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TÉRSÉG

„BORBAN ÉL AZ ÉLET…”
Tizenhét évvel ezelőtt a 
Bánhorváti- Nagybarca 
Polgári Együttműködés 
Egyesület akkori elnöké-
nek, Csíkász Gábornak és 
barátainak az elképzelése 
nyomán rendezték meg 
első ízben a három telepü-
lés, – Bánhorváti, Nagy-
barca és Vadna – össze-
fogásával a Bán-völgye 
Borversenyt, melyben 
jelentős szerepet vállal-
tak a nagybarcai szár-
mazású Séra testvérek. 
Talán maga sem hitte vol-
na, hogy a hagyomány-
teremtő céllal meg-
tartott esemény ilyen 
hosszú utat jár be, s utó-
dai ugyanolyan lendülettel 
és szeretettel folytatják 
közösségépítő munkáját, 
mint egykoron azt ő tet-
te. Az április 13-án lebo-

nyolított versenyre min-
den gazda kétféle borral 
nevezhetett, melyeket 
a falvak művelődési há-
zaiban gyűjtöttek össze 
és szállítottak a rende-
ző községbe. A minősítés 
négy kategóriában tör-
tént: Bán-völgye fehér- 
és vörösbora, valamint 
más táj fehér-, illetve vö-
rösbora szerint. A leadott 
mintákat tíztagú zsűri bí-
rálta. A bizottság elnökei 
neves borászok voltak: 
Módos Péter, a Magyar 
Borakadémia nyugalma-
zott elnöke, Urbánné Hu-
szár Klára borász, nyu-
galmazott főiskolai tanár, 
valamint Viniczai Sán-
dor borász, szakújságíró. 
A verseny koordinálását, 
valamint bíráló bizottsá-
gok véleményének tol-

mácsolását Séra Mihály 
borász vállalta magára.  A 
három település képvi-
seletében Antal Attila, ifj. 
Czövek Károly és Csehes 
Károly vett részt a zsű-
ri munkájában. A hagyo-
mányoknak megfelelő-
en a díjak előtt adták át 
a Séra család által 2007-
ben alapított „Csikász Gá-
bor Emlékérmet”, melyet 
ezúttal a zsűriben vég-
zett több éves tevékeny-
ségéért Módos Péter ka-
pott. Emellett a zsűri 11 
arany, 22 ezüst, 37 bron-
zérmet és 25 oklevelet 
osztott ki. A 2018-as év 
legjobb Bánvölgye fehér-
bora Tóbiás Lászlóé, a leg-
jobb vörösbor pedig Sivák 
László borgazdáé lett. A 
résztvevőket Vadnai Zol-
tán, Nagybarca polgár-

mestere, Demeter Ádám, 
a Bánhorváti-Nagybar-
ca Polgári Együttműkö-
dés Egyesület elnöke és 
Demeter Zoltán ország-
gyűlési képviselő köszön-
tötte, majd dr. Jacsó Pál, 
az Avasi Borászok Asz-
taltársaságának alelnöke 

saját verseiből és boros 
dalokból összeállított mű-
sorát tekinthették meg a 
jelenlévők. 
A jóízűen elfogyasztott 
ebéd után a helyi boros-
gazdák kedélyes tapasz-
talatcserére pincéikbe in-
vitálták a vendégeket.

„A VERS 
MINDENKIÉ”

„A dolgok változnak. A 
vers örök.” – írja József 
Attila, akinek szüle-
tésnapján, április 11-én 
tartjuk a magyar köl-
tészet napját, tágabb 
értelemben az iroda-
lom ünnepét. Hiszen 
Somlyó György Kos-
suth-díjas költő, Jó-
zsef Attila személyes 
ismerősének szavaival 
élve: „A Múzsa kint áll 
előttünk az utcán. En-
gedjük be a házunkba. 
És ne csak ezen a na-
pon. Az év mindegyik 
napján." S ha máskor 
nem is, legalább ek-
kor tisztelegjünk egy-
egy vers elolvasásá-
val nagy költőnk előtt. 
A berentei Művelődési 
Ház hagyományaihoz 
híven idén is megren-
dezte vers-és próza-

mondó versenyét, mely 
második éve viseli a le-
gendás berentei peda-
gógus, Urbán László ne-
vét. A helyiek körében 
mély tiszteletnek örven-
dő magyar szakos tanár 
generációkon át tanítot-
ta az irodalom szerete-
tére a falu lakóit. A mina-
pi versenyt két részben 
bonyolították le. Április 
8-án az óvodások, illetve 
az általános iskola alsó-
sai mutatták meg tudá-
sukat, április 11-én, pedig 
a felsősök és a felnőt-
tek szavalták el kedvenc 
költeményeiket. Össze-
sen öt óvodás, huszony-
nyolc diák és hat felnőtt 
vett részt a megméret-
tetésen. A szavalatokat 
emléklapokkal, csoko-
ládéval és ajándékköny-
vekkel jutalmazták.

ÉLETTERÜNK, A FÖLD
A Föld napjához közeledve 
felmerül a kérdés: mennyire 
bánunk tudatosan környe-
zetünkkel? Gyakorlatilag az 
már tény, hogy Földünk az 
emberi tevékenység nyo-
mán visszafordíthatatlan 
változáson megy keresztül. 
Különösen a népességnö-
vekedés és a növekvő élet-
színvonal terheli meg a Föld 
véges erőforrásait. A lélek-
szám emelkedése együtt 
jár a fogyasztás erősödé-
sével, mely környezetká-
rosításhoz, erdőirtáshoz, 
szennyezéshez, hulladék-
hegyekhez vezet. Hiszen 
a táplálék megtermelésé-
hez újabb földeket kell ter-
melés alá venni, ami csak 
újabb természetes élőhe-
lyek, ökoszisztémák fel-
számolásával, felégetésé-
vel, erdőirtással nyerhető. 
Ez veszélyezteti a biológi-
ai sokféleséget, fák irtá-
sával pedig kedvezőtlenül 
hat a szén-dioxid-mér-
legre. Felmérések szerint 

a vízfelhasználás kétszer 
gyorsabb ütemben nőtt az 
elmúlt száz évben, mint a 
lakosság, miközben a víz-
készlet 1%-a alkalmas em-
beri fogyasztásra. Ráadásul 
édesvízkészletet a túlzott 
fogyasztáson kívül az ég-
hajlatváltozás, a környe-
zetszennyezés, a gazda-
sági növekedés, a változó 
életstílus is veszélyezteti. 
Ugyanakkor a fogyasztói 
társadalom egyre nagyobb 
nyersanyag-és energia-
igénnyel jelentkezik. A gaz-
dasági és a technikai fel-
lendülés okán a világnak 
50%-kal több megújuló 
erőforrásra lenne szüksé-
ge, mint amennyit a Föld 
fenntartható módon nyúj-
tani tud. Ezen alapgondola-
tok mezsgyéjén vázolta fel 
gondolatait Hornyák Gyula, 
a Miskolci Egyetem mun-
katársa Bánhorvátiban, az 
április 10-én tartott elő-
adásában. A bolygónk álla-
pota, avagy hogyan pusz-

títjuk el földünket című 
prezentációjában azt hang-
súlyozta az előadó, hogy 
jelenleg egy olyan jövő felé 
száguldunk, ami a bolygó 
pusztulását eredményezi. 
Beszámolójában egészen 
a Föld születésétől kezdve 
ecsetelte a bolygó változá-
saihoz vezető utat. Kitért 
többek között az óceánok 
szennyezésére, beszélt a 
Mexikói-öbölben találha-
tó „halott zónáról”, ahol 
már szinte eltűnt az élet. 
A térségben a környezet-
szennyezés hatására oxi-
génhiányos övezet alakult 
ki. A tengervíz alacsony 
oxigénszintje elpusztítja a 
halakat, károsítja a tengeri 
élőlényeket, ezért nevezik 
halott zónának. Az érdek-
feszítő előadás célja az volt, 
hogy felnyissa az emberek 
szemét, a jövő bennünk rej-
lik, csak rajtunk múlik, ho-
gyan élünk ezzel a lehető-
séggel. 

(Forrás: http://fna.hu)

N E FE LEJC S TAGÓVODA

MEGSZÜLETETT AZ 
UNIKORNISCSIKÓ

Unikorniscsikó született 
az Nefelejcs Tagóvodában. 
Az ötletgazda Gálik Valen-
tinné, a vizuális munka-
közöség vezetője elkép-
zelése alapján az eredeti 
szobor kicsiny mása a Ka-

zincbarcikai Összevont 
Óvodák április 24-én, 16 
órakor nyíló kiállításának 
központi alakja lesz az Eg-
ressy Béni Művelődési 
Központban. A gyerekek 
rajzaiból és makettjeiből 

álló tárlat témája Kazinc-
barcika 65 éves születés-
napja lesz. Mivel a körfor-
galomban álló unikornis 
színes, ezért az ovisok kö-
zösen a szivárvány színe-
ire festették a kiscsikót is.

EGY SZI K R ÁVA L TÖBB

KITEKINTÉS  
A JÖVŐ FELÉ

Harmadik előadását tartotta a Mezey István Művészeti 
Központban április 10-én a Szikra Alapítvány szakmai 
fórumsorozata az „Egy Szikrával több…”. A záróelőadás 
témája a jövő városa volt.

A rendezvényen Csatlós-
né Radeczki Mária, az Idő-
vár Nyugdíjas Kulturális 
Klub tagja köszöntötte a 
vendégeket, majd átadta 
a szót az előadónak, Bar-
tók Boglárkának, a Mis-
kolci Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar már 
végzett, fordító tolmács 
mesterszakos hallgatójá-
nak.
Az előadó a téma felveze-
tése után egy rövid törté-
nelmi áttekintést után be-
levágott a prezentációba, 
melyben ötven évvel elő-
re tekintve próbált reális 
lehetőségeket felvázolni a 

városok előtt álló lehető-
ségekről. 
Az érdeklődők megtud-
hatták, hogy mik a jövő 
legfőbb kihívásai, illetve, 
hogy milyen a térség jö-
vőképe. Szó volt a tech-

nológia fejlődéséről, ahol 
az okostelefonok és a ro-
botika egyre nagyobb tér-
szerzésének az előnyeire 
és hatásaira is fény derült.
Az előadás végén a hall-
gatóságnak is volt lehető-
sége vitatkozni a témáról, 
ahol mindenki kifejthette a 
véleményét és egyéni né-
zetét a közeli és távoli jö-
vővel kapcsolatban.

K AZI NC BA RC I K A I TE M ETŐ

ÚJ, VADBIZTOS 
KERÍTÉS ÉPÜL

A kazincbarcikai közte-
mető kerítése az elmúlt 
időszakban a rongálások 
és a vadon élő állatok ál-
tal okozott kár követ-
keztében egyre kevés-
bé töltötte be funkcióját, 
és a szabadon közlekedő 
vadak egyre gyakrab-
ban rongálták meg a sí-
rokon található virágo-
kat. Ezért Kazincbarcika 
Város Önkormányzata 
saját forrásából meg-
kezdte a temető keríté-
sének teljes felújítását, 
aminek következtében 
a jelenlegi temető körül 
egy megerősített, vad-
biztos kerítés kerül ki-

alakításra. Mint azt Bukó 
Géza önkormányzati kép-
viselőtől megtudhattuk, 
a temető környékén je-
lenleg is zajló munkálatok 
várhatóan még április fo-
lyamán befejeződnek, ezt 
követően a hozzátarto-
zók által kihelyezett virá-
gok már nem válnak majd 
a vadállomány martalé-
kává. A korábbi időszak-
ban felmerült kellemet-
lenségekért pedig mind 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata, illetve az 
üzemeltető a Barcika Park 
Nonprofit Kft. is elnézést 
kér a temetőlátogatóktól 
és a gyászolóktól.

ÉV FOR DU LÓ

EGRESSY BÉNIRE 
EMLÉKEZTEK

Ünnepi istentisztelettel és koszorúzással emlékez-
tek Egressy Bénire, születésének 205. évfordulóján a 
Kazincbarcika-alsói Református Egyházközség tagjai 
április 14-én.

A program istentiszte-
lettel kezdődött, majd 
a templom előtt ünnepi 
műsorral idézték fel Eg-
ressy Béni emlékét. A ze-
nés műsorban Orbán Zita 
és Samu Ágnes a Kodály 
Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola művésztanárai 
Egressy által feldolgozott 
népzenéket adtak elő. A 
megemlékezés koszo-

rúzással ért véget. A ze-
neszerző emlékművénél 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata nevében Kli-
mon István alpolgármester, 
Bukó Géza és Pásztor Gábor 
önkormányzati képviselők, 
a református egyházköz-
ség, az Egressy Béni Városi 
Könyvtár dolgozói, valamint 
a gyülekezet tagjai helyez-
ték el az emlékezés virágait.
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K IÁ LLÍTÁS

„FESTÉKBE OLDOTT MOSOLY”
„A beszéd képiesítése elsősorban a betű, ám ha a betűk következtében megnyílik 
a lélek és képzelet, amitől színek szöknek a vászonra, az, az érzelmek magasabb 
szintre emelését segíti elő” – vallja P. Dányi Gabriella költő és festő, akinek a költé-
szet napján, a fenti címen nyílt kiállítása az Irinyi János Református Oktatási Központ 
Szakgimnáziumában. 

Az intézmény aulájában 
felsorakoztatott negy-
vennyolc festmény egy 
része könyvillusztráció. 
Témájukat tekintve első-
sorban nonfiguratív al-
kotások, melyeket a ver-
sek által kiváltott érzelmi 
hatás hívott életre. Ter-
mészetesen a művész 
gondolatai a képi ábrázo-

láson túl vers formájában 
is megjelennek. Az alko-
tó a festmények hangu-
latát idéző költeményei 
mellé Devecsery László 
verseiből válogatott né-
hányat. 
A tárlatot Harsányiné 
Kovács Marianna, az is-
kola nevelési igazgató-
helyettese nyitotta meg, 

a kiállítót pedig Deme-
terné Mérai Mária peda-
gógus méltatta a közön-
ségnek. Az eseményen 
a diákok verses-zenés 
műsorral szórakoztatták 
a megjelenteket. P. Dányi 
Gabriella rendhagyó ki-
állítását április 29-ig te-
kinthetik meg az érdek-
lődők.

I NTE R J Ú

„ M I NDIG KÖZÖSSÉG BE N 
É REZTE M JÓL MAGAM”

Az idén 65. születésnapját ünneplő városunk interjúsorozatban szólítja meg azon 
városlakókat, akik ebben az évben töltik be a 65. életévüket, és a kezdeti időktől 
fogva itt élnek. Soron következő interjúalanyunk Pásztor László önkormányzati 
képviselő, aki jelenleg negyedik ciklusban szolgálja a várost.

Mint oly sokan, az ön szülei 
is új munkahely reményé-
ben érkeztek a városba az 
ötvenes évek elején. Mi-
lyen területen helyezked-
tek el?
Szüleim Heves megyéből, 
Karácsondról származnak. 
Édesanyám a Bányásza-
ti Aknamélyítő Vállalatnál 
dolgozott nyugdíjazásá-
ig adminisztratív vezető-
ként (gazdasági igazga-
tóként), édesapám a cég 
csoportvezetője volt. Ab-
ban az időben a bányászat 
sok embernek nyújtott 
tisztes megélhetést. Igaz, 
hogy Gyöngyösön szület-
tem 1954. november 6-án 
– szüleim már születésem 
előtt Kazincbarcikán dol-
goztak – de én tősgyö-
keres kazincbar-
cikainak vallom 
magam. Itt jár-
tam óvodába, 
általános is-
kolába, s él-
tem az 50-
es, 60-as 
évek gyer-
m e k e i n e k 
mozgalmas 

életét az óriási városépí-
tés árnyékában, élvezve 
annak minden örömét és 
előnyét.

Egyenes út vezetett a bá-
nyászat felé, középisko-
lai tanulmányait is ennek 
rendelte alá?
Miskolcon 1973-ban a Zal-
ka Máté Gépipari Techni-
kumban az érettségivel 
együtt gépgyártás-tech-
nológia képesítést kaptam. 
Később munka mellett el-
végeztem a bányaipa-
ri technikumot, valamint 
emelt szintű munkavé-
delmi szakképesítést és 
gyakorlati munkavédelmi 
oktatói végzettséget is 
szereztem. Első munka-
helyem a Bányászati Ak-

namélyítő Válla-
lat volt, majd 

a Borsodi 
S z é n b á -
nyák ak-
kori leg-
nagyobb 
ü z e m é -
b e n , a 

M á k v ö l -
gyi Bánya-

ü z e m b e n 

helyezkedtem el, amely 
helyileg Alberttelep köz-
ponttal működött.

Milyen munkaterületen 
tevékenykedett?
Végigjártam a szakmai 
ranglétrát, különböző be-
osztásokban dolgoztam, 
10 évig függetlenített ifjú-
sági vezető voltam. Mű-
szaki csoportban biz-
tonsági megbízottként 
balesetek kivizsgálásá-
val és biztonságtechnikai 
oktatással foglalkoztam 
a közel 20 ezer ember-
nek munkát adó üzem-
ben, mely mind létszám-
ban, mind termelésben az 
egyik legnagyobb bánya-
üzem volt az évi egymillió 
tonnás széntermeléssel.

Az előbbiekben említet-
te, hogy 10 évig függet-
lenített ifjúsági vezető 
volt. Hogyan éltek a bá-
nyászfiatalok a 70-es 80-
as években?
A bányászat prosperálá-
sa idején nagy anyagi és 
szellemi erőket csoporto-
sítottak a bányászembe-
rek kulturális, szabadidős 
és sportolási lehetősé-

geinek biztosítására. 
Szinte minden tele-
pülés rendelkezett 
önálló kultúrház-
zal, sportpályákkal, 
s p o r t e g y e s ü l e -
tekkel, művésze-
ti csoportokkal. 
A mi feladatunk 
volt tartalom-
mal megtölteni 
ezeket az intéz-
ményeket. Ren-
geteg kulturá-
lis rendezvény 
megszervezésé-
ben vettem részt, 

magam is aktív szereplője 
voltam a sportversenyek-
nek, különösen atlétikában 
és úszásban voltam sike-
res, egész éremkollekció-
val rendelkezem. Felettes 
vezetőink saját példájukon 
keresztül inspiráltak, és 
minden támogatást meg-
adtak a még jobb ered-
mények eléréséhez mind 
a munka területén, mind 
szabadidő hasznos eltöl-
téséhez. Igazi közösség-
kovácsoló volt a brigád-
mozgalom, társadalmi 
munkában játszóteret épí-
tettünk, szépítettük a te-
lepülést. Igazi barátságok 
alakultak ki, melyek nagy 
része ma is működik. A bá-
nyászok anyagi és erkölcsi 
elismerése magas színvo-
nalú volt, felejthetetlen bá-
nyásznapi ünnepségeken 
ismerték el ezt a veszélyes 
és nehéz fizikai munkát.

Egyéni élete hogyan ala-
kult ebben az időszakban?
Házasságot 1979-ben kö-
töttem, feleségem (aki 
sajnos elhunyt) a Sajóvöl-
gye Tanszékszövetkezet 
igazgatóságán dolgozott, 
váratlanul fellépő súlyos 
betegsége miatt már nem 
élvezhette a nyugdíjas 
éveket. Házasságunk-
ból egy fiúgyermek szü-
letett, aki gépészmérnök, 
közgazdász szakmérnök, 
jelenleg Budapesten dol-
gozik. A többi bányászhoz 
hasonlóan mi is – a mun-
káknak köszönhetően –, 
rövid időn belül lakást kap-
tunk, s a város fejlődésével 
fokozatosan javult a kom-
munális ellátás színvona-
la, a városi élet feltételei 
megteremtődtek. 

A rendszerváltás után kör-
zetünkben is sorra zártak 
be a bányák, egyik napról 
a másikra megszűntek az 
addig biztos egzisztenciát 

nyújtó munkahelyek. Ho-
gyan érintette ez az ön ké-
sőbbi pályafutását?
Nekem is váltanom kellett, 
újabb szakterületre speci-
alizálódtam, melynek ér-
dekében ismét tanulás 
következett az életem-
ben: ingatlanbecsléssel, 
ingatlanforgalmazással 
kapcsolatban folytattam 
tanulmányokat Budapes-
ten. Jelenleg a Barcika PH 
IN-KÖZ Ingatlanközvetítő, 
Értékesítő Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. ügyve-
zetője vagyok. Szeretem 
ezt a munkát, rengeteg 
tapasztalatot gyűjtöttem 
az elmúlt években, széles 
kapcsolatrendszerem ala-
kult ki.

A közösségért való tenni 
akarása 17 évvel ezelőtt a 
közélet felé terelte, jelen-
leg negyedik ciklusát tölti 
önkormányzati képviselő-
ként. Mi inspirálta erre a 
feladatra?
Mindig közösségi em-
ber voltam, közösségben 
éreztem jól magam. Úgy 
vélem, érző szív dobog 
bennem, így a lehető leg-
nagyobb empátiával, ön-
zetlenül igyekszem meg-
oldani azokat az emberi 
problémákat, amelyekkel 
naponta találkozom. Erre 
tanítottak azok a nagyon 
kemény évek, amelyeket 
bányabiztonsági szakem-
berként töltöttem. Jelenleg 
tíz civil szervezetnek va-
gyok a tagja, igyekszem 
valamennyi rendezvé-
nyünkbe aktívan bekap-
csolódni, képviselői mun-
kámat legjobb tudásom 
szerint ellátni, melyhez 
segítséget nyújt pozitív 
életszemléletem, töretlen 
ambícióm, a másokon való 
segíteni akarás. Örülök, 
hogy részese lehettem e 
nagyarányú városfejlesz-
tés megvalósításának.

G I M I GA LÉ R IA

VARÁZSLATOS 
TERMÉSZETFOTÓK

Kégl Imre természetfo-
tóiból nyílt kiállítás április 
10-én a Gimi Galériában. A 
kazincbarcikai kötődésű, 
miskolci fotóművész ki-
állítását Varga István nyi-
totta meg.

Mint elmondta: „a kiállítá-
si anyag, Kégl Imre elmúlt 
években készült termé-
szetfotóiból lett össze-
állítva és leginkább olyan 
képeket választottak ki, 
amelyek a fotós számára 
valamiért fontosak és má-
sok számára is érdekesek 
lehetnek. A képek egy ré-
szén művészi utómunká-
latok eredménye is látható.
„Természetfotói őszinték, 
beavatók és a minden-

séggel mérik magukat. 
Az igazat mondják, nem 
csak a valódit, de mindezt 
a tehetség és a művészet 
eszközeivel. Képei sokkal 
többek természetábrá-
zolásnál, a világ lényegét 
tárják fel nekünk miszti-
kus, filozofikus, fizikán túli 
erők segítségével. Kégl 

Imre egyedi színharmóni-
ája, különleges dinamiká-
ja és lázas szenvedélye jól 
felismerhető, karakteres 
művészetet és örök ér-
vényű műveket hoz létre” 
– írta művészetéről Cso-
hány Domitilla.
Kégl Imre 12 éve kezdett el 
autodidakta módon fotó-
zással foglalkozni, majd az 
évek során egyre több mű-
fajban próbálta ki magát és 
ért el szakmai sikereket. 
2017-ben a Nikon 7 fotó-
pályázaton három kate-
góriagyőzelemmel össze-
sített második helyet ért 
el. A 2018-as Sony Word 
Photograhy A wards -on a 
legjobbak közt kiemelték 
a képét, és külön dicséret-
ben részesült.

TE R M E LŐI VÁSÁ R

HÚSVÉTI 
FINOMSÁGOK

Sonka, kolbász, füstölt húsok, sajtok, kézműves és 
erdei termékek, méz, bor és pálinka, melyeket mind-
mind megtalálhatták a III. Termelői és Húsvéti Vásárra 
kilátogatók Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpont 
parkolójában.

A portékáikat kínálókat és 
a vásárlókat a színpadon 
Szabó Zsolt intézmény-
vezető, Vitális Gábor SDB, 
a Magyar Szalézi Tarto-
mány tartományfőnöki 
vikáriusa, valamint Klimon 
István alpolgármester kö-
szöntötte.
A városvezető köszönetét 
fejezte ki a vásár szerve-
zőinek, hogy minden évben 
megrendezik húsvét előtt 
ezt a programot, ezzel is 
segítve a háziasszonyok 

bevásárlását. Vitális Gábor, 
a húsvét előtti nagyhét je-
lentéséről beszélt, miszerint 
ez a nagyböjt utolsó hete, vi-
rágvasárnaptól nagyszom-
batig. Napjai a nagyhétfő, 
nagykedd, nagyszerda és 
a húsvéti szent háromnap. 
A vásárban az érdeklődők 
megvehették a húsvéti asz-
talra kerülő élelmiszereket 
és nem utolsó sorban zenés, 
táncos programokon szó-
rakozhattak a kiegészítő 
műsorokon.

Fotó: Szűcs Mara
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Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás, gallérral
11 500 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

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

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!
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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. Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek személyes adatai az informá-
ciós 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.

SZA K K É PZÉ S 

SZAKMÁK AZ ÉJSZAKÁBAN
Színes programokkal várták az érdeklődőket a kazincbar-
cikai középiskolák is a Szakmák Éjszakája című rendez-
vénysorozat keretében tartott programokon, melyet a 
Surányiban és a Deákban tartottak április 12-én 18 órától. 

A rendezvény fő célja, hogy 
játékos, érdekes formában 
mutassa be a végzős álta-
lános iskolásoknak a két 
középiskola képzési pa-
lettáját. Az Ózdi Szakkép-
zési Centrum tagintézmé-
nyeiként működő iskolák 
gyerekeket, fiatalokat, fel-
nőtteket invitáltak az este 
hattól kezdődő és egészen 
az éjszakába nyúló rendez-
vényekre.
A programok közt a fod-
rásztanulók a frizurák és 
a fodrászszakma világába 
kalauzolták el az érdek-

lődőket, de a vendégek 
a pincér, felszolgáló, az 
egészségügyi szakmába, 
gépészeti anyagvizsgá-
latba, a művészetekbe, a 
gazdaság, a vállalkozások 
mindennapjaiba, az autó-
szerelés rejtelmeibe és 
nem utolsó sorban az épü-
letgépészet kulisszáiba is 
betekinthettek.
A „Szakmák Éjszakája” 
rendezvény elsődleges 
célja, hogy a szakképzést 
és szakmát újrapozicionál-
ja a közvéleményben, új tí-
pusú kommunikációval érje 

el azokat a fiatalokat és fel-
nőtteket, akik számára ez 
a terület eddig idegen volt, 
és az eseményen kipróbál-
hassák a különböző szak-
mákat az erre berendezett 
tantermekben. Az éjszakai 
programot minden évben 

egyszer rendezik meg, 
országos szinten egysé-
ges időpontban. A prog-
ram az eddigi legnagyobb 
méretű és látogatottságú 
pályaorientációs rendez-
vény hazánkban. Eltérően 
a hagyományos pályavá-

lasztási lehetőségektől, 
nem szervezett, hanem 
szabad idős, családi tevé-
kenységként tartják meg 
a magyarországi szakkép-
zési centrumok és az ön-
állóan csatlakozó szerve-
zetek.

ÓVODA PE DAGÓG I A I KON FE R E NC I A

JÁTSZANI IS 
ENGEDD!

Óvodapedagógiai Konferenciát szerveztek a Kazincbarcikai Összevont Óvodák pe-
dagógusai április 11-én a 65 éves színes városban, mely komplex tevékenységszer-
vezéssel, műhelyfoglalkozásokkal telt, majd a nap végén egy értekezlettel és kiállí-
tással záródott.

A Kazincbarcikai Össze-
vont Óvodák tagintézmé-
nyei a város hatvanötödik 
születésnapjának alkal-
mából egy egész napos 
eseménysorozattal ké-
szültek.
A konferenciára a megye 
több településéről érkez-
tek érdeklődők, akik olyan 
pedagógiai tapasztala-
tokat szerezhettek, me-
lyekre máshol aligha len-
ne lehetőségük. A színes 
szakmai napon, intézmé-
nyenként 25 gyermek és 
az adott óvodák összes 
dolgozója vehetett részt. 
A délelőtt során az óvo-
dákban zajlottak a prog-
ramok, ahol többek kö-
zött megismerkedhettek 
a résztvevők a tevékeny-
ségszervezés, il letve a 
saját készítésű játékesz-
közökkel történő foglal-

kozások titkaival. Ezen 
felül a pedagógusok kü-
lönböző műhelyfoglal-
kozásokon vettek részt, 
melynek során bemutat-
ták az intézményeikben 
folyó napi munka opera-
tív oldalát, így megismer-
kedhettek a kollegák által 
végzett szakmai munka 
nehézségeivel.
A nap második része a ple-
náris üléssel folytatódott 

a Mezey István Művésze-
ti Központban. Itt Fábián 
Katalin, a Magyar Óvoda-
pedagógiai Egyesület el-
nöke, illetve Klimon István 
alpolgármester köszön-
tötték az egybegyűlteket. 
Ezt követően a szervező 
intézmények óvodásai és 
pedagógusai által előadott 
műsor után megkezdőd-
tek a késő délutánig tartó 
szakmai előadások.

GY E R M E K E K H ÁZA-K ÉZM Ű V E SH ÁZ

Játszóházban  
készültek a húsvétra
Szüleikkel együtt kézműveskedtek a kicsik vasárnap 
délelőtt a Gyermekek Háza-Kézművesházban.

Szorgos kezek, kreatív 
gyerekek és nem utol-
só sorban lelkes szülők 
készítették a szebbnél 
szebb húsvéti dekoráci-
ókat az ünnep közeledté-
vel. A legnépszerűbb idén 
a gyapjúból készült tojás 
volt, amit az úgynevezett 
nemezelés technikájával 
könnyedén elkészíthet-
tek a résztvevők. De ezen 
kívül számos műhelyben 
lehetett tevékenykedni, 
így a cserépből készült 
nyuszi, a gyöngyös tojás 

és az ajtódísz is megtalál-
ható volt a kézműves fog-
lalkozás palettáján.
A résztvevők a játszó-
házban elkészített tár-
gyakat, ajándékokat haza 
is vihették. Mint azt Ur-
sutzné Blága Krisztina, a 
Gyermekek Háza vezető-
je elmondta, „minden év-
ben óriási népszerűség-
nek örvend a Húsvétváró 
játszóház, ahol a családok 
egy kellemes délelőttöt 
tölthetnek el gyermekeik 
társaságában.”
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Mit hozott a 
feltámadott?

Az egyházi év húsvéti ün-
nepköre hamvazószer-
dától áldozócsütörtökig 
tart. Ezen belül hamva-
zószerdától nagyszom-
batig a böjt időszaka van, 
mintegy felkészülés a fel-
támadás ünnepére. A fel-
támadott Úr az egész 
életet ünneppé teszi. A 
keresztyén ember életvi-
tele mindezekből fakadó-
an egy állandó, folyama-
tos, egész életet átfogó 
alapérzés. A keresztyén 
ember élete józan, mér-
tékletes, önmegtartóz-
tató. 
Isten jelenlétének, Jézus 
Krisztusban adott ke-
gyelmének, felszabadult 
örömben való békessé-
gének teljes megtapasz-
talása, országának, ural-
má na k beteljesedése 
„rész szerint” van ben-

nünk. A feltámadott Úrral 
való találkozás nem ön-
célú alakoskodás, hanem 
Isten dicsőségét magasz-
taló háládatos élet. Isten 
evangéliumának, öröm-
üzenetének hirdetése 
szóban és tettben az ő di-
csőségére. 
Mit hozott a feltámadott?
Az árván maradt tanítvá-
nyok árvasága véget ért. 
Ajándékaink gazdagsá-
gával megjelent közöttük 
a halál felett is győzedel-
meskedő Uruk. A nyugta-
lan szívűeket így köszönti: 
„BÉKESSÉG NÉKTEK!” 
Ahogy elárasztotta őket 
a szomorúság sötétsé-
ge, amikor elvesztet-
ték Őt, úgy sütött ki rá-
juk az örömnek napfénye, 
amikor visszatért közé-
jük. Sőt az elszenvedett 
veszteségnél nagyobb 

volt örömük, mert most 
úgy kapták vissza, hogy 
soha senki el nem vehe-
ti Őt többé tőlük. „ÖR-
VENDEZÉNEK A TANÍT-
VÁNYOK.”
Még valójában el kell 
telni egy kis időnek, 
hogy elnyerjék a Szent 
lelket, amely a feltáma-
dott ajándéka volt. be-
lőle áradt annak titok-
zatos ereje, a vele járó 
küldetéssel és felha-
talmazásával együtt, 
amely bizonyságtevők-
ké tette híveit. „VEGYE-
TEK SZENT LELKET!”.
A feltámadott életün-
ket gazdagító ajándé-
kai: szeretet, békesség, 
öröm, és szolgálatra 
késztető erő.

Kolumbán Gábor
református lelkipásztor

Húsvét üzenete
„A hét első napján, korán 
reggel, amikor még sö-
tét volt, a magdalai Mária 
odament a sírhoz, és lát-
ta, hogy a kő el van véve a 
sírbolt elől.” (János evan-
géliuma 20,1) - Így tudósít 
minket János evangélista 
arról, hogy húsvét regge-
lén Jézus sírja üres volt. 
Nem a tanítványok, nem 
a római katonák henge-
rítették el azt a nagy kö-
vet a sír szájáról, hanem a 
mindenható Isten csele-
kedett. Éppen úgy, miként 
megígérte, hogy harmad-
napra feltámasztja Fiát.
Mit üzen számunkra Jé-
zus nyitott sírja? Minde-
nekelőtt azt, hogy Isten 
előtt nincs lehetetlen. Az-
tán azt is, hogy Ő min-
dig hű marad ígéreteihez. 
Üzeni, hogy Krisztus visz-
szajövetelekor megnyíl-
nak majd a sírhantok és 

lesz nekünk is feltámadá-
sunk.
Isten hatalma oly csodá-
latos, hogy nemcsak Jé-
zus sírjának a száját ké-
pes megnyitni, hanem 
az ember szemét is.  Is-
tennek kell azt felnyitnia, 
hogy meglássuk a saját 
életünkben is az Ő nagy 
tetteit. A hívő ember úgy 
tekint gyermekére, mint 
Isten áldására. Úgy te-
kint hitvesére, mint Tőle 
kapott segítőtársra. Úgy 
tekint élete boldog pilla-
nataira, mint Isten aján-
dékaira. Úgy tekint a ke-
resztekre, mint hitének 
próbaköveire. Úgy tekint 
szerette nyitott sírjára, 
mint aki tudja, hogy ki vi-
gyáz rá ezután is.
2019 húsvét ünnepén 
azt kérem az Úrtól, hogy 
nyissa meg minél többek-
nek a szemét ilyen látásra. 

Hogy az életben ne csak 
azt vegyük észre, ami 
rossz, nehéz és szomo-
rúságot adó. Hisz ezek 
mellett oly sok örömöt 
és derűt hozó órát is 
megélhetünk Isten ke-
gyelméből.
Azt mondta egy XX. 
századi tudós, hogy az 
életet kétféleképpen 
lehet leélni. Vagy úgy, 
hogy semmit sem tar-
tunk csodának, vagy 
úgy, hogy mindent an-
nak tartunk. A húsvé-
ti csoda mellett lássuk 
meg azokat is, amelyek 
a szürke hétköznapokat 
betöltik! Ezekkel a gon-
dolatokkal kívánok min-
den kedves Olvasónak 
Istentől megáldott Hús-
véti Ünnepeket!

Bundzik Attila
 lelkipásztor

Örömhír
Húsvétkor nemcsak az 
egyházban, hanem az egész 
világon visszhangzik tanít-
ványok üzenete: „Valóban 
feltámadt az Úr, és megje-
lent…”. Ez a világot és em-
bert átformáló örömhír: az a 
Jézus, akit a bűneinkért ke-
resztre feszítettek, kínha-
lált szenvedett és meghalt, 
FÖLTÁMADT! 
A nagyböjt ideje alatt remél-
hetőleg sikerült rendet ten-
nünk az életünkben, talán 
el is csöndesedtünk, hogy 
meghalljuk az Úr hangját. 
Az Ő hangja biztonságot 
ad a kétségeink között, el-
űzi félelmeinket, s ha igazán 
hagyjuk, hogy szívünkhöz 
beszéljen, akkor szívünk 
is lángolni fog, ha hozzánk 
beszél.
Az egyházi ünnepek alatt 
sokszor úgy érezzük, hogy 
karácsonykor mindent ér-
tünk, de mikor elérkezik a 
nagypéntek, feltesszük ön-
magunknak a kérdést: miért 
kellett Jézusnak meghalnia? 
Miért feszítették meg igaz-

ságtalanul és gonosz mó-
don? Isten nem találhatott 
volna más módot arra, hogy 
végtelen szeretetét meg-
mutassa számunkra? Ezek 
a kérdések az élet legfonto-
sabb kérdései, melyek előtt 
nem tehetünk úgy, mintha 
meg sem történtek volna, 
még kevésbé helyes meg-
oldás mikor azt gondoljuk: 
„majd inkább jövő húsvétkor 
gondolom végig mindezt”.
A húsvét útja, a hit útja. 
Megérteni és felfogni, hogy 
nem vagy egyedül, a feltá-
madt Krisztus elkísér uta-
don. Ő veled van, de nem 
csodatevőként, aki eltün-
teti az élet minden fájdal-
mát és nehézségét. Ő nem 
változtatja meg a helyzete-
ket, melyeket át kell élned, 
hanem téged változtat meg, 
ha bízol benne.
A feltámadt Krisztus le-
gyen húsvéti örömünk oka. 
Áldott húsvétot kívánok 
mindenkinek!

Vitális Gábor SDB
c. apát, plébános

Húsvéti „revolutio”
„ Az Úr angyala leszállt az 
égből, odament, elhengerí-
tette a követ és ráült.” 

Mt 28,2
Nagyon érdekes ez a szó, 
hogy „elhengerítette” hi-
szen, ha a latin fordítást néz-
zük, akkor azt látjuk, hogy 
ennek a szónak köze van a 
„feltámadás” szóhoz (revol-
vit – revolutio). Mi a húsvé-
ti „revolutio”? Átalakítás, 
forradalom, de barikádok, 
erőszak és vérontás nélkül. 
Ez a forradalom a belsőnk-
ben kell, hogy végbemen-
jen. Hengerítsük el a követ, 
a vallási közöny, az érdekte-
lenség kövét, a lelketlen ke-
reszténység kövét, a látszat-
kereszténység kövét, mely 
életünket áthatolhatatlanul 
lezárja! A világtörténelem 
csodája áll most előttünk: 
tizenkét egyszerű ember az 

akkori világ legnagyszerűbb 
lelki forradalmát hozta létre 
azzal, hogy életük minden 
pillanatát eltöltötte a föltá-
madott Krisztus szeretete! 
Azzal, hogy bátran kiálltak 
Krisztus mellett. S amikor 
hallgatásra akarták bírni 
őket, Péter így válaszolt? „In-
kább kell engedelmeskedni 
Istennek, mint embereknek.” 
Kétezer év óta hisszük és 
valljuk, hogy a feltámadt 
Krisztus él. Ez a Húsvét 
szent ünnepének a lénye-
ge. Ez a mi vigaszunk, örö-
münk, hitünk, reményünk és 
boldogságunk. Hengerítsünk 
el minden olyan követ, mely 
el akar választani az Élettől, 
hogy ez az ünnep valóban a 
mi életünkről és örömünkről 
szóljon!

Dr. Janka Gábor
görögkatolikus parókus

H ÚSV ÉT

A Barcika Park Nonprofit Kft. temetői 
munkás munkatársat keres

Főbb feladatok:

• temetésekkel kapcsolatos ügyintézési feladatok elvégzése;
• temetőben történő földmunka végzése;

Szakmai, személyiségbeli elvárások:

• egészségügyi alkalmasság, jó fizikum, ápolt megjelenés;
• stressztűrés, határozottság;
• precíz munkavégzés, pontosság;
• érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság;
• előnyt jelent: „B” kategóriás jogosítvány, kisteherautó-vezetési 

tapasztalat

Amit kínálunk:

• stabil vállalati háttér;
• próbaidőt követően határozatlan idejű, teljes munkaidős 

foglalkoztatás;

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja:

Jelentkezés módja: a palyazat@barcikapark.hu e-mail-címre kül-
dött és a munkakör pontos megnevezésével ellátott önéletrajzzal, 
postai úton, vagy személyesen a 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9. 
kérnénk eljuttatni.

Jelentkezés határideje: 2019. április 30.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 
SAJÓKAZAI SZÉKHELYÉRE 

TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ MUNKATÁRSAT 
keres

Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezetői engedély;
• érvényes GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány); 
• kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek 

(3627) kezelésére vonatkozó OKJ-bizonyítvány.
Előny:
• E kategóriás jogosítvány;
• hulladék- és/vagy konténerszállításban szerzett tapasztalat.
Egyéb elvárások:
• megbízhatóság, precíz munkavégzés;
• csapatmunkára való alkalmasság.
Amit kínálunk:
• stabil munkahely;
• alkalmazotti jogviszony;
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés.

Munkavégzés helye: Sajókaza

Jelentkezés módja:  
a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör 
pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott 
önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2019. 04. 30.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 
SAJÓKAZAI SZÉKHELYÉRE MUNKAIRÁNYÍTÓ 

MUNKATÁRSAT 
keres

Főbb feladatok:
• a közfoglalkoztatottak munkájának felügyelete;
• az újrahasznosítható hulladékok osztályozása, azonosítása 

válogatása és előkészítése feldolgozásra;
• a gyűjtőkonténerek ellenőrzése;
• a gépek, berendezések meghibásodásainak észlelése;
• a karbantartási igények felmérése.
Szakmai elvárások:
• legalább alapfokú végzettség (középfokú végzettség előny).
Egyéb elvárások:
• megbízhatóság;
• szervezőkészség;
• határozott, magabiztos fellépés.
Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony;
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés.
Munkavégzés helye: Sajókaza
Jelentkezés módja:  
a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör 
pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott 
önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2019. 04. 30.

TEREPFUTÓVERSENY

BARCIKAI 
EMELKEDŐKIII.

A VERSENY IDŐPONTJA
2019. április 27. szombat

BE Trail 10, BE Trail 20 és BE Trail 30 távon, 
a rajt és a cél helyszíne Kazincbarcika,  

a volt Jókai Mór Egészségügyi Szakközépiskola  
előtti parkoló (48°14’40.1”N 20°37’10.6”E).

Információkért kövesse a Facebook-eseményt!
Chipes időmérő rendszer!

Online nevezés a www.kolorcity.hu oldalon!

TÁVOK ÉS SZINTEMELKEDÉS
• BE Trail 10: 11,96 km / 463 m+ (nevezés: 3500 Ft)

• BE Trail 20: 21,63 km / 666 m+ (nevezés: 4000 Ft)

• BE Trail 30: 32,18 km / 1075 m+ (nevezés: 4500 Ft)

A 2019. ÁPRILIS 21-ÉIG NEVEZŐK 
EGYEDI TECHNIKAI PÓLÓT KAPNAK!
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Csónakázó-tó május 1.(szerda)

16.00  Szinetár Dóra 
   gyermekműsora 
17.00   Galambos Lajcsi 
18.00  Flash Táncstúdió 
18.30   Kasza Tibi
   élő koncert

SZÍNPADI PROGRAMOK

V RC K

ISMÉT DÖNTŐBEN 
A férfi röplabdabajnoki elődöntő 3. és 4. mérkőzését is lejátszotta az elmúlt héten a 
Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika. Marek Kardos együttese mindkét alkalommal 
3-1-re győzött a Kaposvár ellen, és ezzel bejutott a bajnoki döntőbe.

A harmadik mérkőzésen 
1-1-es állásról folytatták 
az elődöntő párharcot a 
felek. Az első játszmá-
ban a somogyiak remekül 
röplabdáztak, és Marek 
Kardos 6-10-nél kérte ki 
első idejét, hogy felrázza 
tanítványait. A vendégek 
előnye azonban tovább 
nőtt, és Blázsovics be-
cserélése után sem vál-
tozott a játék képe, és a 
Kaposvár végül behúzta 
a szettet 25-20-ra. 
A második felvonásra 
összekapta magát a Bar-
cika. Demeter György-
nek, a vendégek edzőjé-
nek már az elején 6-2-es 
hazai előnynél időt kellett 
kérnie. Szabó Dávid mel-
lett Németh és Páez, va-
lamint az első szettben 
a becserélt Blázsovics is 
remekelt, 25-19-re nyert 
a Kazincbarcika.
A harmadik etapban a 
házigazdák harcoltak ki 
4 pontos előnyt. A vég-
játékban 24-22-nél két 
játsz malabdát is hárítot-
tak a vendégek, és Ka-
zincbarcika csak nagy 
nehezen 28-26-ra tudta 
megnyerni a szakaszt.
A negyedik szett elején 
Nagy Péter és Bozóki ve-

zetésével a vendégek sze-
reztek 2 pontos előnyt, de 
a Barcika hamar egyenlíte-
ni tudott. A hajrában Páez 
– aki a mérkőzés napján 
lett magyar állampolgár – 
hatalmasat mentett, majd 
Macko blokkolt szépen, 
mely után mérkőzéslabdá-
hoz jutott a vendéglátó. A 
végén a vendégek legjobb-
ja, Nagy Péter rontott, így a 
szettet 25-23-ra, a mér-
kőzést 3-1-re nyerte meg 
a Vegyész. 
A negyedik mérkőzésben a 
Kazincbarcika az első szett 
elejétől vezetve Páez re-
mek nyitásaival, valamint 
Szabó és Juhász jó játékával 
25-18-ra megnyerte az első 
felvonást. 
A második szakaszban két 
ponttal rendre a VRCK volt 
előnyben. A házigazdák na-
gyot küzdöttek, és 12-12-
nél utolérték a barcikaiakat, 
sőt egy ponttal a vezetést is 
átvették. A játszma derekán 
18-14-es somogyi előnynél 
Blázsovicsot cserélte be a 
barcikai tréner. Főleg blokk-
ban múlta felül a Kazincbar-
cikát a Kaposvár, mely vé-
gül Kalmár ászával 25-16-ra 
hozta a második szakaszt.
A harmadik szakaszban a 
fordulat 17-13-as kék-sár-

ga előnynél következett be, 
amikor a hazaiak edzője, 
Demeter György időt is kért. 
A hajrához érve azonban a 
vendéglátók hátránya nem 
csökkent, és 21-16-nál is-
mét „magához hívta” fiait a 
hazai tréner. A végjátékban 
Szabó higgadtsága döntöt-
te el a szettet, melyet 25-
23-ra nyert meg a VRCK. 
A negyedik felvonásban a 
házigazdák 3-1-es veze-
téssel kezdtek, de a vendé-
gek sem tétlenkedtek, és 
13-11-es előnyüknél Deme-
ter edző kért időt. A hazai-
ak számára azonban nem-
hogy az egyenlítés nem jött 
össze, pár labdamenettel 
később már hárommal ve-
zetett a vendégalakulat. A 
hajrá ismét drámai lett, 19-
18-ra vezetett csak a Ka-
zincbarcika. A végjátékban 
jól koncentrált a VRCK, és 
előbb Milev és Macko, majd 
Szabó blokkjával a szettet 
25-21-re, a meccset 3-1-re 
nyerte meg. A kék-sárgák 
így 3-1-re nyerték a párhar-
cot, és bejutottak a bajnoki 
döntőbe, ahol a Pénzügyőr 
lesz ellenfelük. Az első mér-
kőzésre a tervek szerint áp-
rilis 23-án, kedden kerül sor 
Kazincbarcikán, a Don Bos-
co Sportközpontban.

K BSC UTÁ N PÓTLÁS

TARTALMAS, EREDMÉNYES HÉTVÉGE
BOZSIK-TORNA PUTNOKON

Jól szervezett Bozsik-fesztiválon vett részt 
Putnokon a KBSC 2010-2011-es (U-8-U-9) 
korosztálya április 13-án. A 4+1-es mérkőzé-
sek mellett 3-3 elleni, négykapus, úgynevezett 
funinho-játékokat is szerveztek. A fesztiválon 
minden gyerek versenyzési lehetőséghez ju-
tott, közel azonos időt tudtak a pályán tölteni 
holt idők nélkül. A játékok garantálták minden 
gyermeknek a magas számú labdaérintést, eb-

ből adódóan a különböző technikai elemek gya-
korlását: mint a labdavezetések, cselek, kapura 
lövések és labdaszerzések. A kis focisták fejlő-
dését jól szolgálta a versenyhelyzet megjele-
nése, mindamellett mivel az eredményeket nem 
számolták, kiküszöbölhetővé vált a felesleges 
stresszhelyzet, garantált volt a játéköröm. 
A résztvevőket csokoládéval, gyümölccsel és 
péksüteménnyel díjazták. A csapatok legki-

emelkedőbb tagjai külön oklevelet és csokolá-
dét kaptak.

Edző: Szopkó Roland
A csapat: Szitka Nimród, Szitka Kolozs, Viszóc-
ki Olivér, Pápai Lilla Ilona, Lévai Kristóf, Gulyás 
Gergely, Magyar Bence, Váradi Milán, Ludánszki 
Zsombor, Fórizs Bálint, Tóth Gellért, Sőregi Noel, 
Viszlai Viktor, Pigler László, Szegedi Zente 

KIVÁLÓ EREDMÉNYEK A RANGOS TORNÁN

A magas színvonalú Garamvölgyi-kupán vett 
részt a KBSC U-8-as csapata a 2011-ben szü-
letett játékosaival Debrecenben április 14-én. 

Csoportmérkőzések:
DLA - KBSC 3-1 – Gól: Bárány K.
KBSC - Sajóvölgye FS  1-1 – Gól: Sőregi N.
Nyírbátor - KBSC 2-4 – Gól: Bárány K. (3), Ső-
regi N.

További mérkőzések, helyosztók:
KBSC - Miskolc Népkert 1-1 – Gól: Sőregi
Debreceni Sportiskola - KBSC 2-1 – Gól: Sőregi
DEAC - KBSC 2-2 – Gól: Sőregi (2) Büntetők-
kel 2-4 

Szopkó Roland edző: – Másodikként jutottunk 
tovább a csoportunkból, ahol a másik két cso-
port első helyezettje ellen játszottunk kör-
mérkőzést. A későbbi tornagyőztes, a Miskol-
ci Népkert ellen 1-1-es döntetlent értünk el. 
(Utólag kiderült, hogy több túlkoros is játszott 
a csapatukban, amire a szervezőktől enge-
délyt kaptak, de így a fair play nem teljesült a 
többi csapattal szemben). A második mecs-
csünk elején szervezetlenek voltunk, látszott 
a fáradtság a csapaton, rögtön kétgólos hát-
rányba kerültünk. A játékrész második felében 
nagyot küzdöttek a srácok, rengeteg helyzetet 
alakítottunk ki, de az ellenfél kapusa nagysze-
rű formában védett, nekünk pedig nem volt 

szerencsénk. Egy gólt tudtunk szerezni, így 
ellenfelünk meg tudta őrizni az előnyüket a vé-
géig. A helyosztón a DEAC ellen 2-0-ás hát-
rányból álltunk fel, majd büntetőkkel, mivel a 
kapusunk az ellenfél összes lövését hárítani 
tudta, összesítésben 2-4 arányban megnyer-
tük a mérkőzést és ezzel az V. helyen zárt a 
csapatunk, számos nagy klub utánpótláscsa-
patát megelőzve (Eger, DEAC, Balmazújváros, 
Sajóvölgye FS, Kisvárda Akadémia, Nyírbátor, 
Debreceni Loki)
A csapat: Pigler László, Magyar Bence, Bárány 
Kristóf, Szegedi Norbert, Pápai Lilla, Takács 
Zsombor, Viszlai Viktor, Váradi Milán, Sőregi 
Noel

VERESÉG NÉLKÜL

Cigánd – U-19 KBSC 1-3 (1-0)
A csapat összeállítása: Gyuró – Szabó B., Ba-
lázs T., Csendi, Pál – Dósa, Orosz, Dudás, Ma-
gyar ( Kapaló Cs. ), Válint, Szikora
Góllövők: Balázs, Magyar, Szikora
Kőrösi Gábor edző: – Nem kezdtük jól a na-
pot, de a vége Vidám Vasárnap lett! Dicséret 
a fiúknak!
 
Cigánd – U-17 KBSC 1-1 (0-1)
A csapat összeállítása: 
Bartók – Vaszil (Balogh), Henez, Kunvári, Réti, 
Virág (Kulcsár), Csernely, Taskó, Szitai (Porcs), 
Harzsó (Szabó P.), Rehor 
Góllövő: Szitai
Jók: Kunvári, Taskó, Szitai, Csernely
Divinszki József edző: 
– Több volt ebben a mérkőzésben az első fél-
időben nyújtott teljesítményünk alapján. A 
folytatásban pontatlanná váltunk és hiány-
zott a kellő agresszivitás, frissesség a játé-
kunkból, ezért meg kellett elégednünk az egy 
ponttal.

U-15 KBSC – Cigánd 6-2 (3-1)
A csapat összeállítása: Kozák D. – Goór, Ma-
darász, Zsigrai, Réti – Molnár V. Orosz(Hubay) 
,Kórik (Tóth Z.), Magyar, Molnár M.– Lukács G.
Góllövő: Lukács G. (6)

Harnócz Róbert edző: – Az idény egyik leg-
jobb játékával sikerült egy nagyon jó csapa-
tot legyőzni.

U 14 KBSC – Cigánd 2–2 (0-1)
A csapat összeállítása: Kovács Sz. – Kó-
ré(Majoros), Szűrös, Turai (Pere), Harencsár, 

Balogi, Kapaló(Győrfi), Kalocsai, Nagy B., Ko-
vács R.(Győrfi), Salák
Góllövő: Majoros, Kalocsai
Kálmán Vilmos edző: – Hátrányból sikerült 
felállni, amiért dicséret illeti a csapatot. Az 
utolsó percekben kis szerencsével a győzel-
met is megszerezhettük volna.

JÓTÉKONY FUTÓK 
KOLORCITYBEN

Közösségi zsírégető kocogás és biciklizés volt a jelmondata a Barcika Art Kft. szervezésé-
ben tartott április 13-ai szabadidős programnak.

A szomorkás, esős és szeles időjárás ellené-
re, szép számban érkeztek mozogni szeretők 
a Rákóczi térre, ahonnan a futás indult. A jó-
tékonysági kocogásra a nevezési díj egy ké-
pességfejlesztő játék volt, amit a szervezők, 
a Kincsem Napközi gondozottjainak adomá-
nyoztak a rendezvény végén. A résztvevők 
bemelegítéssel kezdtek, majd a városon át-
futva, csaknem harminc perc alatt győzték 
le a kijelölt távolságot. A délelőtti programon 
a helyben is ismert és népszerű futók között 

Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere is 
teljesítette a távot.
A befutó után a program szervezői az össze-
gyűjtött képességfejlesztő játékokat átadták 
a Kincsem Napközi vezetőjének, Vargáné Ipacs 
Ildikónak, aki köszönetét fejezte ki a futóknak.
A szabadidős rendezvény a jótékonykodás 
mellett a mozgás fontosságára, az egészséges 
életmódra kívánta felhívni a figyelmet, árulta 
el Viszoczky Sándor, a Barcika Art Kft. sport-
szakmai igazgató-helyettese. 

KBSC

ZALÁBAN SZAKADT MEG 
A JÓ SOROZAT

A Merkantil Bank Liga NB II 32. fordulójában Zalaegerszegen 
lépett pályára a Kazincbarcika. Gálhidi György együttese 
egy góllal kikapott az éllovas ellen. 

A forduló előtt 8. helyen 
álló KBSC, és az első he-
lyen tanyázó ZTE csatá-
ja előzetesen igazi rang-
adónak ígérkezett. A két 
csapat őszi találkozója 
1-1-gyel ért véget Putno-
kon, a legutóbbi szezon-
ban pedig Zalában 2-2-es 
eredmény, míg Borsodban 
2-0-ás barcikai siker szü-
letett. A mostani találko-
zót lendületesen kezdték 
a házigazdák, hiszen már a 
8. percben Grumic lövését 
védte Somodi. A Kazinc-
barcika először a 30. perc-
ben veszélyeztetett, egy 
kapu előtti kavarodás után 
Szabó Lucas pörgetett 
a jobb oldali kapufa mel-
lé. Ezt követően azonban 
futószalagon jöttek a zalai 
lehetőségek. Előbb Farkas 
Balázs 15 méterről, nagy 
erővel lőtt meg egy kipat-
tanó labdát, Somodi lábbal 
védett, két percre rá pedig 
Barczi emelése hagyta el 
centikkel a felső léc felett 
a játékteret. A játékrész 
zárásaként Bedi kapott jó 
labdát a bal oldalon, lövé-
se az egyik vendégvédőről 
pattant szögletre.

A második 45 percben is 
folytatódtak a hazai roha-
mok, de a ziccerek rendre 
kimaradtak. Az 58. percben 
aztán a vendéglátók kapu-
sának, Zöldesinek kellett 
összeszednie minden tu-
dását, hiszen Tóth László 
lövésénél védett bravúrral. 
A 72. percben aztán meg-
született az egerszegi-
ek vezető gólja. Kiss Máté 
jobb oldali szabadrúgása 
után Lesjak érkezett és fe-
jelt a léc alá. Gyorsan meg is 
duplázhatta volna előnyét 
a vendéglátó, Barczi került 
ziccerbe, Somodin már át is 
emelte a labdát, azonban a 
zalai játékos centikkel el-
vétette a kaput. A Kazinc-
barcika végül 4 veretlenül 
megvívott mérkőzés után 
1 góllal kapott ki az immár 
toronymagasan listave-
zető ZTE otthonában. A 
Kazincbarcika 47 pont-
tal a 9. helyen áll, és a kö-
vetkező fordulóban április 
21-én vasárnap délután 5 
órától Putnokon fogadja a 
sereghajtó Monort, mely a 
mostani fordulóban a 2. he-
lyen álló Gyirmót ellen ért el 
3-3-as eredményt.
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Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 11. 136 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 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

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

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

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Horváth-sütemény több íz 2 kg: 2 550 Ft 1 275 Ft/kg
Horváth-sütemény több íz 350-500 g:  1428-1000 Ft/kg
Apenta ízesített ásványvíz több íz 1,5 l: 160 Ft 106 Ft/l
XIXO tea több íz 1,5 l: 175 Ft 116 Ft/l
Bonux mosópor color 10 kg:  4 000 Ft 400 Ft/kg
Ariel mosópor color 8 kg:  5 200 Ft 650 Ft/kg
OMO mosópor automata 7 kg: 4 000 Ft   571 Ft/l

Energiaitalok, kávék, édességek, konzervek 
nagy választékban kaphatók!

KELLEMES HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

ÚJRA SZABÓSÁG KAZINCBARCIKÁN A RÉGI 
POLLACK M. ÚTI SZABÓMŰHELY HELYÉN!

ÉRDEKLŐDNI: 06 20 518 2529

AUGUSZTUS 4.
NEVEZÉS: kolorcity.hu/kolorfutas-versenykiiras-2019

KEDVEZMÉNYES
ELŐNEVEZÉS

ÁPRILIS 30-IG!

KEDVES LÁTOGATÓK!
Általános karbantartás és vízcsere  

miatt a Kazincbarcikai Fedett Uszoda nyitvatartása  
április 23-áig szünetel. 

Az uszoda április 24-én, reggel 6 órától újra várja a látogatókat.

kazincbarcikai


