezdőknél pénteken 19 órától  

valamint szombaton 12 órától, haladóknál pénteken 18 órától  
valamint szombaton 11 órától kezdődnek.

Április 28-án szombaton  

GYERMEKTANFOLYAM INDUL
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és 

Tóth Katalin (06-70/366-7581) oktatókkal  
tudásszint alapján.

A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától  
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától kezdődnek.

Bérletvásárlás, pénztár-nyitvatartás:  
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig; kedd-csütörtök 19.00 óráig

KACSA! – Álhír alapján remélünk 2.5 millió forintos támogatást
Hetek óta terjed az az álhír az interneten, melynek alapjaként a Hazai Hatékony-
ság programcsomagot jelölik meg egyes internetes oldalak és közösségi média 
profilok. Az álhír szerint 2.5 millió forint lakáskorszerűsítési támogatás jár min-
denkinek alanyi jogon, mely április 16-tól lenne elérhető és az önkormányzattól 
kellene igénylőlapokat kérni.

A Magyar Energiahatékonysági Intézet elhatárolódik a hír terjesztői-
től és felhívja a figyelmet arra, hogy sem Hazai Hatékonyság 2.0 nevű 
támogatás, sem más elnevezésű konstrukció keretében nem nyújt 
ilyen támogatást.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a Magyar Energiahatékonysági Intézet honlapján 
tájékozódjanak a továbbiakban.

http://mehi.hu/

KAZINCBARCIKAI KÉZILADBA SE

MAGABIZTOS GYŐZELEM
Nem várt nagyarányú győzelmet szerzett a hétvégén a 
Kazincbarcikai KSE férfi kézilabda csapata.

A Nádudvaron lejátszott 
mérkőzésen a barcikaiak 

már az első percekben ma-
gukhoz vették a kezdemé-

nyezést. A félidőben már 7 
gólos vezetéshez jutott a 
bajnoki címre pályázó Bar-
cika. A második félidőben 
gyakorlatilag leiskolázták 

a hazai csapatot, 15 gólos 
győzelmet arattak.
A jelenleg listavezető Bar-
cikának 27 pontja van, a 
második helyezett Kis-

várdának 23, a harmadik 
Fehérgyarmatnak 22, de 
ezek a csapatok egy mér-
kőzéssel többet játszottak 
a Barcikától.

KOLORCITY  
KAZINBARCIKA 

bemutatja:

2018. 

MÁJUS 7. (HÉTFŐ) 
8.00-10.15, 10.30-13.00

I.  
NAGY  

SPORTÁG- 
VÁLASZTÓ 
SHOW Komlósi Ádám, Onozó Viktor, Juhász Péter

Szakács Eszter, Holló Szilárd, Ponyi Szabina

WWW.KOLORCITY.HU  
A PROGRAM DÍJTALAN!

A program  
fővédnöke: 

Szitka Péter 
polgármester

HELYSZÍN: 
DON BOSCO SPORTKÖZPONT 

ÜNNEPELD VELÜNK A MAGYAR SPORT NAPJÁT,  
ÉS ISMERD MEG A VÁROSBAN JELENLÉVŐ  
ÖSSZES SPORTÁGAT!

GYERE, PRÓBÁLD KI MAGAD, ÉS DÖNTS,  
KIHEZ CSATLAKOZNÁL SZÍVESEN! 
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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
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Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével 
lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájé-
koztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek 
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok 
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések, 
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, 
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. 
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

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

HOMOK-, 
SÓDER-,
BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

Digitális fényképezőgépek, memóriakártyák, pendrive-ok, külső HDD-k,  egerek, billentyűzetek,
kártyafüggetlen mobiltelefonok, vésztöltők, headstetek, hangszórók, tokok, hátlapok, fóliák,
vonalas telefonok, kábelek,  e-book-olvasók,  tabletek,  tablettokok,  töltők,  notebookhűtők

Anyák napjára fotókeretek, anyák napi bögrék,
ballagásra tréfás feliratos bögrék,

fényképes ajándéktárgyak, bögre, póló, puzzle, egéralátét,
fényképes faliórák, kulcstartó, hűtőmágnes, hógömb...

Fotóalbumok -10% kedvezménnyel

*200 db-tól
9x13 méretben

**200 db-tól
100 db feletti megrendelés
esetén ajándék A4-es fotó

MÁR
9x13 méretben30Ft

DIGITÁLIS KÉPEK ELŐHÍVÁSA
1 NAPOS HATÁRIDŐVEL:

06-48/412-474 www.photocomp.hu
KAZINCBARCIKA, EGRESSY ÚT 48.

DIGITÁLIS FOTÓKIDOLGOZÁS 1 ÓRA ALATT,
AZONNALI FOTÓNYOMTATÁS,

KÉPRŐLKÉP-KÉSZÍTÉS,  FILMKIDOLGOZ ÁS,
AZONNALI IGAZOLVÁNYKÉP-KÉSZÍTÉS

Hölgyeim és Uraim!

A legszebb tradícionális és modern májuskosarak a 

Gavallér Virág üzletekben!
A legkisebbtől a legnagyobbig! Az ózdi 
Tescoban, az edelényi Piacon, régi  
üzletünkben a buszvégállomáson  
a „Bagolyvárban”, valamint a temetői 
üzletünkben immár megújult nyitva- 
tartással 7-20 óráig várjuk kedves  

vásárlóinkat a hét minden napján!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Töltött ostya 4 kg 3 ízben:
Chio stickletti paprikás 80 g:
Trolli gumicukoregér 1 kg
Kristálycukor 1 kg:
Apenta ízes. ásványvíz 1,5 l több íz:
Perfex wc-papír 3 rétegű 24 db-os: 

2300 Ft
80 Ft
1500 Ft
180 Ft
160 Ft
800 Ft

575 Ft/kg
1000 Ft/kg
1500 Ft/kg
180 Ft/kg
106 Ft/l
33 Ft/tek.

Sütemények – linzerek – édességek nagy választékban kaphatók

Érdeklődni személyesen: Kazincbarcika, Táncsics út 11. sz.


