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MADARAK ÉS 
FÁK NAPJA

A madarak és fák napjá-
nak legfőbb célja, hogy 
rendezvényeken, meg-
emlékezéseken keresz-
tül rávezesse az em-
bereket, különösen a 
fiatalokat a környeze-
tünk, természetünk vé-
delmének fontosságára. 
Ennek apropóján tartott 

vetített képes előadást 
Peller Enikő, az Aggtele-
ki Nemzeti Park munka-
társa a fokozottan védett 
és veszélyeztetett ma-
darakról Sajószentpéte-
ren, a Lévay József Városi 
Könyvtárban a város fel-
ső tagozatos tanulóinak, 
május 10-én.

VÁRHEGYRE FEL!
Vadna gyöngyszeme a 357 méter magas, festői 
szépségű Várhegy, melynek csúcsán a középkori vár 
helyén emlékhelyet alakítottak ki az elődök tiszte-
letére. Tradíció már a faluban, hogy a tavaszi időben 
családok, baráti társaságok csapatai kerekednek fel 
a hegyoldal meghódítására, kiderítve, melyikük a leg-
talpraesettebb a teljesítménytúra abszolválásában. 
Idén május 12-én indult a kies tájon átvezető játékos 
megmérettetés. A versenyzőknek hat ellenőrző pon-
ton kellett áthaladniuk, ahol különböző ügyességi és 
logikai feladatok megoldását írták elő, melyek telje-
sítését menetlevéllel igazolták. A legügyesebb társa-
ság jutalma ezúttal is az elmaradhatatlan vándorkupa 
volt. A túra végén a Kisvadnai pincesoron finom bog-
rácsos várta a résztvevőket. 

Folytatódott a rudabá-
nyai Rudapithecus Láto-
gatóközpontban Hadobás 
Sándor helyismereti előa-
dás-sorozata május 14-
én. Ezúttal gróf Gvadányi 
József életútjáról és iro-
dalmi munkásságáról sze-
rezhettek behatóbb isme-
reteket az érdeklődők. 
A generális, író 1725-ben 
látta meg a napvilágot Ru-
dabányán, gróf Gvadányi 
János és báró Pong rácz 
Eszter gyermekeként. 
Az írót csak születése és 
gyermekkora köti Ruda-
bányához, később legfel-
jebb csak látogatóban járt 
itt, ha katonai szolgálata 
erre lehetőséget adott. 
Gvadányi tízéves korától 
a jezsuiták egri gimnázi-
umában tanult és itt sze-

rette meg a költészetet. A 
nagyszombati egyetemen 
bölcsészetet hallgatott, 
majd a családi hagyomá-
nyokhoz és érdeklődésé-
hez híven a katonai pályát 
választotta. Többek kö-
zött végigharcolta a hét-
éves háborút, járt Galí-
ciában, 1783-ban pedig 
vezérőrnagyi kinevezés-
sel nyugállományba he-
lyezték. Anyjának birto-
kán, Szakolcán telepedett 
le, ahol reneszánsz kas-
télyt építtetett. Az éledő 
magyar irodalom mozgal-
mai hozzá is eljutottak, tol-
lat ragadott hát a magyar 
nyelv művelésére. Művei 
ma már kevéssé ismer-
tek, de a 20. század ele-
jéig a legkedveltebb ma-
gyar nyelvű olvasmányok 

közé tartoztak. Gvadányi 
a magyaros iskola egyik 
alkotója s fő epikusa volt, 
aki még Petőfi Sándort is 
megihlette. A régi jó Gva-
dányi című költeményét a 
Pesti Divatlap jelentette 
meg, 1845-ben. A katona 
– poéta 1801-ben hunyt el 
Szakolcán.

GRÓF GVADÁNYI 
JÓZSEF NYOMÁBAN

„EGYÜTT LENNI, 
EGYÜTT TENNI JÓ!”
A fenti mottóval idén má-
sodik alkalommal hirdet-
te meg a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum – Múzeumi 
Oktatási és Módszertani 
Központ, az NMI Műve-
lődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. és az Or-
szágos Széchényi Könyv-
tár konzorciuma a Közös-
ségek Hetét a Cselekvő 
közösségek – aktív kö-
zösségi szerepvállalás ki-
emelt projekt keretében. 
Több száz település kö-
zel nyolcszáz programmal 

készült a május 7. és 13. 
között lebonyolított ren-
dezvénysorozatra. 
Rudabánya városa három 
egymást követő napon, 
különböző témájú prog-
rammal csatlakozott az 
országos akcióhoz. Má-
jus 7-én a Gvadányi József 
Városi Művelődési Házban 
Habodás Sándor tartott 
vetítettképes ismeretter-
jesztő előadást „A Gvadá-
nyi család Rudabányán” 
címmel.  A jelenlévők ér-
dekes információkkal let-

tek gazdagabbak a család 
magyarországi történe-
téről, mely a 17. századra 
nyúlik vissza. 
Kevesen tudják, hogy 
Rudabányán könyvkia-
dás folyik, sőt folyóirat is 
megjelenik a múzeum – 
jelenleg Bányászattörté-
neti Múzeum, korábban 
Érc- és Ásványbányászati 
Múzeum–, illetve alapít-
ványok révén. A Rudabá-
nyán kiadott könyvekről 
tájékoztatta az érdeklő-
dőket a Városi Könyvtár-
ban Habodás Sándor má-
jus 8-án. 
Május 9-én a Rudapithe-
cus Látványtár került elő-
térbe, ahol a helyi óvoda 
és általános iskola gyer-
mekeit játékos formában, 
filmek segítségével is-
mertették meg a világhí-
rű rudabányai őslénytani 
leletekkel. (A teljes cikk a 
www.kolorline.hu oldalon.)

TÉ RSÉG

PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁS 
S PORT EG Y E S Ü L E T E K N E K

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évre pályázatot hirdet a kazincbarcikai szék-
hellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek pénzügyi támogatására.

PÁLYÁZAT CÉLJA:
a városban működő sportegyesületek 
munkájának támogatása.

PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE:
Kazincbarcika város közigazgatási terü-
letén működő az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a civil szerve-
zetek működéséről és támogatásáról 2011. 
évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő, 
kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba 
vett sportegyesületek, amelyek tevékeny-
ségük révén megfelelnek a megfogalma-
zott feltételeknek, támogatási elveknek. 
Egy szervezet egy alkalommal egy pályá-
zatot nyújthat be.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
A rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatá-
rozott feltételek igazolására szolgáló doku-
mentumokat:
a) a megpályázott időszakra, valamint a 

sportrendezvényre vonatkozó tételes 
költségvetést bevételi és kiadási tételek 
feltüntetésével;

b) a helyi önkormányzati adóhatóság ál-
tal kiállított hatósági bizonyítványt, to-
vábbá a NAV által kibocsátott nemleges 
adóigazolást;

c) igazolást arról, hogy nincs folyamatban 
a pályázóval szemben tartozás rendezé-

sére, a sportszervezet megszüntetésé-
re, törlésére irányuló eljárás;

d) a szervezet bejegyzését igazoló doku-
mentumot;

e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó ren-
dezvényein Kazincbarcika Város Önkor-
mányzatát támogatóként tünteti fel.

A támogatást igénylő szervezet köteles a 
rendeletben meghatározott ingatlan bérle-
tével kapcsolatos költségeket külön meg-
nevezni és azt igazolni.
 
A pályázatot az önkormányzat által kibo-
csátott adatlapon -, amely a 6/2013. (IV. 
09) önkormányzati rendelet 1. melléklete -, 
pontos kitöltésével és a mellékletek csato-

lásával kell a Kazincbarcikai Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Irodáján benyújtani.
 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
2018. május 24.
 
A SZEMÉLYES BENYÚJTÁS HELYE: 
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, 
Polgármesteri iroda (207.iroda)
 
EGYÉB INFORMÁCIÓ:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, va-
lamint a rendelet a www.kazincbarcika.hu 
honlapról tölthető le.
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást 
ügyfélfogadási időben a Kazincbarcikai Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájá-
nak munkatársai adnak a 48/514-725-ös 
telefonszámon.

KÖZLEMÉNY

SPORTPÁ LYÁZAT

IDÉN IS LEHET PÁLYÁZNI
A kazincbarcikai sportegyesületek működésének támogatására összesen hatmillió 
forint pályázati forrás áll rendelkezésre 2018-ban Kazincbarcika Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének április 26-ai döntése alapján.

 Az elnyert pályázati ösz-
szegből az egyesületek 
rendezhetik a sportléte-
sítmények bérleti díjait, 
kiegészíthetik a működé-
si költségeiket, valamint a 
sportrendezvények szer-
vezésével kapcsolatos ki-
adásokat is fedezhetik.
– Látni kell, hogy nem 
minden sportegyesület 
tud TAO-s forrásra pá-
lyázni. A városvezetés és 
a képviselő-testület fo-
kozatosan figyelemmel 

kíséri az állami támoga-
tási lehetőségeket, segíti 
a pályázó egyesületeket, 
hogy sikeres elbírálásban 
részesüljenek. Emellett 
a többi sportegyesület 
támogatásában is mar-
káns szerepet kell vállal-
ni a városunkban – árulta 
el Szitka Péter a pályázati 
kiírás kapcsán.
Tavaly tizenöt egyesület 
nyert támogatást, köz-
tük a Barcikai Tenisz Klub 
is, amely hatszázezer fo-

rintot kapott. A klub el-
nöke Szabó József meg-
keresésünkre reagálva 
úgy fogalmazott: nagyon 
örültek a 2017-es év-
ben elnyert támogatás-
nak, ugyanis anélkül nem, 
vagy csak nagyon nehe-
zen tudnák kifizetni a te-
niszklub fenntartásához 
szükséges költségeket.
A Barcikai Tenisz Klubban 
jelenleg 75 klubtag van, a 
teniszezők a KSK és Tor-
nacsarnok mellett lévő 

két-két szabadtéri sa-
lakos pályát használják, 
télen pedig a sporttelep 
munkacsarnokában van 
játéklehetőségük.
– Az önkormányzat által 
meghirdetett és elnyert 
támogatás nagyon sok-
ban segítette az egyesü-
let munkáját és fejlődését, 
ugyanis a pályahasználat, 
a pályabérlés, a játékosok 
leigazolása, játékengedé-
lyek kiváltása, verseny-
szervezés, versenyez-
tetés, versenyeszközök 
és a díjazás is mind olyan 
költséget jelentenek, me-
lyek nélkül a ma is köztu-

datban lévő szép ered-
mények nem feltétlenül 
jöhettek volna létre. A 
klub felnőtt csapata pél-
dául országos bajnok har-
madik helyezett, emellett 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Tenisz Diákolimpia 
2017/2018. tanév ered-
ményei is kiváló mutató-
kat produkáltak – fejtette 
ki a támogatás pozitív ha-
tását az elnök, aki elárulta, 
hogy idén is nyújtanak be 
pályázatot, hiszen olyan 
fejlesztéseket terveznek, 
mint például a pályák ki-
egészítése szélfogó háló-
val.
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Egy igazán jó fesztivál nem-
csak egy rendezvény, hanem 
egyfajta életérzés is egyben. 
Tartozni egy közösséghez, ab-
ban megtalálni a nekünk szánt 
szerepet, a társadalmi, kulturá-
lis értékeket, közösségi élmé-
nyeket átélni és nyújtani, fan-
tasztikus.

Manapság több száz fesztivál 
van az országban, vagy legalább-
is annak nevezik a különböző ze-
nés eseményeket, a Kolorfeszti-
vál mégis különleges. Nemcsak 
azért, mert a miénk, barcikaiaké, 
hanem mert egyedülálló, hogy 
egy borsodi kisváros ilyen színvo-
nalas programsorozattal rukkol-
jon elő. Igen, egyedülálló. Mond-
ják ezt az idelátogató művészek, 
zenészek, átutazók, látogatók.

Ugye emlékeznek még, ami-
kor Kazincbarcikát egy szürke, 
elszegényedett iparvárosnak 
aposztrofálták? Mi, akik itt élünk, 
jól tudtuk már akkor is, hogy ez 
nem így van, de szükség volt a 

megerősítésre. Mára egyre töb-
ben és többen tudják ezt. A városi 
fejlesztéseknek, a városvezetés 
és a lakosság, a helyi közösségek 

Kolorcity márka melletti elköte-
lezettségének köszönhetően is-
mernek és megdicsérnek minket, 
mi pedig büszkék vagyunk.

A KolorFesztivál egy igazi arcu-
latformáló kulturális, turisztikai, 

sport és gasztronó-
miai programokat 
magában foglaló, 
háromhetes összmű-
vészeti rendezvény, 
mely olyan képzőmű-
vészeti és street art 
attrakciókkal egészül 
ki, amik azonnal a fi-
gyelem központjába 
állítanak minket.

2018-ban 18 tele-
pülés részvételével 
három héten át újra 
színekben úszik Ka-
zincbarcika és térsé-
ge. Több mint száz 
program, köztük 
képzőművészeti ki-
állítások, szabadtéri 

színházi előadások, 
gyermekfesztivál, fu-
tóverseny és számos 
nagykoncert várja a 
szórakozni vágyó kö-
zönséget.

BR I NGA NA P

BRINGÁRA FEL!
Sokunk életének egyik meghatározó élménye, amikor megkapja az első biciklijét. Gyerekként, 
amikor először sikerül pótkerék nélkül megtenni az első métereket, büszkeség nemcsak a ki-
csiknek, hanem a szülőknek is. Ha valaki egyszer megismeri a kerékpározással járó szabadság 
érzését, nehezen hajlandó lemondani róla, hiszen nincs annál jobb érzés, amikor az ember maga 
oszthatja be az idejét: mikor, merre induljon. 

Azon kívül, hogy a bringázás 
rendkívül szórakoztató, bi-
zony nagyon hasznos is egy-
ben. Jót tesz az egészségnek, 
alakformáló, növeli az immun-
rendszer ellenállóképességét, 
remekül levezeti a stresszt, és 
még az ízületekre is jó hatás-
sal van. Nem beszélve arról, 
hogy az egyik legegyszerűbb 
módja, hogy gyorsan elérjük 
úticélunkat. 
A kazincbarcikai kerékpáro-
sok szerencsés helyzetben 
vannak, ugyanis hamarosan 
az egész várost behálózzák 
majd a kerékpárutak. Az eddig 
meglévő közel 7,5 km-es útvo-

nal további hárommal bővül, így 
gyakorlatilag a Tardonai úttól 
az Alsóvárosi körforgalomig 
bárhová biztonságosan el lehet 
jutni bicajjal. Itt akár a gyere-
keket is bátran el lehet engedni 
kétkerekűvel az iskolába, vagy 
a felnőttek is könnyedén be 
tudnak tekerni a munkahelyük-
re. Persze ahhoz, hogy mindez 
zökkenőmentes legyen, szük-
ség van arra, hogy aki részt 
vesz a kerékpáros közleke-
désben, előtte megismerje az 
erre vonatkozó szabályokat, 
és ne csak a járművét készít-
se fel, hanem saját magát és a 
csemetéjét is. A városban eddig 

is számos fórumon bővíthették 
tudásukat és gyakorlatukat a 
kerékpárosok, ahogyan meg-
tehetik majd ezt május 25-én 
is. Egy igazán fergeteges nap 
vár a bringázókra aznap! Már 
kora reggel, hét órától finom 
reggelivel kínálják a Szalézi 
gimnázium előtt a munkába 
vagy iskolába kerekezőket. 
Egy totó segítségével rögtön 
fel is térképezhetik a kerékpá-
rozással kapcsolatos tudásukat 
az arra járók. 
Hattól a Mezey-ház udvarán 
tölthetnek el egy varázslatos 
délutánt, ahová nem csak a 
biciklizőket várják a szerve-

zők. A program játszóházzal 
indul, majd este héttől a He-
ge-Show bemutatóján cso-
dálkozhatnak rá a látogatók, 
hogy mire képes egy profi a 
bringájával. Mindezek mel-
lett az általános iskolások 
ügyességi KRESZ-pályán 
csiszolhatják tudásukat; lesz 
öltözködési és szervizelési 
tanácsadás és bringás graffiti 
is. A vállalkozó kedvűek ke-
rékpártúra keretében járják 
majd végig Kazincbarcika bi-

cikliútjait. A nap zárásaként 
pedig ByeAlex és a Slep szu-
per élő koncertjén tombolhat 
majd a közönség.
Az akció keretében a témával 
kapcsolatosan ovisoknak és 
általános iskolásoknak hirdet-
tek rajzpályázatot a szerve-
zők. A beérkezett pályamű-
vekből május 27-én, a városi 
gyermeknapon kiállítás nyílik 
majd, valamint 17.10-től a leg-
jobb alkotásokat beküldőket 
díjazzák.

FITT BA RC I K A

TUDJA MEG, MIRE KÉPES!
Továbbra is nagy sikerrel folytatódik a több ezres látogatottságú Fitt Barcika sportprogram-so-
rozat. Az eddig közkedvelt mozgásformák – jóga, vízi-, gerinc-, zsírégető- és babatorna – mel-
lett Strong by Zumba edzéssel, úszással, valamint birkózással bővült a kínálat. A futás szerel-
mesei pedig kéthetente csütörtökön készülhetnek együtt a Kolorfutásra. 

Piros Gábor a Szalézi torna-
termében várja csütörtökön-
ként este héttől azokat, akik 
szívesen kipróbálnák a Strong 
by Zumbát. Ez a viszony-
lag új sport a hagyományos 
zumbával ellentétben nem a 
táncra helyezi a hangsúlyt. Az 
edzéseken az erőt és állóké-
pességet fejlesztő gyakorla-
tok intenzitása fokozatosan 
erősödik. A résztvevők a sa-
ját testsúlyukat használják fel 
az erőnlétük és kondíciójuk 
javításához, valamint izom-
zatuk szálkásításához.

– Örömmel tapasztaltam, 
hogy az óráimra ellátogatók 
kitartóan végzik a gyakorla-
tokat, és kifáradva ugyan, de 
jó hangulatban indulnak haza 
– mesélt az első tapasztala-
tairól a tréner, aki nagyon jó 
kezdeményezésnek tartja a 
kazincbarcikai önkormány-
zat támogatásával megvaló-
suló ingyenes programsoro-
zatot.
– Úgy gondolom, ha a lakos-
ság felét sikerül rendszeres 
mozgásra bírni, már akkor is 
elérte a célját a kezdeménye-

zés. Az emberek lehetőséget 
kaptak arra, hogy kipróbálják 
magukat, és rájöjjenek, hogy 
mire képesek – fejtette ki 
véleményét a szakember, aki 
szerint az egészséges élet-
mód egyik elengedhetetlen 
feltétele a rendszeres spor-
tolást.
Hasonlóan gondolja ezt No-
vák Dorina is, aki szintén csü-
törtökönként, délután fél 
öttől tartja úszóedzéseit a 
Kazincbarcikai Fedett Uszo-
dában. Ő a felnőttek úszás-
tudását csiszolja a felmerü-
lő igényekhez igazodva. Az 
óráin minden úszásformába 
belekóstolhatnak a látogatók.
– Munka után jó kikapcsoló-
dást nyújthat az úszás, amely 
az egyik legegészségesebb 
sport: az általános fizikai álló-
képesség mellett intenzíven 
fejleszti az izmokat, javítja a 
tüdőkapacitást és a medita-
tív tulajdonságokat is. Ráadá-

sul az egyre melegebb időjá-
rás miatt, mindenkinek jól 
esik a hűsítő víz – ecsetelte 
az úszás jótékony hatásait az 
oktató, aki ezúton is invitál-
ja edzéseire az érdeklődőket.
Az óvodások és kisiskolások 
az új órarend szerint pénte-
kente este hattól a KSK birkó-
zótermében ismerkedhetnek 
a sportággal.
– A kicsiknek a küzdelem kö-
tetlenebb, játékosabb formá-
ját, a grundbirkózást tanítom 
meg először. Nem rejtett cé-
lom megszerettetni velük a 
sportágat, hogy később az 
utánpótlás edzésekre is ellá-
togassanak majd – árulta el 
Kónya Lajos veterán világ-

bajnok, a KVSE birkózószak-
osztály vezetőedzője, aki 
örül, hogy az ingyenes prog-
ramnak köszönhetően azok 
a gyerekek is elkezdhetnek 
sportolni, akiknek eddig nem 
volt rá lehetőségük. 
Órarenden kívül, kéthetente 
csütörtökön 18 órától a KSK-
ban Viszoczky Sándor iron 
man-nel együtt edzhetnek a 
futók. A pulzusmérős felké-
szülés minden futni vágyónak 
ad valami pluszt: a haladók-
nak hasznos feladatokat és 
fejlődési lehetőséget, a kez-
dőknek a sporthoz szükséges 
alapokat, hogy sérülésmen-
tesen tudjanak a hétközna-
pokban edzeni.

 FOLYTATÓDIK A KOLORSTORY

ÍZELÍTŐ A PROGRAMBÓL:
Nagykoncertek minden korosztálynak: Punnany Mas-
sif, Edda Művek, Tankcsapda, Rúzsa Magdi, Zséda, 
Geszti Péter, Bródy János, Bereczki Zoltán

Klasszikus és folk produkciók: Sebestyén Márta, Sza-
lóki Ági, Kegye János, St. Martin, Horgas Eszter, Cim-
baliband, Muzsikás, Magos együttes

Gyermekprogramok: Alma együttes, 100 Folk Celsi-
us, Eszter-lánc zenekar

Színházi és táncelőadások: 
Duna Művészegyüttes, Anconai szerelmesek (Ve-
res1 Színház)

Kiállítások: Ambrus Attila (A viszkis), Tilles Béla, 
K-Arts,

Sportprogramok: Kolorfutás, Borsod Bajnoka 
MTB verseny

Szakmai programok: táncos szakmai hét, 
street art projektek

A fesztivál programjainak nagy része idén 
is ingyenesen látogatható, a belépőjegyes 
rendezvényekre online már kaphatók 
jegyek a www.kolorcity.hu oldalon, ahol a 
programok és információk folyamatosan 
bővülnek.

AUGUSZTUS 

1–20.SZTÁRDÖMPING

18 TELEPÜLÉS
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HIRDETÉS

6 2018. MÁJUS 18.

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ

EGY ÉV „GYÜMÖLCSE”
Egész évben nagy a sürgés a Mezey-házban működő Gyermekek Háza-Kézműves-
házban: három generáció nyolc műhelyben, klubban készíti szebbnél szebb alkotásait 
hétről hétre.
A több mint huszonöt éve működő intézményben hagyománnyá vált, hogy minden 
esztendő májusában a legjobban sikerült művekből összeállítanak egy kiállításnyi 
anyagot, így a hozzátartozók, barátok és ismerősek is betekintést nyerhetnek az ott 
folyó munkába.

Az idei, május 10-ei tárla-
tot Harnócz Zsuzsa, a Bar-
cika Art Kft. kulturális és 
sportszakmai igazgató-
helyettese nyitotta meg, 
aki bemutatta a Gyer-
mekek Háza szakköre-
it és klubjait. A több mint 
száz művet felvonultató 
kiállításon tűzzománco-
kat, rajzokat, gobelineket, 

patch wor köket, model-
leket, csipkéket és egyéb 
technikával készült mű-
veket tekinthettek meg 
az érdeklődők.
A program végén Klimon 
István alpolgármester 
egy-egy virágcsokorral 
köszönte meg a klubok és 
egyesületek vezetőinek 
az egész éves munkáját.

Az eseményen Kerek Gá-
bor, a Kodály Zoltán Művé-
szeti Iskola igazgatója és 
növendéke, Kopcsó Milla 
produkciója szórakoztat-
ta a kultúrakedvelő közön-
séget.
A kiállítás július 13-áig te-
kinthető minden hétköz-
nap 10.00 és 18.00 óra kö-
zött.

EG R E SSY BÉ N I VÁ ROSI KÖN Y VTÁ R

A CSALÁDRÓL SZÓLT A SZOMBAT
Az Egressy Béni Váro-
si Könyvtárban rendhagyó 
módon nem csak az olvasi és 
kölcsönözni vágyókat várták 

május ötödikén. A különleges 
szombaton kézműveskedni 
invitálták a családokat. 
Soltészné Herczeg Mária bá-
bos, kézműves vezetésével 
természetes anyagokból ké-
szítettek ajándékot az ügyes 
kezű alkotók anyák napja al-
kalmából.
A program a TÁMOP-3.2.4. 
A -1 1 / 1 -2 0 1 2 - 0 0 41  s z . 
„Könyvtári végvár: infotéka 
a korszerű tudás és a társa-
dalmi esélyegyenlőség érde-
kében” c. pályázat fenntartási 
időszakának egyik rendezvé-
nyeként valósult meg.

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
Aki velünk költözik, 

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

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

Pünkösdi hulladékszállítási és nyitvatartási rend
A BMH Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, 
hogy a hulladékszállítás pünkösdhétfőn, azaz május 21-én 
változatlanul, a megszokott ürítési rend szerint történik.

A hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján 
legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Ügyfélszolgálatok nyitva tartása:
2018. május 21. hétfő ZÁRVA
Hulladékudvarok nyitva tartása:
2018. május 21. hétfő ZÁRVA
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért 
látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra, vagy 

keresse fel a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát!

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
 
BMH Nonprofit Kft.      
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KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik 
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Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi Mónika, Untenerné 
Márton Ágnes,  Zele Tímea, Kovács Loretta, Szűcs Krisztina
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
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Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Lajosmizse 
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével 
lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájé-
koztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek 
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok 
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések, 
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, 
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. 
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.
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CSODABOGÁR VAGY EGYSZERŰ LÁNY, 
AVAGY HOGY FÉR MEG A KETTŐ?
Felsorolni is nehéz Tóth Hanna eredményeit, felnőtte-
ket megszégyenítő időbeosztással és rugalmassággal 
fejleszti önmagát, pedig mindössze 11. osztályos fiatal 
hölgy. Hanna Kazincbarcikán tanul a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnáziumban, de már most több tucat oklevéllel, érem-
mel és elismeréssel rendelkezik. Nem is lenne ez olyan 
kivételes a mai világban, ha egy területről, például ma-
tematikáról vagy fizikáról lenne szó. Az igazság az, hogy 
nincs olyan tantárgy, amiben ne ért volna el eredményt. 
Amibe csak belekezd, azt sikeresen teljesíti. 

– Megnézve a közösségi 
oldalát látszik, hogy na-
gyon sok tanulmányi, ze-
nei versenyen vesz részt. 
Mivel kezdett el először 
foglalkozni? 
– Mindenféle dolog iránt ér-
deklődtem már kiskorom-
ban is, ezért már óvodás-
ként elkezdtem furulyázni 
és németet tanulni. Máso-
dikosként szintetizátorozni 
és zongorázni kezdtem. Ez 
is elég jól ment és eljutot-
tam harmadikos koromban 
az I. Országos Elektroa-
kusztikus Zenei Versenyre 
Nagykanizsára 2009-ben, 
ahol hatodik helyezett let-
tem. Furulyával indultam a 
miskolci VI. Czidra László 
Országos Furulyaverseny 
területi válogatóján, és ha-
todik helyezettként tértem 
haza. Ötödikes voltam mi-
kor elkezdtem gitározni és 
citerázni, majd részt vet-
tem egy kántorképző tan-
folyamon, így orgonán is 
szoktam játszani. 

– Ez volt az érdemei zenei 
része, de úgy tudom más 
területen is szereti kipró-
bálni magát. Melyek ezek?
– Általános iskolában végig 
kitűnő tanuló voltam, ezért 
polgármesteri dicséretet 
is kaptam. Mindig hamar 
megtanultam az anyagot, 
így matek, magyar, földrajz, 
nyelvtan, környezet vagy 
próza nem számított, min-
den versenyen elindultam 
és első vagy második he-
lyezettként végeztem. In-
dultam a Tollas Tibor és a 

Tompa Mihály szavalóver-
senyen, mind a két helyen 
különdíjas lettem. Részt 
vettem a kistérségi törté-
nelmi versenyen is ahonnan 
sikerült az első helyezést 
hazahoznom. Nyolcadikban 
a Csorba György Országos 
Természettudományos 
Versenyen méretettem 
meg magam, itt első lettem 
földrajzból, de jelentkeztem 
rá fizikából, biológiából és 
kémiából is. Mindegyik tan-
tárgyból bekerültem, de 
egyet kellett választani és 
az a földrajz lett. 

– Miért a földrajzra esett a 
választás?
– Mindig szerettem a kő-
zeteket, ez érdekelt a leg-
inkább és ebből volt a leg-
nagyobb pontszámom, így 
ennél maradtam. 

– A gimnáziumban is foly-
tatódott a sikertörténet?  
– A „Vaskobak” természet-
tudományos vetélkedőt 
emelném ki, ahol harmadik 
helyezett lettem valamint 
a „Kísérletezzünk és Gon-
dolkodjunk” című versenyt, 
amit meg is nyertem. 
A Miskolci Egyetemen né-
metből harmadik, ugyan-
ott a „XLIV. Istvánffy Gyula 
Honismereti Gyűjtőpályá-
zaton” második, a „Baran-
golások Gömörben” címűn 
pedig első helyezést értem 
el. Idén jelent meg egy cik-
kem a „Honismereti” folyó-
iratban. Számomra ezek a 
legfontosabbak. Még sü-
tésben is indultam a VIII. 

Tardi Süteménysütő Ver-
senyen, ahol különdíjat 
kaptam. 

– Mi készteti arra, hogy 
ennyi féle területen ver-
senyezzen? 
– Magamat hajtom. Van 
motivációm. Szüleim is 
ösztönöznek, hogy próbál-
jam ki magam mindenhol, 
amihez csak kedvem van. 
Nehéz összeegyeztetni a 
szabadidővel, de egyelőre 
bírom és évezem is. 

– Jár valamilyen önkép-
zésre?
– A Szegedi Tudósakadé-
miára járok, ennek Miskol-
con vagy egy kihelyezett 
tagozata. Ez havonta egy-
szer van, de voltam a No-
bel-díjasok és Tehetséges 
Diákok Találkozóján szintén 
Szegeden, ahol boncoltam 
is, amit nagyon élveztem és 
érdekesnek találtam. 

– Melyik eredménye a leg-
kedvesebb? 
– A szintetizátorverseny, 
ami Nagykanizsán volt, de 
kedves a szívemnek az a 
pályázat is, amit a Város- 
és Faluvédők Szövetsége 
hozott létre, itt 2016 -ban 
és 2017 -ben is kiemelt I. 
díjazott lettem. Ebben sze-
mélyes élményeket vit-
tem, hiszen az életemből 
és környezetemből merí-
tettem az anyagot. Három 
pályamunkát adtam be, az 
elsőben a putnoki római 
katolikus templomot mu-
tattam be, a másodikban 
a nagyapámról – aki kék-
festő volt – és az 1933-as 
Világ Jamboree–ről írtam, 
a harmadikat nagyapám 
kalandos élettörténetéről 
készítettem el.

– Mik a célkitűzései? 
– Szeretnék sikeres nyelv-
vizsgát tenni németből. 
Angolból már szerencsé-

re megvan, mivel angol ta-
gozatos vagyok. Gimi után 
Debrecenbe készülök, 
ugyanis háziorvos szeret-
nék lenni. Nagyon szeretem 
a lakhelyemet, Putnokot, és 
szeretnék segíteni az ott 
élő embereknek.

– Jelenleg milyen projek-
ten dolgozik? 
– A „Ne menj el mellette!” 
pályázattal foglalkozom, 
erre kell videót forgatni, 
előadást tartani. 

– Hogyan készül fel a ver-
senyekre?
– Spontán döntöm el. Min-
dig látom a napom, hogy 
alakul és akkor jelentke-
zem a délutáni órákra, ál-
talában naponta két-három 
fér bele. Különórákra járok 
kémiából, biológiából és 
matekból. Mellette minden 
nap eljárok konditerembe. 
Nagyon későn fekszem és 
korán kelek, hogy legyen 
mindenre időm. A zenére 
sajnos kevesebb időt for-
dítok már és a kézilabdát 
is mellőzöm, pedig ott is 
értem el jó eredményeket. 
Voltam már az év kapusa is.
 
– Kik támogatják a legin-
kább?

– A szüleim. Sokat segí-
tenek, hogy mindenhová 
el tudjak jutni. Van olyan 
is, hogy anyukám visz el 
versenyre. Nagyon hálás 
vagyok nekik azért, hogy 
támogatnak. Az az igaz-
ság, hogy így sajnos nem 
tudok anyukámnak annyit 
segíteni amennyit szeret-
nék, mert azt az időt ta-
nulással és különórákon 
töltöm. 

– A barátokra mikor ma-
rad idő? 
– Ritkán. Lemondás. Mozi-
ba, színházba eljárok, tar-
tom a kapcsolatot akikkel 
lehet, sajnos ez az ára a sok 
elfoglaltságnak. 

– Ennyi tevékenység után 
belefér még a hobbi?
– Szeretek teniszezni, úsz-
ni, kondizni ez kikapcsol, de 
az önképzés a legnagyobb 
hobbim. 

– Milyen tervei vannak a 
vakációra?
– Külföldre fogok menni 
nyaralni, de jelentkeztem 
diákmunkára is, mellette a 
Kolorfutáson is szeretnék 
indulni, és biztosan elme-
gyek az idei Kolorfesztivál 
koncertjeire is.

PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁS 
C I V I L S Z E RV E Z E T E K N E K

Kazincbarcika Város Önkormányzata „A civil szervezetek pályázati támogatásáról” szóló 
7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2018. évre pályázatot hirdet a város közigazgatási területén 
működő civil szervezetek pénzügyi támogatására.

PÁLYÁZAT CÉLJA
A pénzügyi támogatás célja a civil szerveze-
tek társadalmi szerepvállalásának erősítése, 
polgárok közéletbe való bevonásának segí-
tése, az esélyegyenlőség megteremtése, 
a közéleti értékek fejlesztése, a társadalmi 
szolidaritás megerősítése. Elismert tevé-
kenységek különösen a település szépítése 
és környezetvédelem, oktatást-nevelést se-
gítő tevékenység, kultúra- és hagyomány-
ápolás, egyéb karitatív és szociális tevékeny-
ség.

PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE:
a) azon jogi személyiséggel rendelkező tár-

sadalmi szervezet, amelyet a bíróság a 
pályázat kiírása előtt legalább egy évvel 
nyilvántartásba vett, és az alapító okirat-
nak, a szabályzatoknak megfelelő tevé-
kenységét ténylegesen folytatja; 

b) azon önálló jogi személyiséggel nem ren-

delkező öntevékeny közösség és csoport, 
amely a pályázat kiírását megelőzően leg-
alább egy éve – dokumentálhatóan – fo-
lyamatosan működött és stabil (minimum 
15 fő) taglétszámmal rendelkezik, felté-
ve, hogy a város közigazgatási területén 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik 
és tevékenységét a városban fejti ki.

 A pályázatnak tartalmaznia kell a rendelet 
6.§ (3) bekezdése értelmében: a konkrét 
cél meghatározását, megvalósításának 
teljes összegét, részletes és ellenőrizhető 
költségvetést, a kért támogatás összegé-
nek felhasználási tervét, saját forrás iga-
zolását, valamint a pályázati kiírás szerint 
csatolandó okiratokat.

 A pályázatot a pályázati kiírásban meg-
jelölt határidőben és módon, az átvételt 
igazolva (ajánlott postai küldemény vagy 
személyes benyújtás) a polgármesternek 
címezve kell benyújtani.

A személyes benyújtás helye: 
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, Polgár-
mesteri Iroda (207. iroda).

A támogatás formája: 
vissza nem térítendő támogatás.

Elnyerhető támogatás összege  
pályázatonként: 50 000-250 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. május 24.

Elbírálás határideje: a benyújtási határidő 
lejártát követő 30 napon belül.

Egyéb információ: A pályázati felhívás, a pá-
lyázati adatlap, valamint a 7/2010. (II.19.) sz. 
önkormányzati rendelet a www.kazincbar-
cika.hu honlapról tölthető le.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást 
ügyfél fogadási időben a Kazincbarcikai Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának 
munkatársai adnak a 48/514-743-as tele-
fonszámon.

KÖZLEMÉNY

I N M E MOR I A M

ÉVTIZEDEKEN ÁT A GENERÁCIÓK 
SZOLGÁLATÁBAN
Kazincbarcika első védőnője, aki városunk anyáiért, csecsemőiért, gyermekeiért, a családok 
egészségéért dolgozott szüntelen – idén februárban, 92 évesen hajtotta örök nyugalomra fejét. 

Minden bizonnyal sok édes-
anya és mára felnőtt gyermek 
emlékszik még most is szere-
tettel és tisztelettel Kazinc-
barcika legelső védőnőjére, 
Oláh Józsefné Erzsike nénire. 
Szavajárására, mosolyára, 
értékteremtő munkájára.
Mindenki Erzsike nénijéhez 
azonban már nem fordulha-
tunk tanácsért, megnyugtató, 
kedves szavakért… 92 éve-
sen, néhány hónapja hagyott 
itt bennünket. Idézzük most 
fel életét, hivatását, tetteit – 
ezzel is tisztelegve áldozatos 
munkája és méltán tisztelt 
személye előtt.
Oláh Józsefné – mindenki Er-
zsike nénije – a Védőnőképző 
Iskola elvégzése után 1950-
ben, még a városépítés előtt 

kérte Kazincbarcikára helye-
zését. Nagy lelkesedéssel fo-
gott hivatása gyakorlásához. 
Ő alakította ki és rendezte 
be az első Tanácsadót. Ház-
ról házra járt, így tudta feltér-
képezni a kismamák, csecse-
mők és gyermekek számát. 
Nem volt ez könnyű feladat 
ebben az időszakban. Az 50-
es évek politikai hangulatából 
eredően, az emberek bizal-
matlanok voltak. Nem sze-
rették volna felfedni nevüket, 
hiszen féltek a kitelepítéstől, a 
börtönbüntetéstől…
Az akkor kb. 5000 főt szám-
láló, szétszórt településen 
igazi kihívást jelentett a csa-
ládok elérése. Erzsike néni 
kerékpárral, lóvasúttal, gya-
log ment családlátogatásra. 

Útját szántóföldek, kukori-
catáblák, mocsár, patak sze-
gélyezték. Amikor 1954-ben 
Sajókazinc és Felsőbarcika 
várossá emelkedett Kazinc-
barcika néven, megkezdődött 
a lakóházak, közintézmények 
és a gyár építése. Egyre több 
védőnő érkezett a városba, a 
megkezdett munka segíté-
sére, kiszélesítésére. Oláh Jó-
zsefné ekkor már vezető vé-
dőnőként folytatta feladatait. 
Céltudatos és empatikus volt, 
remek érzékkel teremtett 
kapcsolatot a társadalmi-, és 
civil szervezetekkel is - min-
dig a Védőnői Szolgálat és a 
gondozottak érdekeit szem 
előtt tartva. 1969-ben az Új 
Kórház átadása után a „régi” 
kórház földszintjén alakította 

ki és rendezte be - kollégái se-
gítségével - a Terhes Tanács-
adót és a védőnői irodákat. 
Kiegyensúlyozott, mosoly-
gós, következetes vezető 
volt. Az egészségügyben fel-
néztek rá; a gyermekorvo-
sok, nőgyógyászok becsülték 
munkáját. A város tisztelte.
Példás családi életet élt, kö-
zépiskolai tanár férjével és két 
fiával. 1982-ben - a családok 
és a város szolgálatában töl-
tött annyi év után – Erzsike 
néni nyugdíjba vonult és ké-
sőbb Szentendrére költözött, 
azonban mindig is vissza vá-
gyott Kazincbarcikára. Férjét 
elveszítve sokáig ismét váro-
sunkban kereste új otthonát, 
a költözés azonban elmaradt.
Februárban ért végleg véget 
a szolgálat… Mindenki Erzsi-
ke nénije immár örök álmát 
alussza.

Kazincbarcika első védőnője 
kazincbarcikai földben nyug-
szik. Visszatért szeretett vá-
rosába. Fejünket meghajtva 
tisztelettel, szeretettel bú-
csúzunk: valamennyi védőnő 
nevében, aki ezt a nehézsé-
gekkel teli, mégis gyönyörű 
hivatást választotta; az édes-
anyák, a gyermekek, a csalá-
dok, a város nevében. 

(Konyha Sándorné, nyugdíjas 
védőnő búcsúsorai alapján)
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VRCK

BAJNOK A VEGYÉSZ
A férfi röplabda bajnoki döntő harmadik és negyedik mérkőzésén egyaránt hazai pá-
lyán fogadta a Kazincbarcika a Kaposvár együttesét. Mindkét találkozót a kék-sár-
gák nyerték, így bajnoki címet ünnepelhettek.

A Kaposváron aratott 
3-1-es diadal után hazai 
pályán ismét győzelemre 
készült a Vegyész. Milev 
remek nyitásaival lendü-
letesen kezdte a szettet a 
borsodi együttes, és a vé-
gig ellenállhatatlanul ját-
szó VRCK végül 25-18-ra 
hozta az első felvonást. 
Az Oravec-együttes a 
második szakaszban is 
káprázatosan röplabdá-
zott, ebben az időszakban. 
Demeter György kétszer 
is időt kért, amelynek so-
rán bátrabb játékot kö-
vetelt tanítványaitól. A 
Kazincbarcika azonban 
ebben a játszmában fo-
lyamatosan növelte elő-
nyét, mely egyre meg-
nyugtatóbb lett. A végén 
Szabó Dávid két pazar  
ásszal zárta a szettet, 
melyet 25-16-ra nyert 
meg a Kazincbarcika.
A harmadik szakasz-
ban 4 ponttal is veze-
tett a Kaposvár A ha-
zai cserék – Toronyai és 
Árva meghálálták a bi-
zalmat. 15-15-nél egyen-
lített a Barcika, Szabó és 
Páez közben visszaállt, és 
19-17-nél már a házigaz-
dáknál volt az előny. Drá-
mai volt a végjáték, ám az 
utolsó labdameneteknél 
jobban koncentrált a házi-

gazda és 25-22-es sikert 
aratott ebben a játsz-
mában. A kék-sárgák így 
3-0-ra nyerték a bajnoki 
döntő harmadik meccsét. 
Ezen előzmények után 
a szombati találkozó 
előtt már ünneplésre ké-
szültek a kazincbarcikai 
szurkolók. A Don Bosco 
Sportközpont kék-sár-
gába öltözött, és a Ve-
gyész-drukkerek meg-
töltötték a létesítményt, 
már a kezdés előtt remek 
hangulatot teremtve. Az 
első játszmában soká-
ig a VRCK-nak állt ugyan 
a zászló, játszmalabdája 
is volt a hazai együttes-
nek, de végén 27-25-re 
a somogyi alakulat hoz-
ta a szettet. A második 
szakaszban már az ele-
jén megnyugtató előnyt 
szerzett a Kazincbarci-
ka és magabiztosan 25-
17-re nyerte a felvonást. 
A harmadik etap is izgal-
masan alakult és csak a 
hajrában billent a mérleg 
nyelve a kaposváriak felé, 
25-22-re hozták Deme-
ter György tanítványai 
ezt a szettet.
A negyedik játszmában 
nagyon küzdött a házi-
gazda, és a játék minden 
elemében a Kaposvár fölé 
nőtt. Milev, Szabó és Mé-

száros mellett mindenki 
hozzátette a magáét a si-
kerhez. A barcikai együt-
tes 26-18-ra hozta ezt a 
szakaszt, így folytatódott 
a dráma.
Az ötödik szettben nagy-
szerű sáncmunkát mu-
tatott be a vendéglátó, 
és ennek következtében 
hamar el is húzott riváli-
sától. A hárompontos ha-
zai előny azonban hamar 
elolvadt, méghozzá oly-
annyira, hogy 14-12-nél 
meccslabdához jutottak 
a dunántúliak. A Vegyész 
azonban egyenlített és a 
második meccslabda után 
Banai tette fel a pontot az 
i-re egy remek mozdu-
lattal, kihasználva a ven-
dégek bizonytalanko-
dását. A nagy csata után 
jöhetett az ünneplés, hi-
szen 3-1-re nyerte meg 
a párharcot a VRCK és 
lett 12 év után ismét baj-
noki aranyérmes. A baj-
nokcsapat köszöntése 
után Kazincbarcika Város 
Önkormányzata részé-
ről Klimon István alpol-
gármester 3 millió forin-
tos támogatást adott át 
a Barcika csapatkapitá-
nyának Szabó Dávidnak. 
A tervek szerint a csapat 
ősszel a Bajnokok Ligájá-
ban is szeretne elindulni.

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

BAJNOK A FÉRFI CSAPAT
A férfi kézilabda NB II Északkeleti csoportjában idegen-
ben győzött a KKSE, és ezzel megnyerte a bajnoksá-
got. A női együttes szintén idegenben szerepelt, de ki-
kapott.

A Kazincbarcikai Kézilab-
da SE női együttese az 
utolsó mérkőzésén Má-
tészalkán szerepelt. A 
lányok 25-14-es félidő 
után 42-25-ös vereséget 
szenvedtek. A KKSE így 6 
ponttal a 9. helyen vég-
zett a pontvadászatban.

A férfi együttes Berety-
tyóújfaluban az utolsó 
előtti fordulóban a baj-
noki arany megszerzé-
sének reményében lé-
pett pályára. A félidőben 
14-14-nél látszott, hogy 
izgalmas lesz a meccs. A 
második félidőben azon-

ban jobb játékkal, de fan-
tasztikus küzdelemben 
nyert a Kazincbarcika 30-
28-ra. A KKSE így az utol-
só forduló eredményétől 
függetlenül megnyerte 
az NB II Északkeleti cso-
portjának bajnoki címét. A 
barcikaiak jutalomjátéka 
szombaton 18 órától zaj-
lik a Kisvárda ellen a Don 
Bosco Sportközpontban 
a bajnokság záró fordu-
lójában.

K BSC

GYŐZTEK A 
KÉK-SÁRGÁK
A Merkantil Bank Liga NB II május 13-ai mérkőzésén 
a KBSC 3-1-re legyőzte a Kisvárda Master Good-ot, 
így jelenleg a tabella 11. helyén áll a csapat 32 ponttal.

Úgy érkezett Putnokra a 
Kisvárda csapata, hogy 
egy győzelem esetén 
biztosan feljutnak az 
első osztályba. Ennek 
köszönhetően szép szá-
mú szurkolótábor kísérte 
el őket, és a találkozót is 
nagy lendülettel kezdték, 
azonban a KBSC stabil 
védekezésének kö -
szönhetően nem tudtak 
gólhelyzetet kialakítani. 
A túloldalon a 17. perc-
ben a Zalaegerszegen 
is nyerőnek bizonyuló 
Gábor-Boros kapcsolat 
újra működésbe lépett, 
és utóbbi góljával meg-
szerezték a kék-sárgák a 
vezetést. Sajnos az örö-

mük csak 5 percig tartott, 
hiszen egy hibát kihasznál-
va Oláh egyenlíteni tudott. 
Az első félidő lefújásáig 
egyik csapat sem tudott 
gólt szerezni. 
A második játékrész a ka-
zincbarcikaiak nagy fö-
lényét hozta, a Kisvárda 
nem tudott kibontakozni. A 
KBSC a kapuja elé szorítot-
ta a vendégeket és Boros 
góljával a 69. percben újra 
megszerezte a vezetést. 
A Kisvárda ezután sem 
tudott ritmust váltani, de 
Zöldesi bravúrjai megmen-
tették egészen a 92. percig, 
amikor egy kontra végén 
Mikló végleg eldöntötte a 
három pont sorsát.

HORGÁSZAT

TÓPARTI HALPARTI
Idén negyedik alkalom-
mal rendeztek tóparti 
halpartit május 12-én a 
Csónakázó-tónál.   
A horgászversenyen 53 
fő vett részt, akik össze-
sen 218.52kg kiló halat 

fogtak ki a Csónakázó-tó-
ból. A verseny egy jó han-
gulatú közös bográcsozás-
sal zárult, a résztvevőket 
a Barcika Park vendégelte 
meg. (Eredmények: www.
kolorline.hu)

K AZI NC BA RC I K A I ÖR DÖGÖK SE

EGY GYŐZELEM ÉS 
EGY VERESÉG
A Kazincbarcikai Ördögök 4 nap alatt két mérkőzést 
játszottak az NB II felsőházi rájátszásában. Kőrösi Gá-
bor tanítványai Dunakeszin kikaptak, de a Kincsem 
ellen javítottak.

A május 11-ei találko-
zón a Dunakeszi 8-1-re 
győzött hazai pályán. A 
hétfői találkozó azonban 
jobban sikerült a Kin-
csem otthonában. Az 
első félidő kiegyenlített 
játékot hozott, akkor 2-2 
volt az állás. A második 
játékrészben azonban 
rákapcsoltak az Ördö-
gök, és elhúztak 2 góllal. 
A házigazdáknak innen-
től kezdve már nem sike-

rült az egyenlítés, csupán 
1 gólra tudtak felzárkózni. 
A félidő második felében 
pedig 5 barcikai gólra egy 
Kincsem találat sem érke-
zett. A Kőrösi-tanítványok 
így 10-4-re győztek, és 19 
ponttal harmadikok a pont-
vadászatban. Az Ördögök 
május 21-én hétfőn este 7 
órától az utolsó fordulóban 
Csömör együttesét fogad-
ják a Don Bosco Sportköz-
pontban.

PROGRAMAJÁNLÓ

FITT BARCIKA!
Új órarend április 30-tól!  

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

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

KÉTHETENTE csütörtökön FELKÉSZÜLÉS A KOLORFUTÁSRA A POLARRAL.**  
18.00-19.30-ig a Kazincbarcikai Sportközpontban Viszoczky Sándor  +36 20 391 81 38

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 
18.00-19.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Kedd 11.30-12.30 Gerinctorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

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 Zsírégető torna Kazinczy Ferenc Tagiskola Grcsics Judit
19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
16.30-17.30

Úszóedzés a Delfinekkel  
(felnőtteknek)*

Kazincbarcikai Fedett Uszoda Novák Dorina

19.00-20.00 Strong by Zumba Szalézi tornaterem Piros Gábor

Péntek

11.00-12.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00
Játék a birkózószőnyegen 

(7-10 éves gyermekeknek)
KSK birkózóterem Kónya Lajos

* Létszámkorlát! Az edzésen való részvétel feltétele az előzetes jelentkezés a 06-48/320-846-os számon.
** A felkészítő edzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás Viszoczky Sándortól kérhető a 06-30/406-3104-es számon. 

Május 19-20. (szombat–vasárnap)
Heti műsorok ismétlése (Kék Arany, Kolorlive, Híradó)

Május 22. (kedd) 10.00 – Kolorlive (ismétlés 18.00)
Vendég: Dr. Makkai Orsolya, a Barcika Art Kft. ügyvezető igazgatója 
Téma: 6. Kolorfesztivál Kazincbarcikán
Vendég: Szitka Péter, polgármester 
Téma: Civil szervezetek és sportegyesületek pályázati úton 
történő támogatása. Kolorfund pályázati alap a vállalkozások 
innovatív fejlesztésének támogatására Kazincbarcikán.
Vendég: Dr. Erdei Sándor háziorvos 
Téma: Elkészült Kazincbarcika egészségterve

Május 24. (csütörtök) 18.00 – Híradó
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

Május 25. (péntek) 18.00 – ZOOM riportműsor
Érettségi és szakmai vizsga körkép

 MŰSORAJÁNLÓ

KAZINCBARCIKA
KULTÚRA
Május 22. (kedd)

Egressy Béni Városi Könyvtár
14.00 Vidám gyermeknapok a könyvtárban, 
író-olvasó találkozó Igaz Dórával.

Május 23. (szerda)

Egressy Béni Városi Könyvtár
14.00 Diri Dongó együttes zenés irodalmi mű-
sora
Május 24. (csütörtök)

Egressy Béni Művelődési Központ
15.00 HONSZ közgyűlés
Május 25. (péntek)

Egressy Béni Művelődési Központ
17.00 Kodály Gála
Május 27. (vasárnap)

Egressy Béni Városi Könyvtár
15.00 KönyvtárKóstolgató

SZÓRAKOZÁS
Május 25. (péntek)

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium előtt
7.00 Bringanap – Bringázz a munkába, bringázz 
a suliba!

Mezey István Művészeti Központ udvara
17.00 Bringanap – Bringázz a munkába, bringázz 
a suliba!
Május 27. (vasárnap)

Mezey István Művészeti Központ udvara
15.00 Városi Gyermeknap

SPORT
Május 19. (szombat)

Herbolyai-tó
9.45 Észak magyarországi Regionális 3D Íjász-
bajnokság III. forduló

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok
10.00 II. Fittnes Day
Don Bosco Sportcsarnok
17.00 KKSE-Kisvárda NB II-es férfi kézilabda-
mérkőzés
Május 20. (vasárnap)

Volt Jókai középiskola előtti parkoló
9.00 II. Barcikai Emelkedők terepfutó verseny
Május 26. (szombat)

Kazincbarcikai Sportközpont
14.30 KBSC–Balmazújváros U19-es női labdarú-
gó-mérkőzés

TÉRSÉG
KULTÚRA
Május 23. (szerda)

Edelény, Városi Könyvtár
17.00 Fecske Csaba: Kiűzetés-Válogatott és új 
versek című könyvbemutatója.

SZÓRAKOZÁS
Május 19. (szombat)

Sajószentpéter Rendezvények Háza
10.00 Állati napok Sajószentpéteren május 
20-áig
Edelény, Tájház udvara
10.00 Nemzetiségi Gasztrofesztivál
Május 20. (vasárnap)

Dubicsány
8.00 III. Falunap
Dédestapolcsány, Iskola utca
12.00 Pünkösdi Kavalkád

SPORT
Május 26. (szombat)

Edelény, Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és 
Óvoda
8.00 I. Edelényi Open asztelitenisz verseny
Edelény
8.00 I. Nyitott Görögkatolikus Úszóverseny

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Látogatók!

A pünkösdi ünnepek miatt a Barcika Art Kft. 
létesítményei: a Kazincbarcikai Sportközpont, 
a Kazincbarcikai Fedett Uszoda, a Mezey István 
Művészeti Központ és az Egressy Béni Művelő-
dési Központ május 20-án (vasárnap) és 21-én 
(hétfőn) zárva tartanak.
A futók számára a KSK Akácfa út felőli kapuját 
6.00-22.00 óra között az ünnepek alatt is nyitva 
tarjuk.

Barcika Art Kft.
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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!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Labda 220 mm-es, dínós, katicás:
Dömper nagy:
XIXO ICE TEA cirtom, dobozos, 250 ml:
Adrenalin dobozos 250 ml:
Paloma kávé 225 g:
Perlux mosópor 3 kg: 
Lusette ostya 2 ízben:
Borsodi víz 1,5 l:

280 Ft
3500 Ft
40 Ft
65 Ft
330 Ft
1000 Ft
60 Ft
110 Ft

160 Ft/l
260 Ft/l
1466 Ft/kg
333 Ft/kg
1200 Ft/kg
73 Ft/l

Pályakezdő férfi rakodó munkatársat keresünk!
Érdeklődni személyesen: Kazincbarcika, Táncsics út 11. szám alatt.

Műanyag evőeszközök kaphatók


