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MENŐ MENZA KURITYÁNBAN IS
Megvalósultak a Menő men-
zák az iskolában – Egészsé-
ges étkezést és életstílust 
népszerűsítő programok 
a Kurityáni Kossuth Lajos 
Általános Iskolában. A Ku-
rityánért Alapítvány elnö-
kének beszámolója szerint 
a teljesült tevékenységek 
köréből tíz ismeretterjesz-
tő programot, valamint 
három szemléletformá-
ló programot abszolváltak 
az egészséges táplálkozás 
jegyében. Váradi Ferencné 
dietetikus az egészséges 
táplálkozás irányelvei közül 
az „Okos tányér”, mint stra-
tégiát, az Energia kalkulá-
tort, és a Táplálkozz okosan 
tanácsadó lapot alkalmazta 
az előadásai során. A szak-
ember a csoportos foglal-
kozásokon túl személyre 
szabott tanácsokkal is el-
látta a gyermekeket és szü-
leiket. A projekt keretében 
két ivókutat szereltek fel, 
mely automata szűrőkkel 
és UV-lámpával is fertőtle-

níti a vizet, így garantáltan 
egészséges és tiszta ivó-
vízhez juthatnak belőle a 
diákok. A projekt keretében 
még februárban gyümölcs-
kínáló és salátabár szolgál-
tatás révén egy hűtött lapos 
gyümölcskínálót és saláta-
bárt szereztek be, és bizto-
sították hozzá a szükséges 
alapanyagokat és a haszná-
latához szükséges eszkö-
zöket. A pályázat idejére eső 
minden tanítási napon a di-
ákok rendelkezésére állt az 
étkezőben, hogy friss gyü-
mölcs- és zöldségsalátával 
csillapíthassák éhségüket. 
A szolgáltatás áprilistól volt 
elérhető. Újdonságként ha-
tottak a gyermekekre a fe-
tasajt, az olívaolaj, a joghurt, 
a metélőhagyma, a rukkola 
és a bébispenót. A külön-
féle gyümölcsök szállítá-
sa márciusban megkezdő-
dött, ekkor almát, körtét, 
kivit, banánt fogyaszthat-
tak az iskolások. Az idény-
szerű gyümölcsök, (eper, 

cseresznye, sárgabarack, 
meggy) szállítása heten-
te két alkalommal történt. 
Az ismeretterjesztő - és 
szemléletformáló napokra, 
– négy alkalommal, – ca-
tering-szolgáltatást bizto-
sítottak a résztvevők szá-
mára. Az ellátás ideje alatt 
teljes kiőrlésű kenyérfélé-
ket, gluténmentes péksü-
teményeket, valamint alkal-
manként 50 liter 100%-os, 
alma- és narancslét kínál-
tak a jelenlévőknek. A cél-
kitűzéseknek megfelelően 
elkezdődött a tankonyha ki-
alakítása az iskolához közel 
lévő Egészségház épületé-
ben, melyet szeptembertől 
vehetnek birtokba a nebu-
lók.  Az étkezési kultúra fej-
lesztése érdekében komoly 
eszközfejlesztést hajtottak 
végre az iskolai étkezőben 
is. Az új tanév kezdetén nem 
csupán edénykészletében, 
de miliőjében ugyancsak 
felújított étkezde várja a 
tanulókat.

TÉRSÉG

NEVES OPERAMŰVÉSZEK 
PERKUPÁN

Nagyszabású, kétnapos eseménynek adott otthont 
a néhány száz lakost számláló Perkupa, július 6-án és 
7-én. Harmadik alkalommal rendezték meg a Perkupai 
Operafesztivált. A rendezvény szervezésében nem 
kisebb művész vállalt aktívan szerepet, mint a Perku-

páról elszármazott Szegedi Csaba, aki a Magyar Állami 
Operaház egyik legtöbbet foglalkoztatott lírai baritonja.   
A református templomban megtartott fesztiválnyitó 
hangverseny sztárfellépője a Honvéd Férfikar és a Bu-
dapesti Stúdió kórusa volt, Strausz Kálmán vezényle-
tével. A műsorban közreműködött, Szegedi Csaba. Az 
előadást követően a közönséget szeretetvendégségre 
invitálták a szervezők, ahol találkozhattak kedven-
ceikkel. A következő nap délelőttjén a Paár Julianna, 
Orbán Johanna és a Tímár Sára alkotta Dalinda ének-

együttes népdalkincsekből me-
rített formációját tekinthették 
meg az érdeklődők a katolikus 
templomban.  A déli harangszó 

elhangzásakor nyitották meg a 
Perkupai Galyasági Ház kertjében 

a fesztivál gasztro - és kézműves ud-
varát. Kora délután a falu másik nagy szülöttére, a Jó-
zsef Attila-díjas Kalász Lászlóra emlékeztek. A róla el-
nevezett művelődési házban rendhagyó irodalomórán 
Kincses Károly színművész szavalta a költő verseit. 
Késő délután a fesztivál résztvevői hintón bejárták a 
falut, majd a református templomban kezdetét vette az 
Operagála, ahol Szegedi Csaba művésztársaival, a fiatal 
szoprán, Sáfár Orsolyával, valamint a Cotton Club Sin-
gers alapítójával, László Boldizsárral adott koncertet, 
aki 15 év után az opera műfajában folytatta karrierjét. 
A magas színvonalú rendezvénysorozatot szintén sze-
retetvendégség és közönségtalálkozó zárta. 

NÉPDALKÖRÖK TALÁLKOZTAK SAJÓKAZÁN

Sajókazán, a Radvánszky-
kastély előterében har-
madik alkalommal ren-
dezték meg július 6-án 
a Népdalkörök Sajókazai 
Találkozóját. 

A házigazda Kazai Nótakör a 
környékbeli, népdalkincse-
inket ápoló kórusokat lát-
ta vendégül. A rendezvény 
kezdetén Sajókaza polgár-
mestere, Stefán László kö-
szöntötte a megjelenteket, 
majd minden dalkör előad-
ta a programját. A műsor-
ban fellépett a Bánhorvá-
ti Népdalkör, Nagybarcáról 
a Borostyán Kórus, a Ku-

rityáni Népdalkör, a Sajói-
vánkai Nyitnikék Népdalkör, 
a Vadnai Őszirózsák Nép-
dalkör, valamint a Beren-
téről érkezett Rozmaring 
Dalkör. Az előadások sorát 
a helyiek nótacsokra zárta. 
Ezt követően Izsó Pál, alpol-
gármester, a Kazai Nótakör 

menedzsere megköszönte 
a színvonalas produkció-
kat, és az utolsó sajókazai 
báró, Radvánszky Kálmán 
emlékére néhány, közös 
nóta eléneklésére hívta a 
szereplőket. A jó hangulatú 
délután közös étkezéssel és 
mulatozással ért véget. 



3KOLORHÉT • IV. / 27.

POSTALÁDÁNKBÓL

Tour de Hongrie 2018 - Kazincbarcika
Kazincbarcika 2018. augusztus 19-én egy kisebb sporttörténelmet ír. Nem azért, mert a Tour 
de Hongrie közúti kerékpáros körverseny egy szakaszának rajt, vagy célállomása lesz, hiszen 
ez már kétszer is előfordult – 2006-ban és 2007-ben –, hanem azért, mert a körverseny utolsó 
szakaszának rajtja és célja is városunkban lesz, sőt, a körverseny eredményhirdetését is itt 
tartják meg.

Ez azért különleges, mert a körversenyekre 
az a jellemző, hogy az utolsó szakasz befutója 
mindig a körversenyt rendező ország főváro-
sában van. Ez alól a 93 éves Tour de Hongrie 
sem kivétel, pár esetet kivéve ez mindig így 
is volt. Az idei évben is így lett volna, de egy 
kis probléma miatt ez nem valósulhatott meg.
A világ leghíresebb háromhetes körversenyei 
is ezt a sémát követik: a Tour de France – ami 
jelenleg is tart – végleges befutója Párizsban 
van, a Giro d’Italia Rómában, a Vuelta a Espana 
pedig Madridban.
Azt hiszem, hogy a városunk megérdemli ezt 
a különleges lehetőséget, hiszen évek óta tart 
Kazincbarcikán a kerékpárutak építése – ami 
az idén is folytatódik –, Nemzeti Sportváros 
is, és különleges együttállásnak köszönhető-
en nagyon jól illeszthető az idei Kolorfesztivál 
sportprogramjába is.
A 39. Tour de Hongrie célállomása az idei év-
ben Kazincbarcika lesz. Eddig csak hét eset 
volt, amikor nem Budapesten volt a befutó. 

1942-ben és 1943-ban – politikai okokból – 
Nagyvárad, majd Kolozsvár volt a célállomás. 
1963-ban és 1964-ben Szombathely, 2006-ban 
Bükkszentkereszt, majd 2007-ben és 2008-
ban Miskolc. Most ezekhez a településekhez 
csatlakozik Kazincbarcika is.
A verseny az idei évben már szintet lépett, 
aminek a következménye, hogy már prokon-
tinentális csapatok is indulhatnak a versenyen, 
és az UCI – Nemzetközi Kerékpáros Szövetség 
– naptárában is szerepel. Az idén 20 csapat 7-7 
versenyzője teljesítheti a távot.

A kazincbarcikai utolsó szakasz Kazincbarci-
káról indul, majd Mucsony, Edelény, Szendrőlád, 
Szendrő, Szalonna, Perkupa, Szin, Szinpetri, 
Jósvafő, Aggtelek, Trizs, Ragály, Zubogy, Fel-
sőkelecsény, Felsőnyárád, Sajókaza, Szuha-
kálló, Kazincbarcika útvonalon halad. A ver-
seny végezetéül még öt kört tesznek meg a 
városban a versenyzők, mielőtt áttekernének 
a célvonalon.

Az idei év ötszakaszos körversenyének utolsó 
szakasza három sprintet és egy 2. kategóri-
ás emelkedőt tartalmaz. A TV-nézők a jós-
vafői emelkedő előtt kapcsolódhatnak be a 
versenybe.
Ezen a napon az M4 Sport 14 órától élő adással 
jelentkezik a versenyről, és az is különlegesség, 
hogy – tudtommal - az Eurosport is mindennap 
összefoglalót fog sugározni a körversenyről.

Kismarton Zsolt
A Barcikai Históriás szerzője

BERUHÁZÁS

Új parkolók épülnek az Árpád fejedelem téren
Huszonkét új parkoló épül az Árpád fejedelem téren. A munkaterületet július 4-én adta át a kazinc-
barcikai önkormányzat a kivitelezőnek.

Régi álmuk válik valóra az Árpád fejedelem tér la-
kóinak, mivel hamarosan megoldódnak a parko-
lási gondjaik. Szitka Péter, Kazincbarcika polgár-

mestere a téma kapcsán úgy fogalmazott: évek 
óta városszerte küzdenek a parkolási nehézsé-
gekkel, éppen ezért dolgozott ki Kazincbarci-

ka Város Önkormányzata egy olyan koncepciót, 
amely megoldást jelenthet a problémára. 
Harda Attila, a városrész önkormányzati kép-
viselője elmondta: joggal volt nagy a lakossági 
nyomás, majd több egyeztetést követően július 
4-én átadták a területet a Serol Bau Kft.-nek. 
A szakemberek kijelölték azt a területet, ahol 
huszonkét – ebből egy mozgássérült – parkoló 
létesül önkormányzati forrásból – tette hozzá az 
önkormányzati képviselő. A munkálatok miatt a 
lakók által közkedvelt fűzfát kivágják és helyébe 
két vagy három lombosabb fát ültetnek. A füves 
részen található két padot ideiglenesen áthelye-
zik a Barcika Park Kft. telephelyére, majd a be-
ruházás befejezését követően az utcabútorokat 
újra birtokba vehetik a pihenni vágyók. A munká-
latok a tervek szerint augusztus végéig tartanak.



Csipke minden mennyiségben
Gyönyörű csipkecsodák várták egy héten keresztül a lá-
togatókat a Mezey István Művészeti Központban, ugyanis 
Kazincbarcikán rendezték meg a Magyar Csipkekészítők 
Egyesülete a Barcika Art Kft. támogatásával a XXX. Csipke-
hetet a Mezey István Művészeti Központban. Az érdeklő-
dők nem csak nézelődhettek, de betekintést is nyerhettek 
a textilremekművek készítésének rejtelmeibe is.

Az eseménysorozatot nyi-
tó „Csipkecsodák” című 
kiállítás a Kárpát-meden-
ce gazdag csipkekultúráját 
vonultatta fel július 2-ától 
a Mezey István Művésze-
ti Központ emeleti rendez-
vénytermében.

A tárlatmegnyitón Unte-
nerné Márton Ágnes, Pro 
Urbe Kazincbarcika-díjas 
nyugalmazott tanácsadó 
köszöntötte a megjelente-
ket, majd beszédében örö-
mét fejezte ki, hogy ismét 
Kazincbarcika adhat ott-

hont a Csipkehétnek, majd 
köszöntőjében Neszádeliné 
Kállai Mária, csipkeverő, népi 
iparművész, a Népművé-
szet Mestere, a rendezvény 
háziasszonya munkásságát 
méltatta.
Az eseményen Vonsik Zsu-
zsa, a Magyar Csipkekészítők 
Egyesületének elnöke szólt 
a kör múltjáról: huszonki-
lenc évvel ezelőtt alakultak, 
azonban már az egyesület 
létrejötte előtt szerveztek 
egy Csipkehetet, így idén 
már a harmincadik jubileu-
mi találkozóra került sor.
A Magyar Csipkekészítők 
Egyesülete országosan 
mintegy száznegyven tag-
gal büszkélkedhet, a kazinc-
barcikai programsorozatra 
harmincöten érkeztek. Az 
elnök azt is elárulta, hogy 
a rendkívül eseménydús 
hétre nemcsak kiállítással 
készültek a tagok, hanem a 
szomszédos edelényi kas-
télyban nyílt foglalkozáso-
kat is tartottak.

– A legutóbb húsz évvel 
ezelőtt rendezték meg a 
kézműves hetet Kazinc-
barcikán, ami azért is egye-
dülálló, mert kétszer még 
nem tartottak Csipkehetet 
ugyanabban a városban – 
tudtuk meg Neszádeliné 
Kállai Mária csipkeverő, népi 
iparművésztől, a Népművé-
szet Mesterétől, aki kiemel-
te a kiállításon gömöri vert 
csipkék és pannóniai hor-
golt és tűvel varrott csip-

kék láthatóak, ez utóbbinak 
a készítését tanulhatták 
meg a kézművesség sze-
relmesei.
Az alkotások között – a tel-
jesség igénye nélkül - vise-
leti darabok, terítők, táskák 
és ékszerek is megtalálha-
tóak.
A tárlat megnyitó ünnepsé-
gén közreműködtek a Ka-
zincbarcikai Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
művésztanárai is.

Az 1991-ben önálló szervezetként megalakult Magyar 
Csipkekészítők Egyesületének legfőbb programja a Csip-
kehét rendezvénye. Az egyesület elsődleges célja ösz-
szefogni az országban élő csipkekészítéssel foglalkozó 
alkotókat, megőrizni a különböző tájegységek népművé-
szeti kultúráját, felkutatni és összegyűjteni a régi csipké-
ket, és természetesen nevelni az utánpótlást. Július 2-a 
és 7-e között az egyesület szervezésében rendezték 
meg a XXX. Csipkehetet, melynek aktív közreműködője 
volt Neszádeliné Kállai Mária csipkeverő, viseletkészítő 
népi iparművész, a Népművészet Mestere, művészta-
nár, a Magyar Csipkekészítők Egyesületének tagja. A 
művész-pedagógus hölggyel a Mezey István Művészeti 
Központban beszélgettünk. 

– Nem az első alkalom, 
hogy városunkban ilyen 
gazdag csipkegyűjte-
ményt láthat a közönség, 
hiszen húsz évvel ezelőtt 
szintén Kazincbarcikán 
rendezték meg a Csipke-
hetet. Mit jelentett Önnek 
a rendezvény?
– Nagy örömmel és elé-
gedettséggel töltött el, 
hiszen második alkalom-

mal még nem rendeztek 
Csipkehetet ugyanabban a 
városban. Gyönyörű kiállí-
tással vártuk a látogatókat, 
az ország minden részéről 
jöttek a csipkekészítők.  A 
Felvidéken készítették a 
Gömöri csipkét, ennek ap-
ropóján az érdeklődők be-
pillantást nyerhettek a csip-
keverés rejtelmeibe. Régen 
hagyománya volt egy má-

sik csipkének, ami egy kü-
lönleges, varrott csipke, a 
Pannónia csipke. Így a népi 
csipke mellett, iparművész 
által tervezett csipke készí-
tését is bemutattuk a ven-
dégeknek. 

– Milyen változást hozott 
Önnek az elmúlt két évti-
zed?
– A csipke világában húsz 
év igencsak nagy idő. Nyu-
godtan mondhatom, hogy 
a csipke tanítása és élteté-
se kitöltötte ezt az idősza-
kot. Akkoriban jelent meg a 
gömöri csipkéről könyvem, 
és annak most egy bővített 
kiadása. Boldognak érzem 
magam, mert mint szerző, 
abban a szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy át 
tudom adni azoknak ezt a 
könyvet, akik támogatták 
a megjelenést, vagy sze-
rettek volna belőle vásárolni. 

ÉLETEM A CSIPKÉK KÖZÖTT – INTERJÚ   NESZÁDELINÉ KÁLLAI MÁRIÁVAL

Neszádeliné Kállai Mária csipkeverő, viseletkészítő népi 
iparművész, a Csipkeműhely Galéria vezetője. Diplo-
mát a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karának 
rajz, majd vizuális kommunikáció szakán szerzett. Fér-
je, Neszádeli Gyula Barcikaart díjas művész.
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– Az olvasók minden bi-
zonnyal kíváncsiak, konk-
rétan miről szól a könyv. 
Összefoglalná röviden?   
– Szívem csücske a gömö-
ri csipke, így a kötetnek is 
ez lett a címe. Elsősorban 
a régi Gömör Vármegye 
textilkészítményeit, csip-
kéit mutatom be, illetve az 
elmúlt 20 esztendőt, ben-
ne a tanítványok munkái-
val, hiszen számos csipke 
készült, ami magán vise-
li a táji sajátosság jegyeit 
a műhelyrajzaival együtt. 
A kezdőknek nagy segít-
séget nyújt abban, hogy a 
Magyarországon található 
felvidéki csipkéket el tud-
ják készíteni. Annak örülök 
a legjobban, hogy nagyon 
sok tanítványom van, akik 
átadták a megszerzett tu-
dásukat másoknak, s a gö-
möri csipke élő hagyomány 
Kazincbarcikán. 

– Az Ön élete vitathatat-
lanul a csipkék körül forog. 
Nyilván, aki ilyen szenve-
déllyel űzi mesterségét, az 
mindenképp szeretné át-
adni a tudását. Milyen kor-
osztállyal ismertette meg 
a csipkeverés művészetét? 

– Számomra nagyon fon-
tos, hogy eddig mindig di-
ákoknak adtam át a tu-
dásomat, a textilművész 
szakon, a Deák Ferenc 
Szakképző és Művészeti 
Szakközépiskolában aztán 
a Kodály Zoltán Alapfokú 

Művészeti Iskolában a kép-
ző-és iparművészeti sza-
kon tanuló növendékeknek. 
Ez volt a textilművesség 
csúcsa, amikor a textilmű-
vesség királynőjét, a vert 
csipkét is elsajátíthatták az 
utolsó években.  Népi ipar-
művészként pedig a fel-
nőtteket is oktatom. 

– Csodaszépek ezek a 
csipkék, mondhatni mű-
vészi alkotások. Bevallom, 
szívesen venném, ha az 
otthonomat díszítené. De 
miben különböznek ezek a 
portékák a tucatjával gyár-
tott, boltban kapható ter-
mékektől?
– Más a textúrája, más a 
tartása. Tapintásra eltér a 
bolti csipkétől. Arról nem 
beszélve, hogy orsók se-
gítségével szőjük a csip-
két, s ebből a pici szövetből 
készült csipke, ha netalán 

megsérül, akkor egy pi-
cike lyukacska keletkezik 
a sok-sok lyukon belül. 
Ennek ellenére az anyag 
textúrája nem változik, 
vagyis nem megy széjjel. 
A múzeumi kutatás so-
rán találtam olyan csip-
két, amit 200 éve hasz-
náltak és mai napig díszíti 
a textilt.

– Mi a titka a csipkeve-
résnek? Alapvető kéz-
ügyesség feltétlenül 
szükségeltetik hozzá.
– Egyfajta manuális ké-
pesség valóban nem árt, 
de véleményem szerint 
bárki megtanulhatja. A 
titok az előzetesen el-
készített műhelyrajzban 
rejlik. Az nagyon szépen 
mutatja mit kell csinálni, 
és vannak alapverések, 
amelyek könnyen tanul-
hatók.

ÉLETEM A CSIPKÉK KÖZÖTT – INTERJÚ   NESZÁDELINÉ KÁLLAI MÁRIÁVAL
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HIRDETÉS
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kábeltévé
internet
telefon

A döntés rajtad múlik mit nézel, mekkora sebességgel 
netezel és hová telefonálsz. Nálunk mindent megtalálsz 

amire szükséged van. Egyszerűen, olcsón, helyben...
Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON

csomagodat
SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT

sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

128 DIGITÁLIS TV (36 HD) csatorna kódolatlanul.
További 60 TV (10 HD) műsor kódoltan.

Prémium műsorok reklám nélkül: HBO GO, 
FilmBox live, DIGI FILM, 6 felnőtt csatorna.

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 
Díjmentes számhordozás, 

PARISAT hálózaton belül ingyenes.
MEGRENDELÉS: 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448, E-mail: parisat@parisat.hu

Üzletkötő száma: 20/537-2550

0 Ft Bekötési díj. 
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai bekötés előzetes technikai felmérés után. 
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

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

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396
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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.

A Barcika Szolg. Kft
Energetikai Igazgatósága 

Központi fűtésszerelő
munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Távhőszolgáltatási területen távhővezetékeken és hőközpontokban történő 

karbantartás és hibaelhárítás
• Ügyfeleknél történő gépészeti szerelések elvégzése
Szakmai elvárások:
• Szakmunkás végzettség
• Lánghegesztői képesítés
• Bevont elektródás ívhegesztői képesítés
• B kat. jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat

• Pályakezdőket is várunk

Előny:
• Meglévő (2-3 éves) szakmai gyakorlat

Személyiségbeli elvárások:
• Precizitás, pontosság
• Megoldásorientált szemlélet
• Ügyfélcentrikus gondolkodásmód   

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Széles körű szakmai tapasztalat szerzési lehetőség
• Azonnali munkakezdés
• Munkába járás támogatása

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: a munkakör pontos megnevezésével, bérigénnyel ellátott önéletrajzzal 
 a www.barcikacentrum.hu oldal álláslehetőségek fülén.

Jelentkezés határideje: 2018.07.20.

A Barcika Szolg. Kft
Energetikai Igazgatósága 

Műszerész
munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Távhőszolgáltatási területen hőközpontokban, épületekben történő

• karbantartási
• hibaelhárítási
• felújítási feladatok végrehajtása

vezérlő egységek, elektromos hajtású szabályzó szelepek és egyéb berendezések esetében.

Szakmai elvárások:
• Szakmunkás végzettség
• B kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat

Előny:
• Meglévő (2-3 éves) szakmai gyakorlat

Személyiségbeli elvárások:
• Precizitás, pontosság
• Megoldásorientált szemlélet 

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Széles körű szakmai tapasztalat szerzési lehetőség
• Azonnali munkakezdés
• Munkába járás támogatása

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz a munkakör és a bérigény megjelölésével, referencia,  
 motivációs levéllel a www.barcikacentrum.hu oldal álláslehetőségek fülén.

Jelentkezés határideje: 2018.07.20.



Ha nyár, akkor kánikula, vízpart, napernyő, fürdőruha és 
egy hűsítő koktél. Azonban, ha nem nyaralunk, és csak 
egy-egy parti alkalmával idézzük fel a nyaralás élményét, 
akkor is tökéletes lehet egy finom, hűsítő ital, amelyet akár 
– a sofőrökre gondolva - alkohol nélkül is elkészíthetünk. 
Az alábbiakban mutatunk pár finom, jól bevált receptet, 
melyet otthon is könnyedén elkészíthetünk.

Sárgadinnyés 
rozéfröccs
Hozzávalók: 6–8 kocka sárgadinnye, 2-3 gerezd lime, jég, 
rozé, szóda, 3-5 mentalevél. 
Elkészítés: A sárgadinnyét és a lime-ot összetörjük és jól el-
dolgozzuk. Ezt követően a többi alapanyagot is hozzáadjuk, egy 
mixerben összerázzuk, majd borospoharakba töltjük. 
Díszítsük sárgadinnye szeletekkel és mentalevelekkel!

A tökéletes partikellék – a koktél

Aperol spritz
Hozzávalók: jég, olasz keserűlikőr, 2-3 gerezd narancs, proseco 

(olasz habzóbor), szóda, 2 bazsalikomlevél.
Elkészítés: Nincs szükségünk kifejezett mixertudásra, ta-

lán a legkönnyebben elkészíthető koktél. Az alapanyagokat 
egy mixerbe töltjük, jól összerázzuk és poharakba töltjük. 
Díszítsük narancsszeletekkel és mentalevelekkel!

Áfonyás – ribizlis mojito
Hozzávalók: 3-4 cikk lime, 8-10 mentalevél, 10-10 szem 
ribizli és áfonya, jég, fehér rum, szóda
Elkészítés: a gyümölcsöket a mentával összetörjük, 
jól eldolgozzuk, majd ízlés szerint felöntjük fehér rum-
mal, valamint szódavízzel. Mixerbe tesszük, hozzáad-
juk a jeget, jól összerázzuk, majd poharakba töltjük. 
Díszítsük ribizlifürtökkel és mentalevéllel!
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PORTRÉ

„Kerek a világ körülöttünk”
Kazincbarcika Város Közneveléséért kitüntető díjat 2018-
ban a szakmai kuratórium javaslata alapján a képvise-
lő-testület Kerekes Barbarának, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai 
Tagintézményének és Sajószentpéteri Telephelyének 
tagintézmény-igazgatójának adományozta. Ezen alka-
lomból készített interjút lapunk munkatársa. 

– Milyen érzés volt az ün-
nepségen a színpadon áll-
va hallgatni a méltatást, 
és látni, hogy a kollégái 
állva tapsolnak?
– Meglepetés volt szá-
momra a díj elnyeré-
se, ugyanakkor rendkí-
vül jó érzés volt. Végtelen 
örömmel töltött el, hogy 
ebben az elismerésben 
részesültem. Természe-
tesen az emberben ilyen-
kor mindenféle érzések 
kavarognak, de bennem 
az erősödött meg, hogy 
érdemes volt dolgozni, 
valamint a jövőre vonat-
kozóan újabb motivációt 
adott. Jó volt látni a csa-
patot, hogy „egyben van”, 
összetartanak. Átfutott 
az agyamon az a gondolat, 
hogy valamit jól csinál-
hattam, ha ezt ők is úgy 
gondolják, illetve így örül-
nek a díjnak.

– Úgy gondolom ez az 
összetartás nem vélet-
len, hiszen a méltatásban 
is elhangzott, hogy veze-
tőként, kollégaként igazi 
csapatjátékos, aki soha 
nem kelt ellentétet, sőt 
igyekszik a jó hangulatot 
megtartani.
– Ezt a munkát csak csa-
patban lehet eredménye-
sen végezni. A kitüntetést 
nélkülük nem kaphattam 
volna meg. A mi esetünk-
ben is igaz lehet az újra-
gondolt mondás, hogy 
minden sikeres vezető 
mögött összetartó mun-
katársi csapat áll.

– Ön azon vezetők közé 
tartozik, aki állandóan és 
céltudatosan képezi ma-
gát. Mi készteti a folya-
matos megújulásra?

– A Nyíregyházi Besse-
nyei György Tanárképző 
Főiskola biológia-testne-
velés szakán végeztem 
1997-ben, és az azt köve-
tő 10 évben megszerez-
tem a gyógytestnevelői és 
az okleveles pszichológusi 
diplomát. Sportvonalon in-
dultam el, de mindig ben-
nem volt a segítő attitűd, 
s amikor a Kazincbarcikai 
Pedagógiai Szakszolgálta-
tó Központban helyezked-
tem el rájöttem, csak úgy 
tudom ezt a segítő munkát 
végezni, ha minél komp-
lexebben tudom felismer-
ni, kezelni a problémákat. 
Az újabb feladatok, újabb 
ismeretszerzés felé irá-
nyítottak: letettem a köz-
oktatás vezetői és a pszi-
chológusi szakvizsgát is.

– Hogyan élte meg az el-
múlt évek átszervezéseit 
az önök intézménye? Je-
lenleg hány szakemberrel 
látják el feladataikat, mi-
lyen nagyságrendű kliens-
körrel foglalkoznak?
– Szó se róla, volt részünk 
benne, de mindig előrete-
kintettünk, változásme-
nedzselést végeztünk. 
Átvészeltük ezeket az 
időszakokat, a legnehe-
zebb helyzetekben is tud-
tunk kreatívak lenni. Négy 
fenntartóváltást éltünk át, 
igyekeztünk ezekből a vál-
tozásokból pozitívan ki-
jönni. Közben feladataink 
bővültek. Jelenleg 59 köz-
nevelési intézménnyel va-
gyunk napi kapcsolatban. 
Legfontosabb tevékeny-
ségi területeink: nevelési 
tanácsadás, logopédiai el-
látás, pszichológiai tanács-
adás, szakértői bizottsági 
tevékenység, gyógytest-

nevelés, korai fejlesztés, 
szűrővizsgálatokat vég-
zünk, terápiás ellátást biz-
tosítunk. Pedagógusaink 
65 százaléka szakvizsgá-
val rendelkezik, 4 pedagó-
gusnak folyamatban van a 
szakvizsga letétele. A kli-
enskörünk évente 6000 fő 
körül mozog.

– Milyennek ítéli meg vá-
rosunkban a sérült gyer-
mekekkel való foglalkozás 
helyzetét? Milyen együtt-
működési lehetőségeik 
vannak a különböző intéz-
ményekkel, szervekkel?
– Országosan nagy a szak-
emberhiány ezen a terü-
leten, nincs ez másképp 
nálunk sem. Minden erőt 
mozgósítunk annak ér-
dekében, hogy a gyerme-
kek/tanulók megkapják 
a megfelelő ellátást. A ta-
gozaton dolgozó gyógype-
dagógusokat igyekszünk 
bevonni a munkába, szak-
értelmükre szükség van a 
mindennapokban. Legna-
gyobb problémát a logopé-
diai ellátás jogszabály sze-
rinti biztosítása jelenti, de 
több fejlesztő pedagógus-
ra lenne szükség. Komplex 
feladataink végzéséhez el-
engedhetetlen a jó együtt-
működés a bölcsődékkel, 
köznevelési intézmények-
kel, önkormányzatokkal, 

járási kormányhivatal-
lal, a védőnői szolgálattal, 
gyermekorvosokkal, a ci-
vil szervezetekkel, s nem 
utolsósorban a szülőkkel.

– Véleménye szerint mely 
területen a legeredménye-
sebbek?
– Nagy odafigyelést igé-
nyel a korai fejlesztés, itt a 
legnagyobb a hozzáadott 
érték, rendkívül erős csa-
pat végzi a gyógytestne-
velés és gyógyúszás fel-
adatait, valamint büszkék 
vagyunk arra, hogy akk-
reditált Európai Tehetség-
pont lettünk.

– Az elmúlt 3-4 évben ho-
gyan alakultak tárgyi fel-
tételük és pályázati lehe-
tőségeik?
– Az igazsághoz hozzá-
tartozik, hogy nagyon jól 
felszerelt intézményként 
kerültünk állami fenn-
tartásba, köszönhetően 
a korábbi fenntartóknak, 
illetve a kiváló pályáza-
ti lehetőségeknek, me-
lyekkel sikeresen éltünk. 
Azóta nagy fejlesztések 
nem voltak. Időközben a 
vizsgálati-, terápiás- és 
fejlesztőeszközeink, szá-
mítógépparkunk amorti-
zálódott, eszközbeszer-
zés nem volt. Remény van 
azonban, mind a szakmai, 

mind a felszerelés megúju-
lására a sikeres EFOP 3.1.6. 
pályázatnak köszönhető-
en, melyben szakmai ko-
ordinátorként közremű-
ködtem.

– Az előzőekben leírtak 
alapján elmondható, hogy 
munkával teli, mozgalmas 
évet zárt az intézmény. 
Milyen tervei vannak a 
nyári szünetre?
– Szakszolgálatunknál, a 
tanév minden évben au-
gusztus 31-gyel zárul. A 
nyitvatartás nyáron mun-
kanapokon 6.00–14.00 
óráig biztosított. A korai 
fejlesztések és a szakértői 
vizsgálatok folyamatosak. 
Családommal igyekszünk 
kihasználni azt az időt, 
amikor még a lányainkkal 
tölthetjük a nyarat, hiszen 
Anna lányunk 11. évfolya-
mos az Irinyiben, Zita pedig 
7. osztályos a Pollackban. 
Férjemmel terelgetjük út-
jukat, támogatjuk tehetsé-
gük kibontakoztatását a 
magánének, zongora, szol-
fézs és a néptánc területén 
is. Elmondhatom, így kerek 
a világ körülöttünk, min-
denki a helyén van, öröm-
mel végzi a munkáját és 
várjuk az újabb kihíváso-
kat. Vidéki családlátogatás 
és londoni utazás szerepel 
terveink között.
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EGÉSZSÉGTERV

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK –
MINDENT AZ EGÉSZSÉGRŐL / III.
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018-ban két szak-
embert - dr. Erdei Sándor felnőtt háziorvos, kollegiális 
vezető és Tóth Eszter referens - bízott meg azzal, hogy 
elkészítsék városunk első egészségtervét. A dokumentum 
átfogó képet ad Kazincbarcika egészségügyi helyzetéről, 
így kiderül benne többek között az, hogy mely betegségek 
a leggyakoribbak városunkban. 

Cikksorozatunk harmadik 
részében a megelőzés fon-
tosságáról kérdeztük dr. Ha-
lász József háziorvost. 

– Nagyon fontos a pre-
venció, a megelőzés. Ho-
gyan tarthatjuk magunkat 
egészségesen?
– A legegyszerűbb az 
egészséges, stresszmen-
tes életmód. Persze vala-
mennyi stresszre minden-
kinek szüksége van, csak 
a túl sokra nem. Az ember 
életében egyszer legalább 
előfordul valamilyen nagy 
stresszhelyzet: családi tra-
gédiák vannak,munkahely 
elvesztése/váltás, család-
fenntartási krízishelyzet és 
még sorolhatnánk. Igyekez-
zünk a stresszt amennyire 
csak tudjuk, kontroll alatt 
tartani, bármennyire is ne-
héznek tűnik.
Ezen kívül lehetőség sze-
rint iktassuk be a rend-
szeres mozgást: aki nem 
sportol, az sétálgasson, aki 
kicsit jobb fizikai állapotban 

van, az már kocoghat, aki 
kicsattan az egészségtől, 
nyugodtan futhat kilomé-
tereket. Az úszás is nagyon 
jó sport, szerencsére váro-
sunkban van uszoda. Sajná-
latos dolog azonban, hogy 
nagyon sokan nem tudnak 
úszni, ennek az az egyik oka, 
hogy - mondjuk úgy - a régi 
nemzedék nagy része nem 
tanult meg úszni. De a lab-
dajátékok is – ha elérhetőek 
– szintén nagyon jól edzik a 
szervezetet. 
Következő fontos lépés az 
étkezés, ami óriási „falat”. 
Törekedni kellene – ha más 
nem – a mediterrán diéta 
többé-kevésbé való be-
tartására: azaz zöldségek, 
gyümölcsök, viszonylag 
kevés szénhidrát és cukor, 
húsoknál nem a vörös hú-
sok szeretete, hanem inkább 
a csirke, szárnyasok, halak 
– amit nem mindenki sze-
ret – kevésbé fogyasszuk a 
disznóhúst, és legkevésbé 
a vadhúsokat és a marha, 
ill. kövér húsokat, valamint 

a zsírt. Fitten kell magunkat 
tartani, és ez csak egészsé-
ges étkezéssel tartható fent. 
A cigarettázás és az alkohol-
fogyasztás: dohányzás terén 
nagyon rosszak a tapaszta-
lataim, rengeteg fiatal – akár 
még gyerek is - dohányzik, 
és sajnos a felnőttek között 
is nagyon sokan. Tudvale-
vő - normál esetben – 10 
évet vesz el egy dohányos 
életéből a cigarettázás, ki-
vétel azok az esetek, akik 
rákos daganatban halnak 
meg. A hiedelemmel ellen-
tétben nem csak tüdőrák 
esetén játszik nagy szere-
pet a dohányzás, hanem az 
egész emésztőrendszeren: 

tehát a garat, a gége a gyo-
mor, és nem is gondoljuk, de 
a húgyhólyagrák is sokkal 
gyakoribb azoknál, akik ci-
garettáznak. 
Az alkohol-és drogfogyasz-
tás: a drogfogyasztás talán 
nem annyira veszélyes a 
környéken, vannak a fiata-
lok között próbálkozások, 
de nem olyan rettenetesen 
masszív dolgokat fogyasz-
tanak, ellentétben az alko-
hollal. Tudvalevő, hogy 1-2 
pohár bor akár jótékony ha-
tású is lehet az érrendszerre. 
De mondjuk meg őszintén, ki 
áll meg 1-2 pohár bornál, aki 
megindul? Itt ez a probléma. 
Az életmód nagyon so-
kat befolyásol abban, hogy 
hány évet kapunk és hogyan 
tudjuk azokat az éveket el-
tölteni. Fontos a jó munka-
hely, a nyugalom, a jó csa-
ládi környezet. Nyilván, akik 
családi környezetben élnek, 
van házastársuk, gyerekük, 
stb., azok boldogabban él-
nek, mint aki magányban, 
egyedül próbál élni. 

– Milyen gyakran járjon szű-
résre az ember, egyáltalán 
mit takar az átfogó szűrő-
vizsgálat?
– Ha átfogó szűrést nézünk, 
akkor mindennemű szűrésre 
gondolunk. A nőknél legfon-

tosabbak a nőgyógyásza-
ti szűrővizsgálatok: az igen 
gyakori mellrák vagy a méh-
nyakrák első stádiumokban 
nagyon jól kezelhető. A férfi-
aknál ugyanúgy komolyan 
kell venni a szűrést: nagyon 
sok a prosztata gond, így a 
prosztata nagyobbodás egy 
nagytömegű probléma, ami 
egyébként egész jól kezel-
hető a férfiaknál. A prosz-
tatarák azért kevésbé fordul 
elő, nem túl agresszív rákfaj-
ta, tehát a legtöbb esetben 
hosszú a túlélési ideje.
A tüdőszűrésnek szintén 
van jelentősége, hiszen - 
mint ahogy láttam - nem 
egy embert szűrtek ki első 
stádiumokban tüdőrák ese-
tében, és végül is óriási je-
lentősége van, mert a túlélés 
attól függ, mennyire van el-
terjedve ez a daganat. 
Ha van rá lehetőség éven-
te, kétévente vérképet ér-
demes nézetni. Nagyon sok 
az ún. kolorektális rák, vagyis 
bél rosszindulatú daganata. 
Itt, ha valaki észlel valami-
lyen olyan tünetet, hogy a 
székletnek a rendszeres-
sége, gyakorisága megvál-
tozik, vagy véres székletet 
tapasztal, érdemes minél 
előbb elmenni orvoshoz, 
hogy kezelve legyen a prob-
léma. 
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KAZINCBARCIKAI ÍJÁSZ EGYESÜLET

Éremeső az EmReBa
Íjászbajnokságon

Véget ért az EmReBa Észak-Magyarországi Regioná-
lis 3D Íjászbajnokság július 7-én, Felsőtárkányban. A 
Kazincbarcikai Íjász Egyesület tagjai számos éremmel 
és serleggel tértek haza a versenyről.

Az EmReBa Észak-Magyarországi Regionális 3D Íjász-
bajnokság ötödik, egyben záró fordulóját Felsőtár-
kányban tartotta meg a szervező „Unicornis” Egri Íjász 
Sportegyesület.
A sporteseményre több mint száz versenyző érkezett, 
akik mini, gyerek, ifi, felnőtt és senior kategóriákban 
mérették meg magukat. A résztvevő egyesületek – a 
teljesség igénye nélkül – Maklárról, Ostorosról, Tisza-
vasváriból, Tiszafüredről, Egerből, Kistokajból, Mis-
kolcról, Salgótarjánból és Kazincbarcikáról neveztek 
a versenysorozat ötödik állomására.
A Kazincbarcikai Íjász Egyesület beszámolójából ki-
derül: az esős időjárás ellenére egy nagyszerű meg-
mérettetésen vettek részt, az egriek technikás pályát 
építettek, ami méltó helyszíne volt a regionális bajnok-
ság zárásának.
Az egyesület tagjai ismét szép számban álltak a do-
bogóra:
1. helyezést ért el: Koós Anna, Elek Vanda, Borga Hella, 

Lisztes Kincső, Nagy Emese, Miklós Máté Bendegúz, 
ifj. Nagy Zoltán és Lisztes István Csanád

2. helyen végzett: Pongrácz István
3. helyezést ért el: Dobos István és Borga András.

Új edzővel készülnek az idei szezonra
A szlovák Marek Kardos személyében új vezetőedzője lett 
a Vegyész RC Kazincbarcika röplabdacsapatának. A klubot 
a tavalyi szezonban bajnoki és kupaelsőségig vezető Daniel 
Oravec az utánpótlásban lát el szakmai feladatot.

A VRCK új edzője Marek 
Kardos már számos helyen 
ért el sikereket. A lengyel 
Czestochowa együttesével 
2012-ben Challenge Kupát 
nyert, ezzel párhuzamosan 
pedig a szlovák válogatott 
másodedzőjeként is dol-
gozott. Később a Nyitrával 
két bajnoki címet nyert, és a 
Közép-Európai Ligában is a 
dobogóig vezette az együt-
test. A szakember a Szlovák 
Röplabda Szövetségnél al-
elnöki posztot tölt be. Az új 
tréner segítője a honfitár-
sa Martin Dobias lesz, aki-
vel 3 éve dolgozik együtt. 

A Vegyésszel kapcsolatos 
hír még, hogy az együttes 
1+1 éves szerződést kö-
tött a több mint hússzoros 
szlovák válogatottal Lubos 
Mackoval, aki 4 éve az Eu-
rópa Játékokon 5. helyezett 
szlovák együttest erősítet-
te. A 2 méter magas center 
eddig szülővárosában Fel-
sővízközben, majd Eperje-
sen röplabdázott. A kazinc-
barcikaiak Bajnokok Ligája 
szereplésével kapcsolatban 
biztossá vált, hogy a görög 
PAOK Szaloniki ellen ok-
tóber 9-én Nyíregyházán 
játsszák a kék-sárgák a BL 

1. fordulójának 1. mérkőzé-
sét. A visszavágóra októ-
ber 17-én kerül sor Görög-
országban.
A „hazai” találkozót a Nem-
zetközi Röplabda Szövetség 
szigorú előírásai miatt ren-
dezik a szabolcsi megye-
székhelyen. A klubvezetők 
ugyan szerették volna, ha a 
mérkőzésnek a Don Bosco 
Sportközpont, vagy a mis-
kolci Generali Aréna ad ott-
hont, azonban az a szabály, 
hogy csak olyan teremben 
lehet BL-mérkőzést ren-
dezni, ahol belmagasság 9 
méter és legalább 2000 ülő-
hellyel rendelkezik a csar-
nok. Ennek a két kritérium-
nak együttesen azonban 
az említett két létesítmény 
nem felelt meg.

Hárman az EB-selejtezősorozatban
A kazincbarcikai VRCK férfi röplabdacsapatának három 
tagja is bekerült a magyar férfi válogatott Európa-bajnoki 
selejtezősorozatra készülő keretébe.

Blázsovics Péter hat, Geb-
hardt Norbert tíz, míg Né-
meth Szabolcs több mint 80 

alkalommal viselhette már a 
címeres mezt. A magyar vá-
logatott már meg is kezdte a 

munkát. Az első tétmeccs-
re augusztus közepén kerül 
sor,Budapesten, az ellenfél 
pedig az a Macedónia lesz, 
melynek sorait szintén erő-
síti egy VRCK-s, mégpedig 
Vlado Milev.

KBSC

NYÍREGYHÁZÁN KEZDIK AZ NB II-ES SZEZONT 

VRCK

Elkészült a labdarú-
gó NB II Merkantil Bank 
Liga sorsolása. A Ka-
zincbarcika július 29-én 
vasárnap a Nyíregyháza 
otthonában kezdi meg 
szereplését, az első „ha-
zai” mérkőzésre augusz-
tus 5-én Putnokon a Ka-
posvár ellen kerül sor.

Az első öt fordulóban 
rendre korábban NB 
I-ben is szerepelt együt-
tesekkel játszik a Bar-

cika. Az első fellépésre 
Nyíregyházán kerül sor, 
majd augusztus első va-
sárnapján Putnokon a 
Kaposvár lesz az ellen-
fél. Mindkét együttes ját-
szott már az élvonalban és 
az is közös a két csapat-
ban, hogy 2015-ben es-
tek vissza a harmadik vo-
nalba. A Kaposvár az NB 
II utolsó helyezettjeként, 
míg a Nyíregyháza az első 
vonalból, azért mert nem 
kapta meg az élvonalban 

szerepléshez szükséges 
engedélyt a Magyar Lab-
darúgó Szövetségtől. A 
harmadik fordulóban az 
1990-es években NB I-t is 
megjárt Tiszakécske ott-
honába látogat a Koleszár 
csapat, majd a tavaly még 
az NB I-ben szereplő Bal-
mazújváros érkezik Put-
nokra. Az NB I-es múlttal 
rendelkező együttesek 
elleni fellépések sorát az 
augusztus 29-i váci fel-
lépés zárja. Az NB II-ben 

idén is lesznek hétkö-
zi fordulók az első éppen 
a most említett Vác elleni 
találkozó. Az őszi szezon 
utolsó meccsét Békés-
csabán játssza a KBSC, de 
2018-ban rendeznek még 
két tavaszi idényből előre-
hozott találkozót is. A bar-
cikaiak december 9-én a 
Nyíregyháza, míg decem-
ber 16-án a Kaposvár ellen 
szerepelnek. 
A klubnál fontos szerepet 
kaptak az igazolások is. 

A múlt héten Tony Ka-
nalos állapodott meg a 
kék-sárgákkal. A ro-
mániai támadó mel-
lett Fótyik Dominik is 
Kazincbarcikán foly-
tatja pályafutását, aki 
Mezőkövesdről igazolt 
Barcikára, de koráb-
ban már szerepelt itt. A 
KBSC remekül teljesített 
az edzőmérkőzéseken, 
ugyanis az Ózd és a Tály-
lya ellen egyaránt 4-0-ra 
győzött a csapat.

Blázsovics Péter Gebhardt Norbert Németh Szabolcs
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IX. EUNICE KENNEDY SHRIVER 
EMLÉKNAP A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN

2018. JÚLIUS 20. 15:00 KAZINCBARCIKA, VÖLGYPARK

TÓTH VERA, DENIZ, DESPERADO, KIRÁLY LINDA ÉS KIRÁLY VIKTOR
Kállai Ildikó, Havasi Gábor, városi művészek előadásai, sportolók, fogyatékossággal élő csoportok, speciális olimpikonok bemutatói

Műsorvezető: Szabó Béla

A RENDEZVÉNY INGYENES. A RENDEZVÉNY ROSSZ IDŐ ESETÉN A DON BOSCO SPORTKÖZPONTBAN LESZ MEGTARTVA. A RENDEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK.

www.facebook.com/specialolympicshungary

KAZINCBARCIKA

Érdekességek, hírek, 
információk, sok-sok zene!

Könnyed, nyári 
beszélgetős műsor. Kapcsoljana

k ránk!

 Zimány Lindával
Július 17., kedd 10 óra (ismétlés 18 óra)

AZ ADÁS VENDÉGEI:

Nyári ételek és saláták késztése
• Pucsok Gabriella – cégvezető, 

Ambrózia Étterem és Panzió
• Plopp Attila – konyhafőnök, 

mesterszakács, Ambrózia 
Étterem és Panzió

Egészséges életmód
• Orgona Richárd – személyi és 

fitneszedző

A Sky Fanatic is fellép 
a 6. Kolorfesztiválon
• Bereznay András – Sky Fanatic
• Nahaj Péter – Sky Fanatic

KAZINCBARCIKAI BIRKÓZÓTÁBOR

EDZÉS, KEMÉNY MUNKA ÉS SZÓRAKOZÁS
A KVSE Birkózó Szakosztálya július 2-a és 6-a között 
rendezte a már hagyományosnak számító nyári edzőtá-
borát. A tábor vezetőségét Kónya Lajos vezetőedző és 
táborvezető, Fodor Pál technikai vezető, Szőgyör Mihály 
segítő edző, Fodor Mónika és Demeterné Dobos Szabina 
szülők alkották. Az edzőtábor bázishelye a KSK Sporttelep 
birkózó csarnoka és a sporttelep szabadtéri létesítményei 
voltak. A táborban eltöltött egy hétről Kónya Lajos veze-
tőedzőt kérdeztük. 

– Milyen céllal jött létre a 
sporttábor? 
– A szülőknek érdeke volt, 
hogy a gyerekek ne legye-
nek egyedül, így szívesen 
hozták el őket hozzánk a 

birkózótáborba. Nem aka-
runk mindenkiből birkózót 
nevelni, de a legfontosabb, 
hogy képességben, akarat-
ban, jellemben fejlődjenek a 
gyerekek, ha valakiből baj-

nok lesz akkor az a hab a 
tortán.

– Kik és milyen korosztály 
vehetett részt a táborban?
– Zömével sportoló gyere-
kek, de az interneten is meg 
volt hirdetve, így olyanok is 
voltak, akik most csatlakoz-
tak hozzánk. A legkisebbek 
óvodások voltak, egyébként 
általános iskolás lányok és 
fiúk jelentkeztek zömmel.  

– Milyen programokat 
szerveztek a gyerekek szá-
mára? 
– Napi két edzés volt, déle-
lőtt és délután, de töreked-
tünk arra, hogy mindennap 
érdekes és változatos sport 
és szabadidős tevékenysé-
get tudjunk biztosítani szá-
mukra. Részt vettünk lo-
vagláson, kerékpártúrán. A 
lovaglás nagyon különleges 
élményt adott a gyerekek-
nek, a kerékpártúra célja 

pedig a Kazincbarcikától 14 
km-re lévő Tardonai hor-
gásztó volt. Strandoltunk 
a Vadna Parkban, ott a jó 
úszók a strand által kijelölt 
területen a mélyebb rész-
ben is megmérették magu-
kat. Kipróbáltuk a tekét. Ez-
zel a sportággal a gyerekek 
többsége most találkozott 
először. A megrendezett 
verseny izgalmasnak bizo-
nyult, hiszen a versengésen 
a Teke Szakosztály elnöke 
is jelen volt. Nem volt két-
séges, hogy szakavatott 
embertől tanulhatták meg 
a sport alapjait. Ezek mel-
lett szabadidős játékokat 
iktattunk be, reptettünk 
sárkányt, vagy épp bújócs-
káztak a gyerekek.

– Hogyan értékeli a gyere-
kek teljesítőképességét? 
– Minden gyerek nagyon 
ügyes volt, a feladatokat 
mindenki tudásának meg-

felelően végezte el, a felmé-
rés alapján Kiss Bence, Pál-
kutas Levente és Demeter 
Dominikot emelném ki. 

– Lesz még folytatása a tá-
bornak?
– A mostani egyhetes tábor 
volt. A gyerekek többet is 
igényelnének, de egyelőre 
ezt az időtartamot tudtuk 
biztosítani. Ha igény lenne 
rá még egy második tur-
nust is szívesen indítanék, 
de következő évben is cél 
a sporttábor megszerve-
zése. 

– Mikor és hol lehet birkó-
zást tanulni?
– Az új tagok augusztus 15-
étől, hétfőtől péntekig kezd-
hetik az edzéseket, nyári 
szünetben szerdánként a 
Kazincbarcikai Sportköz-
pont területén található a 
birkózó csarnokban lehet 
sportolni.

PROGRAMAJÁNLÓ
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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

 2018. július 20.

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

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 korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokza-
ti felújítás, nyílászárócsere, 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 re-
zsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is meg-
állapítottak.

I. emelet m2

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

II. emelet m2

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

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a 
következő elérhetőségeken:

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

e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Go energiaital 250 ml:
Lenor mosókapszula 14 db-os: 
Surf mosópor (color) 4,2 kg: 
Perfex WC-papír 3 rétegű 24 tek.: 
Chio Chips minden ízben 70g–75g:

88 Ft
1300 Ft
1950 Ft
800 Ft
210 Ft

352 Ft/l
92,8 Ft/db
464 Ft/kg
33 Ft/db
3000–2800 Ft/kg

Műanyag poharak, evőeszközök, savanyúságok 
tészták, fűszerek nagy választéka!

Sütemények, linzerek, vödrös nápolyik
nagy választékban kaphatók!


