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2020-2022 KÖZÖTT MEGÉPÜLHET A 26-OS FŐÚT  
SAJÓSZENTPÉTER-BERENTE ELKERÜLŐ SZAKASZA

Május 8-án sajtótájékoztató keretében került bemutatásra a 2016-2024 megyei út-
fejlesztési program következő üteme a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei Igazga-
tóságán.

A Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. szakmai 
programját Demeter Zol-
tán és Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselők 
mutatták be, melyben 
három kiemelt projekt 
szerepel: Miskolc teher-
mentesítő útjának a Vö-
rösmarty út felől; és az 
Y-híd ütemének megva-
lósítása, a 37-es számú 
főút Gesztely-Szerencs 
kö z ö t t i  s z a k a s z á n a k 
négynyomsávosítása; az 
M30-as autópálya Mis-
kolc-Tornyosnémeti sza-
kaszának megvalósítása, 
valamint a 26-os számú 
főút Sajószentpéter-Be-
rente elkerülő szakaszá-
nak építése.

A sajtótájékoztatón a tér-
ség országgyűlési kép-
viselője megerősítette, 
hogy a 2019. március 6-ai 
kormánydöntés értelmé-
ben a Parlament elfogad-
ta a borsod megyei útfej-
lesztések módosítását, 
így új tartalomként meg-
valósulhat a 26-os számú 
főút elkerülő szakaszának 
régóta áhított megépíté-
se.
- Leginkább Sajószent-
péter életében kiemelt 
fontosságú az elkerülő út 
megépítése, de a beru-
házásnak köszönhetően 
Kazincbarcikán és a tér-
ségében is pozitív irány-
ba változhat a környezeti 
terhelés, és a közlekedés 

biztonsága is javulhat. A 
2020 tavaszán induló be-
ruházás két ütemben zaj-
lik majd, az egyik ütem a 
26-os úti, sajószentpéteri 
körforgalomtól Edelényig, 
a másik pedig a múcsonyi 
útig értendő. A beruházás 
összértéke bruttó 21,14 
milliárd forint, a tervezett 
befejezés 2022-re vár-
ható – mondta Demeter 
Zoltán.
Szitka Péter, Kazincbar-
cika polgármes tere is 
részt vett a sajtótájékoz-
tatót megelőző szakmai 
egyeztetésen, ahol első-
ként szólalt fel a települési 
polgármesterek közül. A 
városvezető gratuláció-
ját tolmácsolta, és örömét 

fejezte ki a 26-os elkerü-
lő szakaszának megépí-
tése kapcsán, valamint 
felhívta a figyelmet arra, 
hogy az elkerülőút mú-
csonyi útra való beköté-
se további közös gondol-
kodásra kell alapot adjon 
annak érdekében, hogy a 
vasúti átkelő és a városba 
bekapcsolódó múcsonyi 
úti elágazás ne okozzon 
további fennakadásokat a 
közlekedésben.
- Kazincbarcika önkor-
mányzata és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. már 
hónapokkal ezelőtt elin-
dított egy közös terve-
zést, melyben az említett 
múcsonyi út és 26-os út 
kereszteződésének prob-
lémáját kívánta orvosol-
ni egy körforgalom kiala-
kításával, készülve arra, 
ha az elkerülőút eset-

leg a jövőben megépül. A 
mai napon egyértelművé 
vált, hogy ez a törekvés 
jó irányú volt, és szükség 
lesz a csomópont kialakí-
tására, lehetőség szerint 
a projekt keretén belü-
li források felhasználásá-
val, hiszen fontos kérdés 
a városba való bejutás, a 
BorsodChem felé törté-
nő forgalom, valamint az 
Ózd felől érkező járművek 
zökkenőmentes áthala-
dása – nyilatkozta Szitka 
Péter polgármester.
A jogerős építési enge-
déllyel rendelkező beru-
házás keretében 2x1 sá-
vos főút összesen 10,615 
km hosszban valósul meg. 
A beruházás hat darab híd 
műtárgyat összesen 164 
méter hosszúságban és 
kettő darab új körforgalmú 
csomópontot tartalmaz.

FEJLESZTÉS

Fotó: Bujdos Tibor
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I I . NAGY SPORTÁGVÁ LASZTÓ SHOW

KAZINCBARCIKA FIATALSÁGA EGYÜTT MOZDULT
Több mint kétezer gyermek, tizenhat sportág, mindez egy napon, a kazincbarcikai II. 
Nagy Sportágválasztó Show-n május 6-án. A Don Bosco Sportcsarnokban először az 
alsósok, majd a felsősök vettek részt a rendkívül látványos és mozgalmas, interaktív 
bemutatón, ahol nemcsak szemlélőként, de résztvevőként is belekóstolhattak a külön-
böző mozgásformákba. 

A rendezvényen a kazincbar-
cikai egyéni- és csapatsport-
egyesület képviseletében 
– a ritmikus gimnasztikás 
lányok, a súlyemelők, birkó-
zók, a küzdősportok űzői, a 
Bujutsu-kaisok, az atléták, 
a teniszezők, a tollaslabdá-
zók, a triatlonosok, a kézi-
labdások, a focisták, a röp-
labdások, a jégkorongozók, 
a vízilabdázók és az íjászok 
– mutatták be tudásukat, 
és vezették be a diákokat a 
sportágak rejtelmeibe.
A bemutatók kezdetén Szit-
ka Péter polgármester és 
Klimon István alpolgármes-
ter szurkolásra és minél több 
sportág kipróbálására buz-

dították a gyerekeket. A pol-
gármester a sportágválasztó 
kapcsán elárulta, hogy az 
egyik legfontosabb dolog-
nak tartja az egészséges 
életmódot:
– Úgy gondolom, hogy nagy 
szükség van az ilyen sok 
gyermeket megszólító, több 
mozgásformát, egyesüle-
tet bemutató események-
re. Remélem, hogy a II. Nagy 
Sportágválasztó Show-nak 
köszönhetően – a tavalyihoz 
hasonlóan –, a kazincbarci-
kai sportegyesületek több 
tagot számlálhatnak majd 
az elkövetkezendőkben, és 
a gyerekek olyan sportágak-
kal ismerkedhetnek meg, 

amelyeket iskolai kereteken 
belül vagy azon kívül is gya-
korolhatnak, illetve nagyon 
sok időt tölthetnek el vele!
 
A városvezetők adták át a 
magyar sport napja alkal-
mából járó kitüntetése-
ket az arra érdemeseknek: 
idén Kazincbarcika Város 
Polgármesterének Elisme-
rő Oklevele kitüntetésben 
részesültek Brassó István-
né, az ÓSZC Surányi Endre 
Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiumá-
nak testnevelő pedagógusa 
és a Kazincbarcikai Kézilabda 
Sportegyesület NB II felnőtt 
férfi csapata.

2019-BEN KAZINCBARCIKA VÁROS SPORTJÁÉRT KITÜNTETŐ DÍJAT  
A KAZINCBARCIKA VÁROSI SPORTEGYESÜLET ÉRDEMELTE KI.

A KVSE 1993-ban alakult 
a Vegyész Sportegyesü-
let jogutódjaként, melynek 
alapítása 1969. Az egye-
sület öt szakosztályt ölel 
fel atlétika, birkózás, ka-
rate, ritmikus gimnasztika, 
és súlyemelés sportágak 

versenyzőit foglalkoztat-
ja, versenyezteti. A fel-
sorolt sportágak Kazinc-
barcika város tradicionális 
sport ágai közé tartoznak, 
a város alapítása után 
közvetlenül jelentek meg 
a település sportéletében. 

Megalakulásuk óta szám-
talan felnőtt és utánpót-
láskorú versenyzőt adtak 
a korosztályos válogatot-
taknak. Napjainkban Hol-
ló Szilárd, Féderer Ben-
jamin, Bojti Vilmos Marcell 
súlyemelés, Kiss Bence, 

Pál-Kutas Levente Szei-
fert Zoé birkózás, atlétiká-
ból az országos bajnok ma-
gasugró csapat, továbbá a 
számos országos bajnoki 
címmel rendelkező RG kor-
osztályos csapatok fémjel-
zik az egyesület utánpót-

lás-nevelését. 2019-ben 
kerek évfordulót ünnepel-
nek a szakosztályok, a bir-
kózó szakosztály 70 éves, 
a ritmikus gimnasztika és a 
súlyemelő szakosztályok 
45 éves születésnapjukat 
ünneplik.

A bemutatókat követően még egy hatalmas meglepetés is várt a gyerekekre, ugyanis a 
Hege Show triálcsapata mutatott be egy szenzációs, gravitációt meghazudtoló, extrém 
sportműsort, melybe a közönség tagjait is bevonta.
– Imádunk ide járni, már többször voltunk Kazincbarcikán különböző formációban. Em-
ber-átugrásokkal és különböző interaktív, akrobatikus elemekkel készültünk, valamint 
a magasugrásssal, ami soha nem maradhat el tőlünk. Ez az, amiben a legjobbak vagyunk 
az országban. Londonban voltam két évvel ezelőtt, amikor először megpróbáltam meg-
dönteni a magasugrás világrekordját, ami sikerült: 179,5 cm-re döntöttem meg az addigi 
csúcsot. Emellett folyamatosan versenyzünk a csapattársaimmal együtt. Huszonnégy-
szeres magyar bajnok vagyok, a világ top 10-es versenyzőjeként szerepeltem több évig, 
mielőtt belépett az életembe a Hege Show, mint szerelemgyermek, azóta pedig a fellépé-
seké a főszerep. A bike triál az extrém sport egy olyan szakága, amely a gyerekeket és a 
felnőtteket egyaránt megfogja. Szoktunk bemutatót tartani csak gyerekeknek, de céges 
rendezvényekre, díjátadókra is járunk: legutóbb például Dél-Afrikába látogattunk, valamint 
hamarosan Kínába is utazunk. A sport lehetőségei határtalanok ilyen szempontból is. A 
versenyzés továbbra is egy olyan szenvedély, amit nem szeretnék feladni, ameddig tudok, 
szeretnék ebben a sportágban érvényesülni - árulta el Hege László, a Hege Show vezetője
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M A JÁ LIS

ÍGY ÜNNEPEL A SZÍNES 
VÁROS A MUNKA ÜNNEPÉN

Kazincbarcikán hagyományosan Csónakázó-tónál tartották a városi majálist. Több ezer em-
ber látogatott el a színes családi programokra, fellépésekre és koncertekre.

A rendezvény Szinetár Dóra gyer-
mekműsorával kezdődött, ahol a Já-
szai Mari-díjas magyar színésznő egy 
családias koncerttel kedveskedett a 
közönségnek. A fellépésen a művész 
hét bátor csöppségnek is lehető-
séget adott, akik egy közös dal 
erejéig megmutathatták ze-
nei tehetségüket.
Második fellépőként Ga-
lambos Lajos, azaz Lag-
zi Lajcsi lépett a színpad-
ra ikonikus trombitájával, 
hogy egy szédületes fel-
lépéssel teremtse meg a 
fesztiváli hangulatot. 
Ezután Szitka Péter polgármester 
köszöntötte a majálisozókat. A vá-
rosvezető elmondta reméli, hogy a 
65 éves születésnapját ünneplő Ka-
zincbarcikán a következő időszak-
ban nagyon sokszor találkozhat majd 
a városlakókkal, hiszen a jubileum je-
gyében olyan programok színesítik a 
palettát a közeljövőben, mint a gyer-
meknap, a kihívás napja és nem utolsó 
sorban az augusztus 1-jétől 20-áig tartó 
Kolorfesztivál 7.0.
A fellépések mellett természetesen, mint 
minden évben idén is izgalmas programok 
emelték a majális hangulatát az egész 
Csónakázó-tó területén. Többek tartot-
tak sakkszimultánt Károlyfalvi Zoltán FI-
DE-mesterjelölttel, kézműves játszóház 
a Gyermekek Háza - Kézművesház mun-
katársaival, sportsziget vagy a Modell-
Mix Kazincbarcikai Modellező Egyesület 
bemutatója. Emellett az érdeklődők ellá-
togathattak az Izsó Miklós Képzőművé-
szeti Kör interaktív rajzórájára és a Galgó-
ci Faragdába is.

A gyerekeknek alkalmuk volt közelből meg-
nézni, hogy milyen egy rendőrautó, vagy egy 
tűzoltóautó, hála a Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság, illetve a Kazincbarcikai Hivatásos 
Tűzoltó-Parancsnokság közreműködésének. 
A remek hangulatot a tengernyi kitelepült vá-
sározó és vendéglátós lehetőség is garan-
tálta.
A pódiumot koraeste a Flash Táncstúdió 
vette birtokba, ahol a táncos hölgyek, mint 
minden alkalommal most is rabul ejtették a 
nagyérdemű szívét koreográfiájukkal.

Ezt követően a nap főattrakciójára irányult 
a reflektorfény, ugyanis Kasza Tibi kö-

szöntötte a kazincbarcikai közönsé-
get. 
A zenész elárulta, hogy nagyon sze-
ret visszalátogatni a városba, hi-

szen kellemes emlékek kötik 
a környékhez. Május 1-jén 

egy fergeteges több mint 
egyórás élő koncerttel 

készült zenekarával a 
színes város lakóinak.

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!

Vitara üzemanyag-fogyasztás: 5,8-6,3l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 131-143 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében. 

3in1 AJÁNDÉK készleten lévő  ESETÉN1.0 GL+ VITARA

PRÓBÁLJA KI NÁLUNK!

Ajándék navigáció

Első 3 garanciális szerviz munkadíjmentes

+2év teljeskörű garancia
CSAK  A KÉSZLET EREJÉIG!

SIESSEN! 
 

AJÁNDÉK
HÁROM AZ

EGYBEN13 KÉSZLETRŐL VÁSÁROLT 1.0 GL+ VITARA ESETÉN

1.0 GL PLUS

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig
www.szabosuzuki.hu

     

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813

ELADÓ INGATLAN
Kazincbarcika város Önkormányzata 1/1 tulajdoni arányú per-, teher- és 
igénymentes ingatlanjait nyilvános versenytárgyalás útján együttesen 
értékesíteni kívánja azzal, hogy azokon a vevő az adásvételi szerződés 
megkötését követő 3 éven belül többlakásos – kizárólag lakásokat és 
garázsokat magában foglaló - társasházat létesít.

A versenytárgyalási ajánlatok benyújtásának helye és ideje:
Barcika Szolg Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.) 2019. május 
29-31 között személyesen, vagy postai úton.

A versenytárgyalási felhívással kapcsolatban Kazincbarcika Város 
Önkormányzata honlapján (www.kazincbarcika.hu), a Barcika Szolg Kft. 
honlapján
(www.barcikaszolg.hu) és ügyfélszolgálatán érdeklődhet az alábbi 
elérhetőségeken:

Ügyintéző:   Farkas Enikő – ingatlangazdálkodási előadó

Ügyfélfogadás:   csütörtök 8:00-15:00

Telefon:    06-20/364-2461

E-mail:   farkas.eniko@barcikaszolg.hu

Cím 3700 Kazincbarcika,
Mátyás király út 

Hrsz. 989/6

3700 Kazincbarcika,
Mátyás király út 

Hrsz. 989/8
Alapterület 2 409 m2 3 008 m2

Elhelyezkedés belterület belterület

Kikiáltási ár 23 840 000 - Ft
+ ÁFA

25 467 734 t- Ft
+ ÁFA
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BA LLAGÁS

BÚCSÚZTAK A KAZINCBARCIKAI KÖZÉPISKOLÁSOK
Május első hétvégéjén minden kazincbarcikai 
intézmény végzős diákja elballagott: össze-
sen 464 fiatal búcsúzott csütörtökön, pénte-
ken és szombaton alma materétől. 

Elsőként a Don Bosco Általános Iskola, Szak-
középiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és 
Kollégium 54 diákja vett búcsút második ott-
honától május 2-án. Ezt követte az Irinyi Já-
nos Református Oktatási Központ – Óvoda, 
Általános Iskola Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Diákotthonának 140 tanulója, illetve 
az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi End-
re Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiumának 92, valamint a Deák Ferenc 
Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimná-
ziumának 58 növendéke május 3-án. Az isko-
lai ünnepségek sorát a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium 120 ballagója zárta május 4-én.

Az intézmények legkiemelkedőbb diákjai idén is Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesültek.

Oláh Miklósnak, a Don Bosco Általános 
Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázi-
um, Gimnázium és Kollégium diákjának dr. 
Szuromi Krisztina jegyző nyújtotta át az 
oklevelet

Tóth Petra, az Irinyi János Református Ok-
tatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diá-
kotthon ballagója Klimon István alpolgármes-
tertől vette át az elismerést

Bán Emesének, az ÓSZC Surányi Endre 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kol-
légiuma tanulójának Bukó Géza önkormány-
zati képviselő adta át a díjat

Szabó Alexának, az ÓSZC Deák Ferenc Szak-
képző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma 
tanulójának Kovács László önkormányzati 
tanácsadó nyújtotta át az oklevelet

Szlanyina Tímea (balra), a Szalézi Szent Fe-
renc Gimnázium büszkesége, aki Klimon Ist-
ván alpolgármestertől vette át az elismerést
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K BSC

IDEGENBELI GYŐZELEM 
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 36. fordulójában Csákváron szerepelt a Ka-
zincbarcika. Gálhidi György együttese ismét sikerrel vette az akadályt. 

A két csapat őszi mérkő-
zésén Putnokon a Csák-
vár 3-2-re nyerni tudott, 
így a kék-sárgákat fű-
tötte a visszavágás vá-
gya. A mérkőzés első 
negyedórájában a ha-
zaiak ragadták maguk-
hoz a kezdeményezést, 
és többször gólveszé-
lyes helyzeteket alakítot-
tak ki, Fila azonban a he-
lyén volt. A folytatásban a 
vendégek is megpróbál-
ták felvenni a játék ritmu-
sát, és a 30. percben meg 
is született a KBSC veze-
tő találata. Szabó Lukas 
a bal oldalról pontosan 
emelt a hosszú saroknál 
egyedül érkező Krausz 
fejére, aki két lépésről 
könnyedén fejelt a bal sa-
rokba. A barcikai vezető 
gól után ismét Szabó volt 
a főszereplő, ám lövését 
hárította Markek. Három 
perccel a félidő vége előtt 

Farkas Aurél egyenlíthe-
tett volna, ám lövése né-
hány centivel elsuhant a 
kapu mellett. 
Fordulás után továbbra 
is támadásban maradt a 
Kazincbarcika. A 61. perc-
ben Szabó Lukas a bal ol-
dali vonal mellől végez-
hetett el szabadrúgást, 
keményen a hosszú sa-
rok irányába meglőtt lab-
dája az oldalsó kapufáról 
pattant ki. Néhány perc-
cel később azonban Sej-
ben lövésénél már a KBSC 
kapusa volt a főszerep-
lő, aki ismét bravúrt be-
mutatva mentette meg 
csapatát a góltól. A ké-
sőbbiekben Fótyik sze-
rezhette volna meg a 
vendégek újabb gólját, 
ám 5 méteres lövése a 
kapufán csattant. A ha-
zaiak mindent megtettek 
ugyan az egyenlítésért, 
de Fila mindannyiszor ré-

sen volt. A 88. percben 
aztán eldőlt a mérkőzés. 
miközben a csákvári já-
tékosok kezezést rek-
lamáltak a barcikai tér-
fél közepén, a vendégek 
gyors kontrát vezettek, 
melynek végén a telje-
sen egyedül kilépő Virág 
Ákos higgadtan gurított 
14 méterről a kivetődő 
Markek alatt a kapuba. A 
KBSC játékosának ez volt 
az első gólja ebben a sze-
zonban. A hátralévő per-
cekben az eredmény már 
nem változott, így a Ka-
zincbarcika idegenben 
győzött 2-0-ra a Csák-
vár ellen. A kék-sárgák 
két fordulóval a bajnok-
ság vége előtt 53 pont-
tal a 9. helyen állnak. A 
Gálhidi-együttes legkö-
zelebb május 12-én va-
sárnap délután 5 órától 
Putnokon fogadja az ETO 
FC Győr csapatát. 

BIRKÓZÁS

REMEKELTEK A 
KAZINCBARCIKAIAK 

Május 5-én a Gömör Kupa nemzetközi birkózóversenyen a rimaszombati sportcsar-
nokban 3 ország, 17 egyesület, 107 birkózója mérte össze erejét. Kazincbarcikát 9 ver-
senyző képviselte, akik 4 első, 2 harmadik, 2 negyedik és 1 hatodik helyezést szereztek. 

EGYÉNI EREDMÉNYEK
SERDÜLŐ

- Balogh Levente  
35 kg 1.hely

- Kiss Bence 38 kg 1. hely
- Rácz Attila 48 kg 3. hely
- Pásztor Martin  

85 kg 4. hely

DIÁK
- Kerekes Viktor 62 kg  

2. hely
- Pásztor Patrik 62 kg  

3. hely
- Lázár Bence 69 kg 6. hely

GYERMEK 
- Demeter Dominik  

40 kg 1.hely
- Pálkutas Levente  

44 kg 1.hely

Felkészítők: Kónya Lajos vezetőedző, Csepregi György edző, Szőgyör Mihály edző

G RU N DBI R KÓZÁS

KVSE OVIS 
GRUND KUPA

A KVSE Birkózó Szakosztálya a Kazincbarcikai Ösz-
szevont Óvodákkal együttműködve az ovis gyere-
kek számára grundbirkózó versenyt rendezett a Ka-
zincbarcikai Sportközpont birkózótermében, május 
2-án.

A nagyon jó hangulatú megmérettetésen a szülők és 
az ovis társak bíztatása mellett nagy csatákat vívtak 
a kezdő birkózó palánták.
Az eseményt az óvodák vezetői, Horváthné Gele-
ta Mária intézményvezető, Ládiné Sólyomvári Edit 
intézményvezető-helyettes és Gergely Judit intéz-
ményvezető-helyettes is megtisztelték jelenlé-
tükkel. A rendezvényt a KVSE Birkózó Szakosztály 
sportolóinak bemutatója vezette be, majd a gyere-
kek bemelegítő gyakorlatai után kezdődtek az ösz-
szecsapások.
A kicsik nagyon hamar ráéreztek a grundbirkózás 
legfontosabb mozzanataira, és sok izgalmas mérkő-
zésnek lehettek tanúi a jelenlévők. A verseny végén 
a gyerekek érmeket és csokijutalmat kaptak. A KVSE 
Ovis Grund Kupát a legtöbb versenyzőt küldő Fűzike 
Tagóvoda érdemelte ki. 
A verseny szervezői és közreműködői: Fodor Pál 
technikai vezető; Kónya Lajos vezetőedző; Csepre-
gi György edző; Szőgyör Mihály edző; valamint Kiss 
Bence bíró voltak.

KOLORAKADÉMIA SZENIOR SZABADEGYETEM

JÖVŐRE UGYANITT!
Április 18-án ért véget az Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem 
Kolorakadémia előadás-sorozatának idei tanéve. Az 5., záró előadásán 
megjelentek átvehették a részvételüket tanúsító diplomát, valamint ki-
tölthettek egy elégedettségi kérdőívet is a szépkorúak számára szerve-
zett ismeretterjesztő sorozattal kapcsolatban. 
A szervező Szikra Alapítvány munkatársai által kiadott kérdőívekre, ösz-
szesen 44, később anonim módon feldolgozott válasz érkezett, melyek 
alapján kijelenthetjük, hogy a szabadegyetem második tanéve is elsöprő 
sikert aratott a résztvevők körében. 

Ssz. Kérdés Átlageredmény

1. Mennyire elégedett a képzés oktatóival? 9,84

2.
2. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított 

segédanyagok színvonalával?
9,87

3.
3. Mennyire elégedett a megvalósult képzés 

helyszínével? (oktatástechnikai eszközök, 
berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)

9,81

4.
Mennyire elégedett a szervezőknek  

a képzés lebonyolításával összefüggő 
tevékenységével? 

9,93

5.
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés 

összességében? 
9,65

6. Mennyire volt megfelelő a képzés ára? 9,95

Mint az a fenti táblázatból is jól látszik, a résztvevők többsége szinte maxi-
málisan elégedett volt az előadások tartalmával, a lebonyolítással, de még 
a képzés árára sem érkezett panasz. 

Dovák Pálné, az Idővár Nyugdíjas 
Kulturális Klub elnöke elmondta, az 
előadás-sorozat résztvevői nem-
csak érdekes és ismeretterjesztő 
előadásokat hallhattak, de egyben 
igazi közösséggé is kovácsolták a 
hallgatóságot. Számos új ismeret-
ség és barátság született, amelyek 
aztán a Kolorakadémia falain túl is 
folytatódtak. 
A szervezők az elégedettségi fel-
méréssel egyidőben megkérdezték, 
hogy az ősszel kezdődő harmadik 
évfolyamon milyen jellegű előadá-
sokkal és témákkal foglalkozná-
nak szívesen. Ennek fényében ál-
lítják majd össze a harmadik tanév 
anyagát is, amelyen a résztvevők, 
amennyiben minden előadáson 
részt vesznek, ismét egy jelképes 
„diplomával” és életre szóló élmé-
nyekkel lehetnek gazdagabbak. 
Tapasztalatairól a látogatók közül 
általunk véletlenszerűen kiválasz-
tott idős pár is hasonlóan nyilat-
kozott: „Nagyon örültünk, amikor 
3 évvel ezelőtt felfedeztük a sza-

badegyetem hirdetését. Mi időseb-
bek nehezen vesszük tudomásul az 
idő múlását. Szerencsére kortársa-
im nagy része komolyan gondolja, 
hogy igenis oda kell figyelnünk tes-
ti és szellemi frissességünk fenn-
tartására. Éppen ezért nagy öröm-
mel jelentkeztünk feleségemmel 
együtt. A szabadegyetem színvo-
nalát és sikerét mi sem bizonyít-
ja jobban, hogy már 2 sikeres évet 
tudhatunk magunk mögött egy-
re növekvő hallgatói létszámmal. 
Szerencsére nagyon jól felkészült 
előadók és magas színvonalú elő-
adások bővítették az ismereteinket. 
Sok olyan előadás volt, amikor még 
órákig hallgattam volna az előadót.”
Ahogyan dr. Dobos László, a KEMA- 
kuratórium elnöke fogalmazott: A 
Kazincbarcikán és térségében az 
„életen át tartó tanulás (LLL) idő-
södő és idős korban” is része le-
het a nyugdíjasok életének, hiszen 
nekik is szükségük van a szellemi, 
mentális erőnlét frissen tartására 
és „edzésére”.

TE K E

KÉT NAPIG 
GURÍTOTTAK

Május 4-én és 5-én egyéni teke országos bajnok-
ságnak adott otthont Kazincbarcika. A Szegedi TE 
összesen öt érmet nyert: Brancsek János napi egyé-
niben és összetettben második, sprintben bajnok lett, 
Karsai László sprintben második, míg Kiss Norbert 
összetettben harmadik helyen zárt.

A verseny első napján 120 vegyes gurításban mér-
ték össze tudásukat a sportolók vasárnap pedig 32 
versenyző folytatta a gurításokat a sprint számban, 
amelyben egyenes kieséses rendszerben jutottak el a 
tekések a végső elsőig.
Az első napon Brancsek tartotta a lépést a répcela-
ki Kakuk Leventével, akit végül megelőzni nem tu-
dott, de mögötte második lett. A 120 vegyes dobásos 
egyéni után alakult ki a sprintmezőny – a döntőig ösz-
szesen öt mérkőzést kellett játszani a két szegedi-
nek. A házimeccset végül a mindkét napon egyenle-
tes teljesítményt nyújtó Brancsek bírta jobban Karsai 
ellen, előbbi minden sprintmérkőzését 2:0-ra nyerte. 
Szombaton az ünnepélyes eredményhirdetésen Kli-
mon István, Kazincbarcika alpolgármestere, vasár-
nap pedig Bukó Géza önkormányzati képviselő adta 
át a kupákat és okleveleket a legjobbaknak. (Eredmé-
nyek: kolorline.hu)

„TE LJ E S É LETÉ RT” EGY E SÜ LET

A REMÉNY NAPJA 
KAZINCBARCIKÁN

Nagyszabású, rákmegelőzéssel foglalkozó programot szervez május 
17-én a Kazincbarcikai „Teljes Életért” Egyesület, amely közel másfél év-
tizede igyekszik összefogni a városban és a környező településeken élő 
emlőrákban érintett hölgyeket, illetve az egyéb daganatos megbetege-
désben szenvedőket. 

Az egyesület célja a betegeség 
megelőzésének elősegítése, vala-
mint az érintettek szűréseken való 
részvételre biztatása. A programo-
kon a hagyományos szűrővizsgá-
latok mellett több kazincbarcikai 
közéleti szereplő, illetve országosan 
közismert ember vállalja fel a be-
tegséggel való érintettségét a nagy 
nyilvánosság előtt és beszél küz-
delméről, tapasztalatairól - őszin-
tén, tabuk nélkül. 
A szervezők emellett együtt elül-
tetik majd a „Remény fájá”-t, ami 
terveik szerint egy zarándokhely 
lehet mindazoknak, akik egy kis tá-
mogatásra, meghittségre vágynak, 
vagy éppen emlékezni, erőt gyűjteni 
szeretnének. Lesz továbbá közös 

figyelemfelkeltő séta, rajzpályázat, 
film- és egy különleges divatbemu-
tató is. Olyan Kazincbarcikán em-
lőműtéten átesett hölgyek, lányok, 
asszonyok speciális divatbemuta-
tóját láthatja majd a közönség, akik 
már legyőzték a kórt, és példamu-
tató módon, büszkén fel is vállalják 
a műtéti sebeiket.  
A szűrővizsgálatok és a szakmai 
programok elsősorban a felnőtt la-
kosságot célozzák meg, de gyerme-
keknek szóló programok is lesznek 
majd. Rajzpályázat, öko-játszóház, 
egy kis szabadtéri „bolondozás” és 
a rózsaszín-séta mind gyermek-
barát programok, amelyeken 0-99 
éves korig bárki részt vehet majd. 
További részletek a kolorline.hu-n.

H I R DETÉ S
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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
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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.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Barcika Szolg Kft. ügyfélszolgálatának nyitvatartása 
továbbképzés miatt az alábbiak szerint változik:

2019. május 17-én (péntek):  8:00 – 10:00
2019. május 24-én (péntek):  8:00 – 10:00
2019. május 31-én (péntek):  ZÁRVA
2019. június 14-én (péntek):  8:00 – 10:00
(pénztári nyitvatartás: 8:00 – 9:45)
Ügyfélszolgálatunk a hét többi napján a megszokott módon és 
időben áll rendelkezésükre.

Kérjük szíves megértésüket!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Bravos kávé 250 g: 390 Ft 780 Ft/kg
Bravos 3:1-ben 10 db+17 g: 280 Ft 1647 Ft/kg
AKCIÓ Chio chips  
sajtos, hagymás tejfölös 100 g: 250 Ft 2 500 Ft/kg
Sunny Radler 0% alkoholmentes sör 0,5 l: 160 Ft 320 Ft/kg
AKCIÓ Playboy óvszer 12 db-os:  400 Ft 33 Ft/db
Vergani Maxi töltött csokoládégömb 1 kg:  1 900 Ft 1 900 Ft/kg
Ariel mosópor XXL color 8 kg: 5 200 Ft   650 Ft/l
Dosia mosópor 9 kg: 3 000 Ft 333 Ft/kg

Üdítők – sütemények – vegyiáru nagy választékban kapható

Bravos kávé 250 g 390 Ft 780 Ft/kg
Bravos 3:1-ben 10 db+17 g 280 Ft 1647 Ft/kg
AKCIÓ Chio chips sajtos, hagymás tejfölös 100 g 
250 Ft 2500 Ft/kg
Sunny Radler 0% alkoholmentes sör 0,5 l 160 Ft 
320 Ft/kg
AKCIÓ Playboy óvszer 12 db-os 400 Ft 33 Ft/db
Vergani Maxi töltött csokoládégömb 1 kg 1900 Ft 
1900 Ft/kg
Ariel mosópor XXL color 8 kg 5200 Ft 650 Ft/kg
Dosia mosópor 9 kg 3000 Ft t
Üdítők – sütemények – vegyiáru nagy választék-
ban kapható


