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Vitara üzemanyag-fogyasztás: 6,554-7,623 l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 148-172 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében. 

VÁLASSZA A KÉNYELMET
VÁLTSON AUTOMATÁRA

KÉSZLETRŐL - AZONNAL

ÁREMELÉS ELŐTT

VITARA 1.4 GL+ AT MODELLEK

www.szabosuzuki.hu

Jelentős drágulás érkezik az autóiparban jövőre, de nálunk még válogathat korlátozott darabszámban.

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig

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
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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. 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. 700 FA A 70 ÉVES BORSODCHEMTŐL

700 fával köszöntötte Kazincbarcikát a BorsodChem Zrt. a vegyipari kombinát 70. szü-
letésnapja apropóján. A jeles alkalomból a cég a környezettudatossági szempontokat 
szem előtt tartva, a környezetünkről való gondoskodással tisztelgett a vállalat elmúlt 
70 évének eredményei előtt. 

Az idén alapításának 70. 
évfordulóját ünneplő Bor-
sodChem Zrt. felelős foglal-
koztatóként elkötelezett a 
fenntarthatóság és a társa-
dalmi szerepvállalás iránt. A 
fenntartható működésért 
és a környezet védelméért 
folytatott tevékenységünk 
azonban nem ér véget a 
gyárkapunál. Már eddig is 
számos programot indítot-
tunk a fenntarthatóság je-
gyében, melyek látványos 
megkoronázása a novem-
ber 14-15-re szervezett 
faültetési akciónk.  A „700 

fa a 70 éves BorsodChem-
től” programunk célja, hogy 
nagyszabású ünnepség 
szervezése helyett a kör-
nyezetünkről való gondos-
kodással tisztelegjünk az 
elmúlt 70 év eredményei 
előtt, és egyben letegyük 
az elkövetkező 70 év fele-
lős és fenntartható műkö-
désének alapjait, - átvitt 
értelemben - gyökereit. A 
faültetés hosszú távú kö-
telezettségvállalás, mely 
jól jelképezi a BorsodChem 
stratégiáját is, hiszen ahogy 
a mondás is tartja, „aki fát 

ültet, az hosszú távra ter-
vez”.
Hiszünk abban, hogy egy 
vegyipari gyár szomszéd-
ságában is lehet egészsé-
ges környezetet teremteni 
és fenntartani a lakosság és 
az élővilág számára egy-
aránt, ezért is kiemelkedő 
fontosságú számunkra a 
telephelyünk körül a zöld 
terület arányának növe-
lése. A jubileumi faültetés 
eseménye kiemelkedőnek 
számít abból a szempont-
ból is, hogy ilyen nagyszá-
mú facsemete egy időben 

történő elültetése ezidá-
ig nem valósult meg tér-
ségünkben. A faültetés-
ben kollégáink is tevékeny 
szerepet vállalnak, amely 
jól tükrözi munkavállaló-
ink elkötelezettségét is a 
fenntarthatóság és a tár-
sadalmi felelősségvállalás 
iránt, valamint filozófiánkat, 
hogy fejlesztési projekt-
jeink megvalósításakor a 
környezetünkkel meglé-
vő harmóniát is meg kell 
őriznünk, sőt tovább kell 
javítanunk, hiszen a termé-
szeti és társadalmi környe-
zetünket egyaránt a lega-
lapvetőbb értékeink közé 
soroljuk.
Ezzel a jelképes gesztus-
sal a BorsodChem kifeje-

zésre kívánja juttatni a kö-
szönetét a körülöttünk élő 
közösségeknek az elmúlt 
hét évtizedben nyújtott tá-
mogatásukért. Ahogy gon-
dos ápolással a fák hamar 
nagyra nőnek, bízunk ab-
ban, hogy a kapcsolatain-
kat még szorosabbra fűz-
ve, egymás jelentőségét 
kölcsönösen megértve és 
elfogadva, közösen tud-
juk megteremteni Társa-
ságunk további, fenntart-
ható fejlődésének alapjait, 
és ennek eredményeként 
kölcsönösen elismerjük a 
másik fél hozzájárulásá-
nak jelentőségét térségünk 
jólétének további növeke-
déséhez.

BorsodChem Zrt.

J U BI LEU M I FAÜ LTETÉ S

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 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

SZÜ LŐI É RTE K EZLET

HASZNOS INFORMÁCIÓK  
A TOVÁBBTANULÁSRÓL   

Továbbtanulási szülői ér-
tekezletet rendeztek a Ka-
zincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola és tagin-
tézményei, ahol a helyben 
működő középiskolák, 
szakképző iskolák kép-
viselői tartottak tájékoz-
tatót a megjelent szülők 
és diákok előtt november 
14-én. 

A beiskolázási szülői érte-
kezleten Kondorné Sztojka 
Ágnes igazgató köszön-
tötte a megjelenteket, aki 
kiemelte, hogy ez egy na-
gyon fontos időszak a ta-
nulók szempontjából. A 
megnyitó után Szitka Pé-
ter polgármester úgy fo-
galmazott, hogy egy jelen-
tős állomáshoz érkeztek 
a végzős diákok. Fon-

tos, hogy a tanulók mi-
lyen szakmát választanak 
maguknak a jövőt tekint-
ve. A döntést elősegítve 
a középiskolák képviselői 
mutatták be a képzési le-
hetőségeket, illetve hogy 
milyen szakon, mit tanul-
hatnak az adott iskolába 
jelentkezők. Az este folya-
mán Markovicsné Demeter 
Edina tankerületi vezető, 
Győri Ágnes, az Irinyi János 
Református Oktatási Köz-
pont igazgatóhelyettese, 
Mészáros Gáborné, az Ózdi 
SZC Deák Ferenc Szakkép-

ző Iskolája és Művészeti 
Szakgimnáziumának in-
tézményvezetője, Vattay 
József, ÓSZC Surányi Endre 
Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma 
intézményvezetője, vala-
mint Balla Árpád, a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium 
igazgatója adott hasznos 
információkat és taná-
csokat a megjelenteknek. 
Az összevont szülői érte-
kezleten szó esett a fel-
vételi eljárásról, valamint a 
megváltozott szakképzési 
rendszerről is.

Megszűnik 
Kazincbarcikán az 

aktív kórházi ellátás? 
Az elmúlt napokban napvilágot látott hírek szerint 
elképzelhető, hogy a kazincbarcikai kórház is ál-
dozatul esik a kormány egészségügyi átalakítási 
programjának. A Népszava által közölt információk 
szerint városunkban is megszüntetnék az aktív kór-
házi ellátást és a teljes kapacitást a megyei kórházba 
telepítenék. A múlt héten a Népszava birtokába ju-
tott, a kórházak fenntartásáról és az egészségügyi 
ellátórendszer átalakításához készült munkaanyag 
szerint az összevonások és az átalakítások többnyi-
re azokat az intézményeket érintenék, amelyekről 
nyolc éve Szócska Miklós államtitkár megpróbálta 
leszedetni a kórház táblát.
A hír kapcsán megkerestük Demeter Zoltán ország-
gyűlési képviselőt, hogy milyen átalakítások várhatók 
a helyi kórházban, aki azt nyilatkozta, hogy csak az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos köz-
leményét tudja megerősíteni, minthogy a kormány 
előtt ilyen tartalmú előterjesztés nem járt, a kormány 
ilyen előterjesztést nem tárgyalt.
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„KINCSEINK” A 
TEHETSÉGEK

Tehetségnapot és műhelybeszélgetést tartottak a Ka-
zinczy Ferenc Tagiskolában november 15-én pénte-
ken. A „Kincseink” címmel megrendezett eseményen 
az iskola tehetségei voltak főszerepben.

A Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Isko-
la tehetségpontja, a Ka-
zinczy Ferenc Tagisko-
la rendezett „Kincseink” 
címmel tehetségnapot és 
műhelybeszélgetést no-
vember 15-én pénteken. 
Az esemény célja, hogy az 
iskola betekintést nyújt-
son tehetségprogramjá-
ba, illetve, hogy a tanulók 
megmutassák tudásukat, 
tehetségüket.
A rendezvényen elsőként 
Kondorné Sztojka Ágnes, 
a Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskola 

intézményvezetője kö-
szöntötte a gyerekeket és 
tanáraikat. Ezt követően 
Viszoczky Sándor, a Ka-
zinczy Ferenc Tagiskola 
tagintézmény-vezetője 
üdvözölte a megjelenteket.
A fiatal tehetségek pro-
dukciói között színpad-
ra lépett az iskola kórusa, 
szavalók és a különböző 
sportágakban kiemelke-
dő gyerekek is. Később 
„Észforgató” vetélkedő, 
kiállításmegnyitó vár-
ta az érdeklődőket, majd 
bemutatkozott a roboti-
ka szakkör és kiderült az 

is, hogyan alkalmazható a 
LEGO a matematika órán.
Kis szünetet követően a 
Kazinczy Ferenc Tagisko-
la, az Ádám Jenő Tagis-
kola és a Tompa Mihály 
Református Általános Is-
kola mutatta be tehetség-
programját. Őket Farkas 
Ágnes, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat 
Putnoki Tagintézmény 
igazgatójának előadá-
sa követte. A rendezvény 
záró programján, a mű-
helybeszélgetéseken két 
témában „A tehetség-
pontok együttműködé-
si lehetőségeiről” és „Az 
ideális tehetségpontról” 
elmélkedhettek a részt-
vevők.

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
Egészséggel, egészséges életmóddal, megelőzéssel 
kapcsolatos interaktív programsorozatot tartottak 
a Százszorszép Tagóvodában november 13-ától. A 
két héten át tartó projekt célja a gyermekek és szü-
leik megismertetése az egészséges életmód fon-
tosságával. Fő témái az egészséges életmódra való 
nevelés, a zöldségek gyümölcsök fogyasztásának 
fontossága, a tejtermékek szervezetünkre gyako-
rolt hatásai, valamint a testmozgás.

Ép testben ép lélek 
mondja a régi görög köz-
mondás. Az óvodában 
dolgozó óvodapedagó-
gusok ugyanezt vallják, 
éppen ezért tartják fon-
tosnak az ilyen jellegű 
programok szervezését 
és a szülők bevonásá-
val történő megvalósí-
tását. A november 13-ai 
játékos nyitónap témája 
a tej volt, így az óvodá-
sok különféle pudingo-
kat, gyümölcsös túró-
krémeket is készítettek 
szüleik és nevelőik se-
gítségével. A gyerekek 
az egészséges életmód-
dal kapcsolatos mesét is 

meghallgattak, valamint 
a nap végén együtt fo-
gyasztották el a közösen 
készített finomságokat.
Az interaktív programso-
rozat folytatásaként no-
vember 19-én a fogápo-
lással és a fogbetegségek 
megelőzésének lehetősé-
geivel foglalkoztak játékos 
formában a csöppségek.  
Az egész délelőttöt felöle-
lő program keretén belül 
az óvodai védőnő segít-
ségével a gyermekek és 
szüleik megismerkedhet-
tek az egészséges táplál-
kozás, valamint a helyes 
fogápolási módszerek rej-
telmeivel.

G I M I GA LÉ R IA

FOTÓK EGY TERMÉSZETBARÁT SZEMÉVEL 
„Barangolásaim a természetben” címmel újabb tárlat nyílt a Gimi Galériában 
november 13-án. A művészetbarát közönség ezúttal Tomori Zsolt fotókiállítását 
tekintheti meg. 

Virágok, fák, tájképek, 
mindezek egy termé-
szetszerető és termé-
szetjáró alkotó fényké-
pezőgépén keresz tü l . 
Tomori Zsolt elmondása 
szerint, nem túl régóta 
foglalkozik fotózással. 
Szívesen túrázik, kirán-
dul és egy-egy útja al-
kalmával a látott dolgo-

kat minden alkalommal 
megörökíti. A tárlatot 
Szarka János fotóművész 
nyitotta meg, aki szerint 
egy nagyon tehetséges, 
jó látásmódú alkotót is-
mert meg a kiállító sze-
mélyében. Az a matőr 
fotográfus elsősorban 
tájképeket kész ít, de 
egyre inkább a portrék, 

az utcai fotók készítése 
érdekli. A kiállított ké-
pek az elmúlt két év alatt 
készültek, főleg a megye 
határain belül, mint pél-
dául Lillafüreden, Ruda-
bányán, a Bükkben. 
A kiállítást az érdeklő-
dők december 2-áig te-
kinthetik meg a Gimi Ga-
lériában.

I NTE R J Ú

SZEMÜNK FÉNYE: A GYERMEK 
Szülőnek lenni nem egyszerű dolog. Számos szakkönyv foglalkozik a gyermeki lélek 
pszichológiájával, és megannyi szakember leírta már a gyermeknevelés alapvetéseit. 
A temérdek szakirodalom ellenére, viszonylag hamar rájövünk, hogy gyereket bizony 
nem lehet könyvből nevelni. A legtöbb, amit tehetünk, hogy körülöleljük szeretetünk-
kel, védjük, óvjuk, biztatjuk és segítünk megtalálni a maga útját. Már csecsemőkorban 
érdemes figyelni a baba reakcióit, hiszen egész korai időszakban kiderülhet, milyen 
személyiségjegyeket hordoz a kisded.  A kisgyermekkori fejlődés, fejlesztés terén 
hatékony lehet az egyre népszerűbb Ringató foglalkozás. A városban egyedüliként, 
Csőszné Husonyicza Ágnes vezeti ezt a sajátos nevelési programot, jelenleg a Fitt 
Barcika programsorozat keretében. Beszélgetésünket mélyen áthatja Ágnesnek a 
szülőkkel és a kicsikkel megélt személyes élménye.

Már túl van az első Ringató 
foglalkozásokon. Van ér-
deklődés a szülők részé-
ről?
Igen, legutóbb is nagyjá-
ból húsz édesanyával és 
gyermekével ültük körbe 
a nagy szőnyeget. Mivel 
0-tól 3 éves korosztálynak 
szól a program, egész pici, 
hat-hét hónapos babákkal 
is jönnek, bár azt szoktam 
mondani, hogy minél ha-
marabb hozzák a csecse-
mőket, annál jobb. Miután 
egy kicsit megerősödött a 
bébi, nyugodtan lehet vele 
foglalkozásokra járni. 

Röviden beavatná az olva-
sókat, milyen jellegű fog-
lalkozás a Ringató? 
A Ringató egy széles kör-
ben elterjedt, már az or-
szághatárt is átlépő, sajá-
tosan magyar, kodályi elvek 
alapján működő, zenei ne-
velési program. Kodály el-
képzelése szerint nem csu-
pán a gyermek születését 
megelőző kilenc hónappal 
kell kezdeni a zenei neve-
lést, odáig ment, hogy az 
anya születését megelőző 
kilenc hónappal előbb ja-
vasolta. Ez azért lényeges, 
mert ha az édesanya ze-
neileg tájékozott, nyitott a 
világra, és már a babavárás 
kezdeti szakaszában éne-
kel a magzatnak, a pici ze-
nei emlékekkel fog szület-
ni, ami nagyon jó kiindulási 
pont lesz a további életé-
ben. A zeneszerző fontos-
nak tartotta az igényes 
zenei anyag biztosítását, 
mely az ő fogalmai alap-

ján a néphagyományokból 
merített zenei anyagot je-
lentette, amit ki kell egé-
szíteni más népek dalaival, 
illetve komponált gyerek-
dalokkal. Ez a kisgyerekkori 
zenei nevelés anyaga, mi is 
erre építjük a Ringató zenei 
anyagát. 

Hogyan zajlik egy-egy 
foglalkozás? 
Egy nagy kört alkotva 
ülünk a szőnyegen, anyu-
kák a kisgyermeküket 
tartva az ölükben ének-
lünk, mondókázunk, ölbéli 
játékokat játszunk, ezáltal 
éneklő közösséget alko-
tunk. Mindeközben zenei 
ingerekkel vesszük körbe 
a gyerekeket. Észrevétle-
nül felkeltjük a kicsik szép 
zene iránti érzékenysé-
gét, fogékonyságát. Az 
anya-gyermek köteléket 
erősítjük, hiszen ilyenkor 
a szülő csak a gyermeké-
re, a gyermek pedig csak 
a szülőre figyel. A Ringa-
tó mottója: vedd ölbe, rin-
gasd, énekelj! – kérés a 
szülők felé, mert egy kis-
gyereknek énekelni jó do-
log. Ehhez nem kell, hogy az 
anyuka, apuka hangja tö-
kéletesen tisztán csengő, 
kiművelt, képzett legyen. 
Azt szoktam mondani az 
anyukáknak, hogy a ti han-
gotok a legszebb a világon a 
kisbabátok számára, éne-
keljetek, hát bátran! 

Miért jó a Ringató? Mi a 
célja?
Gállné Gróh Ilona, a prog-
ram elindítója gyönyö-

rűen öntötte szavakba a 
foglalkozás lényegét: „A 
Ringató énekelni, játsza-
ni tanít, örülni a szépnek. 
A hagyományos dalok, 
mondókák, ölbéli játékok 
a világra nyitnak ablakot, 
s a lélekbe jutva élni segí-
tenek, sőt, ha kell, gyógyí-
tanak. Szeretnénk a csa-
ládoknak egy lehetséges 
utat mutatni a boldogulás 
felé. Nem az egyetlent, nem 
a legjobbat, hanem egyet a 
sok közül, egy biztos jót.” 
Tulajdonképpen mintaa-
dás a kisgyermekes szülők 
számára. Ezen túlmenően 
szeretnénk megteremteni 
a felnőttek számára a kö-
zös éneklés élményét, hi-
szen a közös éneklés min-
dig öröm és élmény, abban 
mindig szépség van. Kicsit 
formáljuk a szülők ízlé-
sét, közösséget építünk, s 
mindig elmondom, fontos, 
hogy otthon legyen foly-
tatás. Ez nem azt jelenti, 
hogy az egész reperto-
árt egy nap alatt végig kell 
énekelni, vagy játszani a 
gyerekekkel. Azt szoktam 
tanácsolni, hogy válassza-
nak egyet - kettőt és azt 
énekelgessék, ismételges-
sék. A gyerek egy idő után 
fogja kérni, fogja mutogatni 
a kis tenyerén ezeket a kis 
csiklandozókat, tenyérsi-
mogatókat. Az ölbéli játé-
kok szintén nagy szerepet 
kapnak a foglalkozáson. A 
művészeti nevelés célja a 
katarzis, ezt a képzőmű-
vészetben, az irodalom-
ban, a színházban és a ze-
nében is megtapasztaljuk. 

Ebből építkezik az emberi 
lélek. Az ölbéli játékokban 
ugyanúgy megvan ennek 
a beteljesülésnek az élmé-
nye, s a picik esetében ez 
a legalkalmasabb módja a 
kötődés kialakításának, a 
fejlesztésnek. Nyilván pár 
hónapos babával óvato-
sabban játsszuk ezeket 
a játékokat, vagy csak az 
anyuka tartja az ölében, ze-
nei ingerek ölelésében.  

Ön hogyan szerzett tudo-
mást a programról, illetve 
mikor csatlakozott hozzá?
2013-ban kezdtem a Rin-
gatót tartani Kazincbarci-
kán. Az egyik ismerősöm 
említette, ő Pesten élt ak-
kor és ott jártak a babájá-
val foglalkozásra. Nagyon 
megtetszett az, amit a ta-
pasztalatairól mesélt, és el-
tűnődtem azon, hogy ének 
– zene szakos tanárként 
megvan az előképzettsé-
gem ahhoz, hogy belőlem 
is Ringató foglalkozásve-
zető váljon. Pesten volt a 
meghallgatás, sikeresen 
bekerültem, és néhány 
hónap múlva elvégeztem 
a tanfolyamot. Azóta fog-
lalkozom ezzel töretlenül, 
bár voltak benne megsza-

kítások, amikor várandós 
voltam a kisfiammal. 

Három gyermeke mind-
egyikénél alkalmazta a 
Ringató nevelési elvét?
Linda tizenhat éves, Ba-
lázs tizenegy a legkisebb 
gyermekünk, Dusán pedig 
még nem töltötte be a ket-
tőt. Mindhárom gyerekkel 
rengeteget énekeltünk, 
mondókáztunk, ám Dusán 
esetében, mivel jóval fia-
talabb az előző két gyer-
mekemnél, már tudatosan 
szőttem bele a napirend-
jébe a Ringató módszereit. 

Olyannyira megható sze-
retettel beszél a program-
ról, hogy muszáj megkér-
deznem: mit jelent Önnek 
a Ringató?
A Ringató számomra kia-
padhatatlan szeretet és 
örömforrás. Élmény a szü-
lőknek, nagyszülőknek, a 
gyermekeknek és élmény 
nekem. Részese lenni vala-
minek, ami érzelmekkel teli, 
ugyanakkor építő, hasznos 
és fejlesztő hatású, fan-
tasztikus dolog. A Ringa-
tó olyan, mint a szivárvány 
az égen, mely sok színben 
tündököl.

K AZI NCZY FE R E NC TAG ISKOLA SZÁZSZORSZÉ P TAGÓVODA
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K KSE

KÉT SZOROS SIKER
A hétvégén a KKSE mindkét felnőtt NB II-es együtte-
se pályára lépett. A női csapat Ózdon a Lóci ellen, míg 
a férfiak hazai pályán a Túrkevével szemben arattak 
győzelmet.

A hölgyek nyitották a sort a kézilabdás hétvégén. Szi-
lágyi Szabolcs tanítványaira nem várt könnyű feladat, 
ugyanis a bajnokságban előttük álló Lóci otthonába lá-
togattak. A mérkőzés tétje az volt, hogy egy esetleges 
barcikai győzelem során helyet cserél a két csapat. Az 
első félidőben fej-fej mellett haladt a két gárda. 15 perc 
játék után Kmetz Kitti gólját követően 6-6 volt az állás. 
A folytatásban sem sokat változott a játék képe és a 
félidőben 13-13-at mutatott az eredményjelző.
A második 30 percben sem tudott elhúzni az Ózd. Az 
utolsó 10 perchez érve 2 találattal vezettek ugyan a 
házigazdák, de a vendégek Oláh Heni gólja után egyen-
lítettek. Drámaian alakult a mérkőzés hajrája, melynek 
során rendre a házigazdák álltak jobban. Másfél perccel 
a vége előtt Szilágyi-Fazekas gólja után, 28-28-nál még 
mindkét csapatnak megvolt az esélye a győzelemre. Az 
utolsó percben a vendégek emberelőnyben támadhat-
tak, Szilágyi edző időt kért, és 18 mp-cel a vége előtt a 15 
esztendős Babos Dorina góljával előnybe került a KKSE. 
Ezután már hiába kért időt a hazai tréner, az eredmény 
nem változott, 29-28-ra győzött a Barcika, így 8 ponttal 
a 7. helyen áll. Mogyorósiék legközelebb november 24-
én vasárnap 14 órától Salgótarján együttesét fogadják 
a Don Bosco Sportközpontban. 
A férfi csapat hazai pályán szerepelt a Túrkeve ellen. A 
Kazincbarcika volt esélyes, de az alföldiek 5-3-ra elhúz-
tak. A házigazdák azonban rákapcsoltak, egyenlítet-
tek és a maguk javára fordították az állást. A félidőben 
már 13-11-re vezetett a KKSE. A második játékrészben 
azonban hiába volt 3 gól is hazai előny, Túrkeve 18-18-
nál ismét egalizált. A barcikai időkérés után azonban 
ismét helyreállt a rend, és végül Csörgőék kicsikarták 
a 27-23-as győzelmet. A KKSE így 11 ponttal a 4. he-
lyen áll a bajnokságban, legközelebb november 23-án 
szombaton Hajdúböszörményben lép pályára. 

KVSE BI R KÓZÁS

KABAI SIKER
Kabán a Sári Gusztáv Általános Iskola tornatermében   
15 egyesület 100 versenyzőjének részvételével került 
sor a hagyományos Antal Imre birkózóversenyre no-
vember 16-án. Kazincbarcikát itt 5 versenyző képvi-
selte, akik 4 aranyéremmel és 1 bronzéremmel remek 
teljesítmény nyújtottak.
 

Egyéni eredmények
Gyerek korcsoport
29 kg: Barczy Máté 1.hely
Diák II. korcsoport
35 kg: Lakatos Milán 1.hely
54 kg: Horváth Krisztián 3.hely
63 kg: Kerekes Viktor 1.hely
69 kg: Pásztor Patrik 1.hely

Felkészítők: Kónya Lajos vezetőedző, Csepregi György 
edző

V ÍZI LA BDA

NYÍLT EDZÉST TARTOTT KAZINCBARCIKÁN 
A MISKOLCI VÍZILABDA KLUB

A hétvégén Kazincbarci-
kára látogatott a Pann-
E r g y - M V L C  f e l n ő t t 
vízilabda csapata. A mis-
kolciakat a Kazincbarcikai 
Delfinek látták vendégül 
városunkban, akik nyil-
vános edzést tartottak a 
városi uszodában. 

A miskolci vízilabda klub 
péntek este, illetve szom-
baton délben tartotta nyílt 
edzését Kazincbarcikán. 
Ennek során a közön-
ségúszás zavar talanul 
működött, így a vendé-
gek sem maradtak a már 
megszokott sportolási 

lehetőség nélkül. A nyílt 
ajtós edzés végén az ér-
deklődőknek volt lehető-
ségük személyesen is ta-
lálkozni a miskolci csapat 
tagjaival, és természete-
sen autogramokat is le-
hetett kérni a vízilabdás 
fiúktól.

V RC K

ÉRVÉNYESÜLT A PAPÍRFORMA
Nem sikerült a bravúr a Vegyész Röplabda Club Kazinc-
barcikának a férfi röplabda Challenge kupa 2. forduló-
jában. Marek Kardos együttese a Balkán kupagyőztes 
török Tokat Belediye Plevne otthonában 3-0-ás vere-
séget szenvedett.  

Nem utazott kedvező elő-
jelekkel a kék-sárga együt-
tes Törökországba, ugyanis 
Páez, Braga és Vitko is ki-
sebb sérüléssel bajlódott, 
így ők nem léptek pályára 
a mérkőzésen. A kezdőben 
helyettük Bibók, Csizmadia 
és Dudás kapott helyet. Az 
első játszmában kezdetben 

jól tartotta magát a VRCK, 
de a folytatásban már kijött 
a két együttes közti tudás-
beli különbség, és a hazaiak 
szurkolóik lelkes biztatását 
élvezve elhúztak 25-17-re, 
ezzel magabiztosan nyer-
ték a szettet. 
A második felvonásban 
is csak ideig-óráig tudott 

méltó ellenfele lenni a Ka-
zincbarcika a török csa-
patnak, akik megrázták 
magukat, és az első játsz-
mánál is simább 25-12-es 
sikernek örülhettek. A har-
madik szakaszt jól kezd-
te a Vegyész, vezetett is, 
igyekezett nem „elenged-
ni” ellenfelét. A házigazdák 
azonban hamar fordítani 
tudtak, magukhoz ragadták 
a kezdeményezést. A ven-
dégek nem adták fel, sike-
rült 2 pontra megközelíteni 
a vendéglátókat, de ennél 
közelebb már nem tudtak a 
törökökhöz kerülni. A vég-
játékban a Plevne szipor-
kázott és 25-16-ra hozta 
a játszmát, ezzel 3-0-ás 
győzelmet aratott. A visz-
szavágóra november 27-
én szerdán este 7 órakor 
kerül sor Kazincbarcikán. A 
VRCK addig két mérkőzést 
játszik. Lapzártánk idején 
a Dunaferr ellen a Magyar 
Kupa negyeddöntőjében 
idegenben, az NB I 7. for-
dulójában november 24-én, 
17 órától hazai pályán a Don 
Bosco Sportközpontban a 
Pécs ellen meccsel Marek 
Kardos együttese.Fotó: vrck.hu

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Stühmer szaloncukor 1kg 6 íz:  6 000 Ft/kg
Vadász szaloncukor 7 íz:  3 500 Ft/kg
Mieszko pralinéfüggelék 8 íz:  2 300 Ft/kg
Szaloncukor konyakmeggy:  2 050 Ft/kg
Szaloncukor mártott konzum:  1 400 Ft/kg
Szaloncukor gumicukor:  1 300 Ft/kg
Szaloncukor tejkaramella:   1 100 Ft/kg
Szaloncukor Glória 10 íz:   900 Ft/kg
Vadász szaloncukor zacskós ét 350g:  1 700 Ft    4 858 Ft/kg 

Kinder - Tibi - Hauswirth - Milka - Boci - Merci - Smarties - After Eight  - Linga
Mikulások nagy választékban kaphatóak!

Tisztelt Ügyfeleink!
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 3700 Kazincbarcika, 175/3 hrsz. alatt található 
hulladékudvar 2019. december 31-én megszüntetésre kerül. A Csónakázó-tó mellett 
található hulladékudvarba ezt követően hulladék beszállításra nincs lehetőség. 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 
21/2019. (VI. 25.) határozata alapján a Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló Kazincbarcika, 175/3 hrsz. alatti ingatlan visszaadásra kerül a települési önkormányzat 
részére. Kazincbarcikán 2020. január 1-től a természetes személy ingatlanhasználók számára 
kizárólag a 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. alatti, Múcsonyi úton található hulladékudvar 
áll rendelkezésre a hulladék beszállítására. A hulladékudvarba továbbra is negyedévente 
250 kilogramm nem veszélyes és 100 kilogramm veszélyes hulladék szállítható be 
ingatlanonként.  A 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. alatt található hulladékudvar minden 

szerdán és pénteken, 8:00-tól 16:00-ig tart nyitva.

A hulladékudvarok használatával kapcsolatos bővebb tájékoztatás
a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.
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Takács Nikolas
ADVENTI KONCERTJE

2019. december 15. (vasárnap) 18.00 óra
Kazincbarcika, Szent Család Templom

Jegyár: 1 800 Ft
Információ, tájékoztatás: (+36-48) 510-220

Jegyek online a www.kolorcity.hu oldalon, valamint az Egressy Béni Művelődési Központ
és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztáraiban vásárolhatók.

SZÖVEGKÖNYV / LÁTVÁNY / RENDEZÉS: IVÁNYI ÁRPÁD

2019. december 8. (vasárnap) 17.00 óra

KAZINCBARCIKA, EGRESSY BÉNI 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

JEGYÁR: 1 500 Ft
Információ, tájékoztatás:  

(+36-48) 510-220

Jegyek online a  www.kolorcity.hu 
oldalon, valamint az Egressy Béni 

Művelődési Központ és a  
Mezey István Művészeti Központ 
jegypénztáraiban vásárolhatóak.

Mikulás-kocogás
2019. december 5. 
Regisztráció: 16.00-tól  Rajt: 17.00
Rajt és Cél: Mezey István Művészeti Központ udvara
Táv: 3 km

A mikulás jelmezben érkezők
között pólót sorsolunk ki! 

Új útvonal!
Minden résztvevő érmet kap!

A részvétel feltétele egy mikulás-
csomag leadása, melyet

a Kazincbarcikai Szociális
Szolgáltató Központ

a rászoruló családoknak juttat el.

FELNŐTT  
SZÍNHÁZI ÉVAD

2019/2020 • KAZINCBARCIKA

4 ELŐADÁS 

VÁSÁROLJA MEG MOST  
„THÁLIA” VAGY „MÚZSA” BÉRLETÉT! 

Diák/nyugdíjas: 9 000 Ft, teljes árú: 9 500 Ft


