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Szilárd burkolatot kap a Kölcsey út 8.

Városmarketing gyémánt 
díjat nyert Kazincbarcika
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FE LÚJ ÍTÁS

SZILÁRD BURKOLATOT KAP A KÖLCSEY ÚT
Régi álmuk válik valóra 
Kazincbarcikán a Kölcsey 
Ferenc úton lakó csalá-
doknak, hiszen május 15-
től – a munkaterület át-
adásától számítva – bő 
egy hónap múlva szilárd 
burkolatú aszfaltos úton 
közlekedhetnek.
A beruházást Kazincbar-
cika Város Önkormány-
zata több mint 10 millió 

forintból valósítja meg. 
A Kölcsey úton 3 méter 
széles útpályát alakíta-
nak ki, ennek egyik ol-
dalán aszfalttal burkolt, 
másik oldalán pedig 1,5 
m széles, zúzalékkal bo-
rított padkarész kap he-
lyet, valamint gyeprács-
e l e m e k k e l  e l l á t o t t 
földárok segíti a csapa-
dékvíz elvezetését.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

SIKERES MUNKÁT VÉGEZTEK
Rendhagyó módon, alkalmi kiállítással indult a képviselő-testületi ülés május 29-én. A 
Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Köre mutatta be városunk nevezetes falfestménye-
iről, épületeiről és szobrairól készült alkotásait, melyekkel az ország számos helyén 
népszerűsítette már Kazincbarcikát.

REND, NYUGALOM, BIZTONSÁG

A 2016-os évhez képest 
23%-kal csökkent a bűn-
cselekmények száma, 747 
helyett 575 bűneset tör-
tént az elmúlt évben. Ez 
jelentős javulás, derül ki a 
Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság a város közbiz-
tonsági helyzetéről szóló 
beszámolójából.
–Az elmúlt nyolc év alatt 
folyamatos és markáns 
csökkenés látható szin-
te minden típusú bűncse-
lekmény számában Ka-
zincbarcikán – mondta el 
a beszámoló kapcsán dr. 
Toldi-Tóth Gábor, a Ka-
zincbarcikai Rendőrka-
pitányság vezetője, aki 
kiemelte, hogy a Kazinc-
barcikai Önkormányzati 
Rendészet a polgárőrség, 

a Bűnmegelőzési , Va-
gyonvédelmi Alapítvány 
közös munkája kellett 
ahhoz, hogy ilyen sikeres 
évet zárjanak. A lakos-
ságot az illetékességi te-
rületen lévő huszonkét 
településen kérdőívek 
formájában kérdez ték 
a rendőrség munkájáról. 
Kazincbarcikán az ötös 
skálán 4,56-ra értékelték 
a helyi rendőrkapitánysá-
got, amely országos szin-
ten is a legkimagaslóbbak 
közé tartozik.
– Ha a lakosság úgy érzi, 
hogy biztonságban van, 
az a legnagyobb elisme-
rés a rendészeti szervek 
irányába – erősítette meg 
Szitka Péter polgármes-
ter.

A három éve alakult Ka-
zincbarcikai Önkormány-
zati Rendészet tavalyi 
munkáját Vincze Csaba 
rendészetvezető foglalta 
össze.
– Úgy gondolom, hogy a 
rendészet pótolta a rend-
fenntartásban fellépő hi-
ányosságokat. Az elmúlt 
három év tanulási időszak 
volt. Mindenkinek új volt a 
rendszer, meg kellett is-
merni a szervezetszerű 
és egyéni feladatokat, a 
jogszabályokat, a lakos-
ság magatartását. Célunk, 
hogy a városvezetés és 
a lakók is elmondhassák, 
hogy biztonságban érzik 
magukat Kazincbarcikán.
 
– Ki kell emelni, hogy a 
rendfenntartó szervek 
együtt, közösen tudnak 
tenni Kazincbarcika köz-
biztonságáért. A közös, 
egyidejű szolgálatok sze-
repe egyre inkább meg-
jelenik a városban, sok 
esetben egészíti ki a ren-
dészet a rendőrség mun-
káját a közterületeken. A 
kimagasló statisztika en-
nek is köszönthető – fog-
lalta össze az összefogás 
előnyeit Klimon István al-
polgármester.

ÚJABB FEJLESZTÉSEK

A márciusban elfogadott 
költségvetést követően 
a 2017. évi pénzmarad-
vány terhére a város-
atyák további fejlesztési 
javaslatokat fogadtak el. 
Folytatódik a sportkon-
cepció szerinti beruhá-
zások előkészítése: egy, 
a jövőbeni vízikomple-
xum költséghatékony 
üzemeltetéséhez szük-
séges energetikai rend-
szer megtervezése, mo-
bil jégpálya kialakítása, az 

Irinyi Tornacsarnok belső 
felújítása is a tervek között 
szerepel.
40 millió forintból újulnak 
meg az újkazinci terek, a 
közeljövőben megvalósu-
ló új 3 km-es kerékpárút 
építésével párhuzamosan, 
a meglévő közel 7,5 km-es 
bicikliút-hálózat szüksé-
ges részei, járdák, útburko-
latok is felújításra kerülnek, 
parkolóhelyek épülnek, va-
lamint az útburkolati jele-
ket is újra festik.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZALÉZIAKKAL

Egyhangúlag fogadta el 
a testület a Don Bosco 
Szalézi Társasággal való 
újabb együttműködés 
lehetőségét. A szalézi 
rend évek óta jelen van 
Kazincbarcika életében, 
két középiskolát, kollégi-
umot és sportcsarnokot 
üzemeltet, így időszerű 
és célszerű egy rendház 
alapítása annak érde-
kében, hogy a városban 
különböző pontokon je-
len lévő szervezetüket 
egy helyen tudják ösz-
szefogni. A kiválasztott 
tizenkét ingatlan, melyet 
a társaság meg kíván vá-
sárolni az önkormány-
zattól, az Építők útja 11-
19. szám alatt található, 
a Don Bosco Kollégium 
mellett. Az adásvételt 
követően megújul majd 

a Völgyparkkal párhuza-
mos épület előtti útsza-
kasz– beleértve a közvi-
lágítást –, megszépül az 
épület mögötti zöld te-
rület, mellette pedig egy 
Szalézi-parkot alakítanak 
ki. A Szalézi Társaság cél-
ja, hogy a társasház kül-
ső megjelenésén javítson, 
a tetőteret hasznosítsa – 
annak esetleges beépíté-
sével –, illetve az épületet 
közvetlenül övező járdát 
és csapadékvíz-elveze-
tést is rendbe tegye.
– Ez az ingatlanvásárlás 
mindkét félnek kedvező. A 
Szalézi Társaság egy he-
lyen tudja végezni majd a 
munkáját, a városlakóknak 
pedig tovább szépül a lakó-
környezetük – emelte ki a 
megállapodás jelentőségét 
Szitka Péter polgármester.

A Barcika Príma Kft.

FELSZOLGÁLÓT
keres

Feladatok:
• külső rendezvényeken felszolgál
• alkalomszerűen a vendéglátói egységeinkben kisegít
• a felszolgálásra kerülő árukat kivételezi és az előírásnak 

megfelelően elkészíti

Szakmai elvárások:
• felszolgálói végzettség
• munkaterületen szerzett tapasztalat
• fizikai teherbírás, rugalmasság 

Személyiségbeli elvárások (PL):
• megbízható
• nagy teherbírású
• szorgalmas
• önmagára és munkájára igényes

Amit kínálunk:
• elsősorban részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel 
• azonnali kezdés
• bejelentett munkaviszony
• családbarát munkahely 
• változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Barcika Príma, Központi Konyha

Jelentkezés módja: önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, 
motivációs levél, benyújtásával a:
https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/13
oldalon keresztül.

Jelentkezés határideje: 2018. június 30.

Munkába lépés várható időpontja: 2018. július 20.

A Barcika Príma Kft.

KONYHAI KISEGÍTŐT
keres

Feladatok:
• konyhát kitakarítja, segédkezik a konyhai munkában, elmosogatja a 

konyhaedényeket
• gondoskodik a napi maradvány tárolásáról
• elvégzi az ételkészítés során felmerülő előkészítő/kiegészítő műveleteket

Szakmai elvárások:
• munkaterületen szerzett tapasztalat
• fizikai teherbírás, rugalmasság

Személyiségbeli elvárások (PL):
• megbízható
• nagy teherbírású
• szorgalmas
• önmagára és munkájára igényes

Amit kínálunk:
• elsősorban részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel 
• azonnali kezdés
• bejelentett munkaviszony
• családbarát munkahely 
• változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Barcika Príma, Központi Konyha

Jelentkezés módja: önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, 
motivációs levél, benyújtásával a:
https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/14
oldalon keresztül.

Jelentkezés határideje: 2018. június 30.

Munkába lépés várható időpontja: 2018. július 20.

A Barcika Príma Kft.

KONYHAI MÉSZÁROST
keres

Feladatok:
• sertés/marha/csirke darabolás, csontozás

Szakmai elvárások:
• hentes vagy mészáros szakmunkás végzettség 

(előnyt jelent: szakács végzettség)
• hús-, hentesüzemben szerzett tapasztalat 
• fizikai teherbírás, jó kézügyesség, rugalmasság 

Személyiségbeli elvárások (PL):
• megbízható
• nagy teherbírású
• szorgalmas
• önmagára és munkájára igényes

Amit kínálunk:
• elsősorban részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel 
• azonnali kezdés
• bejelentett munkaviszony
• családbarát munkahely 
• változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Barcika Príma, Központi Konyha

Jelentkezés módja: önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, 
motivációs levél, benyújtásával a:
https://barcikacentrum.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Position/15
oldalon keresztül.

Jelentkezés határideje: 2018. június 30.

Munkába lépés várható időpontja: 2018. július 20.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE

ELŐADÁS A SAJÓKAZINCI 
REFORMÁTUS TEMPLOMRÓL
„Ne menj el mellette” címmel tartott előadást a sajókazinci református 
templomban az épületről múlt vasárnap Horváth Tina, a Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium 10. osztályos tanulója.
Az ismeretterjesztő előadás egy országos pályázati felhívás keretében 
valósult meg, aminek az volt a lényege, hogy egy adott településen az 
ott élők figyelmét felhívják egy régi épületre, aminek a történetét is fel 
kellett kutatni.
A munkában Bukodiné Sólyom Ilona, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 
pedagógusa is részt vett, aki diákjával együtt a Dózsa György utcában 
található református templomot választotta a pályázat tárgyaként.
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GYÜMÖLCS VAGY SALÁTA AZ EBÉDHEZ

LÁTVÁNYHŰTŐBŐL 
EGÉSZSÉG AZ ASZTALRA
A statisztikai adatok szerint 
Magyarországon átlagosan 
a népesség 65% -a küzd 
az elhízással, vagyis három 
emberből kettő túlsúlyos. 
Méltán birtokolhatjuk így 
„Európa legkövérebb nem-
zete” címét. Sajnos az elhí-
zás már a gyerekek körében 
is egyre gyakoribb.
Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata a Barcika Príma 
Kft.-n keresztül az oktatá-
si intézményekkel együtt-
működve következetesen 
igyekszik olyan egészsé-
ges élmódot népszerűsí-
tő programokat bevezet-
ni, melyeken keresztül a 
gyerekek megismerhetik, 
megszerethetik az újabb 
ízeket, a vitaminokban és 
rostanyagban gazdag gyü-
mölcsöket és salátákat, így 
a mindennapjaik részévé 
válhat az egészséges éte-
lek fogyasztása.
Május 30-án egyfajta pró-
bajelleggel adták át az első 
„Vitaminhűtőt” a Pollack Mi-

hály Általános Iskola étke-
zőjében. 
– Nagyon fontos a folya-
matos megújulás, illetve 
a hazai, iskolai táplálkozá-
si kultúra javítása, hiszen a 
zöldségek és gyümölcsök 
nem tartoznak a gyerme-
kek kedvenc ételei közé. 
Teszünk egy próbát most, 
hogy hogyan fogadják a di-
ákok ezt a kezdeményezést. 
Ha jóízűen fogják fogyasz-
tani az újdonságokat, akkor 
bővíteni fogjuk a palettát, 
és az általános iskoláknak 
megadjuk a lehetőséget a 
reformétkeztetésre, segít-
ve ezzel azoknak a csalá-

dokat is, akik nem tehetik 
meg, hogy minden nap friss 
gyümölcsöt, zöldséget te-
gyenek az asztalra. Két hét 
múlva újra ellátogatunk az 
iskolába és begyűjtjük a ta-
pasztalatokat – nyilatkozta 
Szitka Péter polgármester.
Kondorné Sztojka Ágnes 
intézményvezető örömmel 
fogadta a lehetőséget, és 
elárulta, hogy nagyon iz-
galmasnak tartja az ötle-
tet, hiszen színesíti az ét-
kezést. Bízik benne, hogy a 
gyerekek körében népszerű 
lesz majd a program, s ezáltal 
szeptembertől akár minden 
tagiskolában bevezethetik.

SU R Á N Y I – SA JÓSZE NTPÉTE R I KOSSUTH LA JOS Á LTA LÁ NOS ISKOLA

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAPOT TARTOTTAK 
A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola mindhárom feladatellátási helyén pá-
lyaorientációs napot tartott május 18-án, kihasználva azt a lehetőséget, hogy ettől a 
tanévtől egy tanítás nélküli munkanap erre a célra fordítható.

A székhelyintézmény és a 
Móra Ferenc Tagiskola he-
tedikes tanulói a Borsodi 
Iparkamara szervezésében 
a Sajóbábonyi Ipari Park-
ba látogattak el. A BOSCH 
miskolci gyáregységének 
munkatársai egy külön-
leges léghoki asztalt mu-
tattak be, amelyet a duális 
képzésben résztvevő tanu-
lóik készítettek. A gyerekek 
megismerhették a cég új 
büszkeségét, az e-bike-ot, 
amelynek motorját nemré-
giben kezdték el gyártani. A 
felsősök nagy érdeklődés-
sel próbálták ki a csoda-
bringát, s tanulmányozták, 
miben is más ez, mint a ha-
gyományos eszköz.

Az igazi szakmabemutatót 
az Ózdi Szakképzési Cent-
rum Surányi Endre Szak-
középiskolája tanárainak és 
diákjainak segítségével va-
lósították meg. Hat helyszí-
nen interaktív előadás ke-
retében mutatták meg, mit 
csinál a cukrász, az eladó, a 
pincér, a fodrász, a beteg-
ápoló és a villanyszerelő. 
Valódi boltot, fodrászmű-
helyt varázsoltak az érdek-
lődő fiataloknak, rengeteg 
eszközt vittek az iskolába. 
Az osztályok forgószínpad 
- szerűen látogatták meg 
az egyes tantermekben 
berendezett helyszíneket 
s próbálták ki a különbö-
ző szakmákat. A boltban 

kiszolgáltak, mértek, cso-
magoltak, a cukrászoknál 
palacsintát sütöttek és sok 
régi cukrászeszközt ismer-
tek meg. A pincéreknél a 
tálcafogásokat gyakorolták 
elég szép sikerrel. Népsze-
rű volt az egészségügyisek 
„standja” is, ahol vérnyo-
mást mértek, egyszerű kö-
tözési módokat tanultak és 
három bábun gyakorolták az 
újraélesztést. A stabil oldal-
fekvés technikáját egymá-
son próbálgatták. A rendé-
szetisekkel eleinte félősen, 
később bátrabban próbálták 
ki a támadó és önvédelmi 
technikákat.
A Hunyadi Mátyás Tagisko-
la az egészséges életmód 

köré csoportosította prog-
ramját. A helyi Pattantyús 
Ábrahám Géza Szakképző 
Intézmény diákjai a csecse-
mőgondozás tudnivalóival 
ismertették meg a gyereke-
ket, a védőnőkkel vércuk-
rot mértek, a mentőállomás 
vezetője mesélt a mentők 
áldozatos munkájáról. Ezt 
követően egészséges éte-
lekből, italokból rendeztek 
bemutatót.

A Móra Ferenc Tagintéz-
ményben a Készenléti Ren-
dőrség rendészeti felada-
tokból tartott bemutatót, 
KRESZ-pályán ismerked-
hettek a tanulók a közle-
kedési szabályokkal, majd 
a Tűzoltóság előadását te-
kinthették meg. A felsőbb 
évfolyam tanulóinak a Bor-
sodi Iparkamara munkatár-
sa tartott pályaorientációs 
előadást.

GY E R E K NA P A TOM PÁ BA N 

A SZÍNEK HARCA

Gyermeknapot rendez-
tek a Tompa Mihály Re-
formátus Általános Isko-
lában június 1-jén. Idén a 
rendezvény témája a 
Kolorcity volt. Aznap 
minden a színekről szólt, 
ugyanis az iskola tanulói 
osztályonként különbö-
ző színű ruhákba öltöz-
tek, így különböztetve 
meg a csapatokat.
Az egész napos progra-
mon a tanulók a színek 

harca nevű akadályverse-
nyen csaknem húsz állo-
máson ügyességi és gon-
dolkodtató feladatokat 
oldottak meg. Ezek kö-
zött volt mozaikkép kira-
kása, ételkóstoló, vízhor-
dás, terményválogatás, 
kártyavárépítés, valamint 
egyensúlyozó, csapatépítő 
gyakorlat is.
A jó hangulatú napot ered-
ményhirdetés és sport-
programok zárták.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Diszpécser
munkatársat keres

Főbb feladatok:
• A gépkocsivezetők beosztásának előkészítése, jelenléti ív vezetése.
• Járatokról érkező jelzések regisztrálása, szükséges intézkedés megtétele. 
• A bejelentésekről az ügyfélszolgálat és – szükség esetén - a szállításvezető 

tájékoztatása. (pl. nem megfelelő hulladék volt az edényben, amit nem ürítettek)
• A GPS-rendszerek folyamatos felügyelete.
• Az ügyfélszolgálattól érkező bejelentések kezelése
• Adatszolgáltatások előkészítése.
• Napi összefoglaló jelentés készítése 

Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny
• MS Office program gyakorlott felhasználói ismerete
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny

Személyiségbeli elvárások:
• Felelősségteljes munkavégzés
• Szervezőkészség
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Dinamikus csapat

Munkavégzés helye: Sajókaza 

Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör 

pontos 
megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. június 10.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Gépkezelő
munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Munkagépek napi kötelező ellenőrzése, gépnaplók vezetése.
• A hulladékok feldolgozását szolgáló gépek kezelése
• Teherautók rakodása

Szakmai elvárások:
• Középfokú végzettség, illetve több gépre vonatkozó jogosultság előny.
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny
• Emelő és rakodógépre vonatkozó Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes 

engedély. Gépcsoport: 4511, 4572, 1212, 1222, 1412
• Érvényes orvosi alkalmasság

Egyéb elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés
• Állóképesség, jó fizikum
• Csapatmunkára való alkalmasság
• 2 műszakrendben történő munkavégzésre való hajlandóság 

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Hétfőtől – péntekig tartó üzemelés, hétvégi pihenőnapok
• Szakmai fejlődési lehetőség

• Béren kívüli jutatások

Munkavégzés helye: Sajókaza 

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

Jelentkezés határideje: 2018. június 10.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Szállításvezető
munkatársat keres

Főbb feladatok:
A munkakörhöz tartozó szolgáltatási terület szállításának teljes körű megszervezése, irányítása, felügyelete:
• A szállítási folyamatok zavartalan működésének biztosítása, a változások figyelemmel kísérése, a szállítási 

folyamatok fejlesztése.
• A hulladékszállítással kapcsolatos teendők (járatterv, ürítési szabályok, vezénylés, elszámoltatás stb.)

kidolgozása, ellátása, betartatása.
• A személyi és eszközállományok igények szerinti legoptimálisabb egymás mellé rendelése (vezénylés).
• Közvetlen beosztottak munkájának koordinálása, összehangolása, együttműködések zavartalan biztosítása.
• A járatok feladat végrehajtás közbeni helyszíni ellenőrzése, ellenőrzési jegyzőkönyv vezetése.
• Szolgáltatással kapcsolatos hibák, károkozások dokumentált kivizsgálása.
• A gépjármű állomány műszaki állapotának, a napi felülvizsgálatok és karbantartások végrehajtásának 

ellenőrzése, ellenőriztetése 
• Az észlelt hibák, hiányosságok, károkozások jelzése a szolgáltatási igazgató felé.
• A járműfenntartó (szerviz) részleggel (létesítményüzemeltetési csoport és/vagy külső vállalkozó) együtt-

működve elősegíteni a tervszerű karbantartást, a járművek hatósági vizsgáztatása érdekében, valamint az 
üzemképesség és forgalombiztonság szintjének állandó emelése érdekében. 

• A diszpécser által gyűjtött menetlevelek időszakos ellenőrzése.
• Szállítással kapcsolatos adatgyűjtések (pl. MEKH adatszolgáltatás, NHKV, KSH stb.) folyamatos megvalósítása.
• Munkavédelmi védőeszközök, illetve munkaruhák, védőital elosztása munkavállalók részére, védőruházat 

használatának ellenőrzése.

Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny
• MS Office program gyakorlott felhasználói ismerete
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny

Személyiségbeli elvárások:
• Felelősségteljes munkavégzés
• Szervezőkészség
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Dinamikus csapat

Munkavégzés helye: Sajókaza 
Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos 

megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal. 
Jelentkezés határideje: 2018. június 10.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
Teherautó- gépjármű vezető

munkatársat keres

Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezetői engedély
• GKI (gépjárművezetői képesítés) igazolvány megléte
• digitális tachográf kártya megléte
• büntetlen előélet

Előny:
• hulladékszállításban szerzett tapasztalat,
• kényszertömörítős szilárd hulladék gyűjtő és szállító jármű gépkezelői igazolvány megléte

Egyéb elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés
• Állóképesség, jó fizikum
• Csapatmunkára való alkalmasság
• 2 műszakrendben történő munkavégzésre való hajlandóság 

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Hétfőtől – péntekig tartó üzemelés, hétvégi pihenőnapok
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Béren kívüli jutatások

Munkavégzés helye: Sajókaza 

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

Jelentkezés határideje: 2018. június 10.
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2018. május 30-án került sor a negyedik Országos Városmarketing Díj pályázat díj-
átadójára, melynek a Márkamonitor Márkaépítés konferenciájának a Magyar Marke-
ting Szövetséggel közös szervezésű Város-és Turizmusmarketing szekciója adott 
otthont.

Az Országos Városmar-
keting Díj célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a váro-
sok fejlesztésében egyre 
fontosabbá és intenzí-
vebbé váló marketing-
tevékenységre, annak 
sokszínűségére, eredmé-
nyességére. A sikeres, ha-
tékony marketing-meg-
oldások elismerésével 
és azok széleskörű nép-
szerűsítésével hozzá kí-
vánnak járulni az igényes, 
szakmailag helyes gya-
korlat elterjedéséhez 
- segítve a tapasztalat-
cserét, a városok vezetői, 
szervezetei és marketin-

gesei közötti együttmű-
ködést. A jó városmar-
keting tevékenység 
ugyanis pozitív 
hatással van az 
ott élők min-
d e n n a p j a i -
ra, a város is-
mertségére és 
megítélésre. A 
szakmai zsűri a 
marketing mun-
ka szakmaiságát, 
hatékonyságát és 
hatásosságát ismeri el 
a Városmarketing gyé-
mánttal, a szakmailag ki-
váló marketing védjegyé-
nek odaítélésével. 

Kazincbarcika idén a ren-
dezvény-esemény ka-

tegóriában pályázott a 
Kolorfesztivál és a Fitt 
Barcika programokkal. 
A szakmai zsűri két gyé-
mánt díjjal jutalmazta a 

rendezvényekhez kötő-
dő szervező és mar-

keting tevékeny-
séget.

– Ezidáig min-
den évben in-
dult a város 
ezen a ran-
gos megmé-
r e t t e t é s e n , 

ahol a szak-
ma legjobbjai 

értékelik a be-
érkező pályáza-

tokat. Évek óta kö-
vetkezetesen építjük 

a Kolorcity márkát, ami 
egyre ismertebb és elis-
mertebb. Az idei két gyé-

mánt díjjal együtt már 
összesen nyolc darabbal 
büszkélkedhetünk. A leg-
fontosabb számunkra az 
itt lakók véleménye, ér-
deklődése, de ezek a díjak 
szakmailag is megerősí-
tenek minket.
Köszönöm a Barcika Art 
Kft. és azon együttmű-
ködő partnereink munká-
ját, akik sokat dolgoznak 
azon, hogy a város egyre 
színesebb legyen, meg-
mutassa magát az egész 
országnak, és köszönet a 
városlakóknak, hogy nyi-
tottak az újszerű kreatív 
marketingmegoldásokra 
és a sok-sok színvonalas 
eseményre, amit Kazinc-
barcika kínál – mondta 
Szitka Péter polgármes-
ter.

VÁROSMARKETING GYÉMÁNT DÍJAT NYERT 
A KOLORFESZTIVÁL ÉS A FITT BARCIKA

KOLORC ITY K AZI NC BA RC I K A

KOLORFUND PÁLYÁZATI ALAP 
– A VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV FEJLESZTÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSÁRA KAZINCBARCIKÁN

A TÁMOGATÁS CÉLJA

A Pályázati Alap célja, hogy fejlesztési célú támogatással ösz-
tönözze Kazincbarcikán mikro- és kisvállalkozások megúju-
lását, innovatív fejlesztéseit új termék, vagy szolgáltatások 
fejlesztésének, bevezetésének társfinanszírozásával. A vállal-
kozások működésének stabilizálásával és eredményességük 
javulásával hozzájárulhatnak Kazincbarcikán új munkahe-
lyek teremtéséhez.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

A fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás rendelke-
zésre álló keretösszege: 20 000 000 Ft.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A benyújtott pályázatok által igényelhető támogatás:
• minimális összege: 500 000 Ft
• maximális összege: 3 000 000 Ft.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, TÁMOGATÁSI INTENZITÁS

A Pályázati Alapból igényelhető maximális támogatás a pro-
jekt összköltségének 60%-a, de legfeljebb 3 000 000 Ft.

A LEHETSÉGES PROJEKTVÉGREHAJTÓK KÖRE

A támogatásra kizárólag a Kazincbarcika város közigazga-
tási területén belül tevékenységet végző, vagy a városban 
letelepülést és munkavégzést tervező vállalkozások jelent-
kezhetnek.

A pályázók konzultációs lehetőséggel élhetnek a pályázat 
benyújtását megelőzően, amelyre időpontot a palyazatialap@
kazincbarcika.hu címen egyeztethetnek.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 

2018. június 15. 11:30. helye: Kazincbarcika Város Önkormány-
zata, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 207. iroda.
A támogatható tevékenységek körét és a pályázattal kapcso-
latos részletes információkat a www.kolorlab.hu honlapon el-
érhető Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.

PÁLYÁZATI ALAP

KÖZLEMÉNY

kábeltévé
internet
telefon

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

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

csomagodat
SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT

sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

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

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

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 
Díjmentes számhordozás, 

PARISAT hálózaton belül ingyenes.
MEGRENDELÉS: 

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

Üzletkötő száma: 20/537-2550

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

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

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

HR MUNKATÁRSAT
keres

Főbb feladatok:
• A HR folyamatok kialakításában és működtetésében való aktív részvétel,
• Toborzás- kiválasztási folyamatok teljes körű önálló ügyintézése, 
• Az új munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, beillesztés koordináció,
• A kompenzáció, létszámgazdálkodás, karrierfejlesztés, teljesítményértékelés és  

képzésfejlesztés területeinek adminisztratív támogatása,
• A HR stratégia követése és az ebből adódó feladatok végrehajtása,
• Meglévő személyügyi állomány dokumentációjának kezelése, a naprakészség biztosítása,
• Aktív kapcsolattartás a területek vezetőivel, HR támogatás a szakmai feladatok 

megvalósításában,
• A felmerülő munkajogi, személyügyi kérdésekkel kapcsolatos tevékenységek ellátása,
• A továbbképzések szervezése

Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny
• MS Office program gyakorlott felhasználói ismerete
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny
• Munkajogi területen naprakész ismeretek
Személyiségbeli elvárások:
• Felelősségteljes munkavégzés
• Szervezőkészség, proaktív szemlélet
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség
• Megoldásorientált gondolkodásmód

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Szakmai fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika és térsége

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

Jelentkezés határideje: 2018. június 10.
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FITT BARCIKA!
Új órarend április 30-tól!  

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

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

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

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 
18.00-19.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

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

Szerda

9.00-10.00 Fitt-baba Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Varga Judit
15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes
18.00-19.00 Zsírégető torna Kazinczy Ferenc Tagiskola Grcsics Judit
19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
16.30-17.30

Úszóedzés a Delfinekkel  
(felnőtteknek)*

Kazincbarcikai Fedett Uszoda Novák Dorina

19.00-20.00 Strong by Zumba Szalézi tornaterem Piros Gábor

Péntek

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

18.00-19.00
Játék a birkózószőnyegen 

(7-10 éves gyermekeknek)
KSK birkózóterem Kónya Lajos

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

Június 9-10. (szombat–vasárnap)

Heti műsorok ismétlése (Testületi Napló, Kolorlive, Híradó)

Június 12. (kedd) 10.00. Kolorlive (ismétlés 18.00)

Vendég: Nagy Attila, a Kazincbarcikai Vegyész Teke SE elnöke

Téma: bajnok lett a felnőtt férfi tekecsapat

Vendég: Sztupák Péter, a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.  
ügyvezetője

Téma: Használt gumiabroncs gyűjtési programot hirdetett a ZV 
Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Június 14. (csütörtök) 18.00. Híradó
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

 MŰSORAJÁNLÓ

KAZINCBARCIKA
KULTÚRA
Június 9. (szombat)

Egressy Béni Művelődési Központ
16.00 Kodály Gála (Társastánc)
Június 14. (csütörtök) 

Don Bosco Sportcsarnok
15.00 Pedagógusnap
SPORT
Június 9. (szombat)

KSK Tornacsarnok
16.00 Küzdő sportegyesület: Szemtől Szemben Gála

TÉRSÉG
KULTÚRA
Június 22. (péntek) 

Edelényi L’Huillier–Coburg kastély 
19.00 Kastély-szerenád
Június 23. (szombat)

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont
10.00 XV. Borverseny
Nekézsenyi könyvtár
17.00 Fények éjszakája
SZÓRAKOZÁS
Június 9. (szombat)

Tardona
8.00 Nyárköszöntő Kavalkád 
Június 10. (vasárnap)

Serényfalva falunap
17.00 Péter Szabó Szilvi akusztik
Június 24. (vasárnap)

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont
10.00 X. Sajószentpéteri Városnapok Főzőverseny
SPORT
Június 16. (szombat)

Rakaca
8.00 IV.Team Rakaca Feeder Kupa

CSÓNAKÁZÓ-TÓKAZINCBARCIKAAUGU
SZTU

S

1–20

BÉRLETE
S

PROGRAM

20.00 Sky Fanatic 

21.30 Punnany Massif  

Jegyár elővételben: 1000 Ft  |  H
elyszínen: 1500 Ft

AUG.

7.
KEDD

AUG.

10.
PÉNTEK

21.00 
Lights Off

 Color Festival

Jegyár elővételben: 1500 Ft

Helyszínen: 2000 Ft

20.00

Pataky Művek 

21.30
Edda 

Művek 
Jegyár elővételben: 1500 Ft 

Helyszínen: 2000 Ft

20.00 Z!ENEMi 

21.30 Tankcsapda 

Jegyár elővételben: 2000 Ft  |  H
elyszínen: 2500 Ft

AUG.

8.
SZER

DA

AUG.

11.
SZOMBAT

AUG.

12.
VASÁRNAP

Bérletárak:

Early bird (május 15-június 30. között): 5 500 Ft  

Teljes árú (július 1-től): 6 500 Ft

Online jegyek és bővebb jegyinfó: 

www.kolorcity.hu/jegy/

20.00 SMINK  

21.30 Rúzsa Magdi 

LÉGZÉS TURNÉ

Jegyár elővételben: 1500 Ft

Helyszínen: 2000 Ft

PROGRAMAJÁNLÓKIHÍVÁS NAPJA KINYITOTTAK A BARCIKAI PÉNZTÁRAK

ÚJABB BÜSZKESÉG
Május 30-án, a kihívás napja alkalmából több ezer gyermek és felnőtt mozgott Ka-
zincbarcikán, melynek köszönhetően a város ismét elnyerte a legsportosabb tele-
pülés címet.

Kazincbarcika kivéte-
les helyzetben van, szinte 
minden sportág képvisel-
teti magát valamilyen for-
mában a városban.
Évek óta sikeresek va-
gyunk a diákolimpián, és 
az élsportban is, valamint 
több olyan, mára országo-
san és nemzetközileg is-
mert aktivista él itt, akik a 
szabadidősportban is ki-
emelkedő teljesítményt 
nyújtanak. 
- Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata az egészsé-
ges és mozgásban gazdag 
életmód népszerűsítését 
fontos célként tűzte ki, és 
a célok elérésben nagyon 
következetes munkát vé-
gez. A sportegyesületek-
kel, civilekkel, oktatási in-
tézményekkel és a helyi 
vállalkozásokkal össze-
fogásban önkormányza-
ti szinten koordináljuk az 
előttünk álló nagyszabású 
sportfejlesztési terveket, 
így például a vízikomple-

xum vagy a jégcsarnok 
megvalósítását, az ovi-
sport programot, a Fitt 
Barcika egész éves, ingye-
nes tömegsportsorozatot, 
valamint komoly szerepet 
vállalunk az utánpótlásbá-
zis kialakításában. Nagyon 
komoly lobbitevékenysé-
get végzünk a szakági szö-
vetségeknél, hogy minden 
sportágat segíteni tudjunk 
a működésben, továbbá az 
önkormányzat saját pá-
lyázati rendszerén keresz-
tül lehetőséghez juthatnak 
olyan sportszervezetek is, 
akik TAO-forrást jelenleg 
a központi szabályozás 
miatt nem tudják igénybe 
venni-mondta Szitka Pé-
ter polgármester.
A kihívás napján részt-
vevő városlakók száma, 
és az évek óta bezsebelt 
győzelem egyértelmű vá-
lasz arra, hogy mennyien 
igénylik a lehetőséget a 
mozgásra és a közösségi 
programokra.

Ez kiváló jelzés, hogy ér-
demes figyelmet, energi-
át, munkát és pénzt for-
dítani a sportra, legyen az 
egy játszótéri fitneszesz-
köz, a Kolorfutás vagy egy 
komplex úszásoktatási 
program, amely szeptem-
berben veheti kezdetét a 
városban.
– Ezen a napon min-
den korosztályt meg-
mozgatunk, és minden-
kit igyekszünk bevonni: 
szakembereket, civileket, 
egyesületeket, sportoló-
kat, gyerekeket, felnőt-
teket. Büszkék vagyunk 
az élsport– és diák-
s p o r t- e r e d m é n ye i n k-
re is, de egy ilyen napon 
még inkább, hiszen azok is 
csatlakoznak a mozgásra 
épített foglalkozásokhoz, 
akik a szabadidősportot 
választották a verseny-
sport helyett vagy épp 
még semmilyen mozgás-
formát nem próbáltak ki – 
tette hozzá a városvezető.

Önnek van már jegye 
a Kolorfesztiválra?
Június 1-jétől kezdetét vette a nyomtatott jegyek és a 
plasztikkártya bérletek értékesítése a kazincbarcikai 
pénztárakban.

Az idei Kolorfesztivál augusztus 1-jén startol majd. A 
programok között szabadtéri színház, klasszikus és 
kortárs képzőművészeti kiállítások, valamint szám-
talan könnyűzenei, folk és street dance produkció is 
helyet kapott. Ha szeretne ott lenni valamelyik esemé-
nyen, menjen biztosra és vásárolja meg jegyét!

JEGY- ÉS BÉRLETINFORMÁCIÓK

Online értékesítés kezdete: május 15.
Print jegyértékesítés kezdete a kazincbarcikai pénz-
tárakban: június 1.
A fesztivál belépődíjas programjaira jegyek és bérletek 
válthatók online a ww.kolorcity.hu/jegy/ oldalon vagy 
nyomtatott formában a pénztárakban.

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:
Egressy Béni Művelődési Központ
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
Telefon: 06-48/510- 220
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 8.00-17.30
a fesztivál ideje alatt 10.00-18.00

Mezey István Művészeti Központ
3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
Telefon: 06-48/310- 116
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 10.00-18.00, szombaton 10.00-14.00
a fesztivál ideje alatt 10.00-18.00

A programok napján a rendezvényhelyszíneken is vált-
hatók jegyek. Lehetséges fizetési módok: készpénz; 
bankkártya; Erzsébet kártya; OTP, MKB és K&H, SZÉP 
Kártya, Edenred utalvány

FESZTIVÁLBÉRLET
5 napra érvényes: augusztus 7-8, 10-11-12. 
Kazincbarcika, Csónakázó-tó helyszínen.
Formája: plasztikkártya, amely sorszámot és vonal-
kódot tartalmaz. Az online vásárolt bérleteket a fesz-
tiválprogram első alkalommal történő látogatásakor 
kötelező plasztikkártyára váltani a helyi pénztárban.

Bérletár: Early bird (május 15-június 30.): 5 500 Ft
 Teljes árú (július 1-től): 6 500 Ft

ELŐVÉTELBEN VÁLTOTT JEGYEK:
Az elővételes (kedvezményes) jegyár az adott ese-
ményt vagy koncertet megelőző utolsó nap pénztár-
zárásig, online értékesítésnél előző nap éjfélig történő 
jegyvásárlás esetén érvényes!

INFORMÁCIÓ:
Telefon: 06-48/310-116, e-mail: info@kolorcity.hu
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Cím: 1071 Budapest, Lorem u. 11-15.     Tel.: (+ 36) 30/ 8282-822     Fax: (+ 36) 30/ 8282-822     E-mail: info@zoldvolgy.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-877391     Adószám: 12674532-2-42      Bankszámlaszám: MKB 10300002-20246572-00003285

Óvjuk környezetünket!

Szabaduljon meg 
abroncsaitól!

Gumiabroncs gyűjtő kampány
2018. június 18-30. között

Kazincbarcikán és a térség településein

A gyűjtés ideje alatt térítésmentesen adhatja le használt  
kerékpár, motorkerékpár, személyautó és kisteherautó  

(3.5 tonna alatti gépjárművek) gumiabroncsait a megjelölt 
gumiszervizekben és hulladékudvarokban.

Bővebb információ: www.facebook.com/zoldvolgy, www.zoldvolgy.hu

SLÁGER KOSÁRLABDA SE

Évet értékeltek a kosarasok
Évértékelőt tartott a Sláger Kazincbarcika Kosárlabda 
Sport Egyesület. A sporteseményen az egész évben ki-
magasló teljesítményt nyújtó játékosokat Gaszper And-
rás edző díjazta.

Az esemény a legfiatalabb 
korosztálynál labdakezelési 
bemutatóval, a nagyobbak-
nál és a serdülőknél közös 
játékkal kezdődött. A sport-
egyesületnél jelenleg négy 
csapat tartja edzéseit, akik 

helyi, illetve megyei mérkő-
zéseken vesznek részt.
A szezonzárón a csapatok-
ból a legjobb teljesítményt 
nyújtó játékosokat kupával 
díjazták, illetve minden já-
tékos oklevelet kapott.

Gaszper András az egye-
sület vezetője elmondta, 
ösztönző hatása is van a 
díj átadónak, de a legfonto-
sabb az, hogy a játékosok 
büszkék arra, hogy részesei 
lehetnek az egyesület éle-
tének. Az elmúlt időszakban 
az egyesület megerősödött, 
olyan fiatal tehetségek töl-
tötték meg a klubot, akikre a 
jövőben alapozni lehet.

Tisztelt Városlakók!
A Kazincbarcikai Sportközpontban zajló munkálatok 
miatt. Június 6-tól a 400 méteres futópályát lezárják. 
A 400 méteres pálya használatára ezt követően nem 
lesz lehetőség, a futni vágyók a 300 méteres pályát 
használhatják.

Megértésüket köszönjük

KBSC

Kialakult az NB II mezőnye
Lezajlottak az utolsó bajnoki fordulók a magyar labdarúgás 
első három osztályában, így kialakult az NB II-es bajnokság 
jövő évi 20 fős mezőnye is.

Az első osztályból a Bal-
mazújváros és a Vasas esett 
ki, míg az NB III-ból a Monor, 
a Tiszakécske és a Kaposvár 
jutott fel. A Monor ráadá-
sul veretlenül nyerte meg 

az NB III Keleti-csoportját. 
Másod osztályú ellenfeleink 
közül a Szeged, a Szolnok és 
a Sopron végzett kieső he-
lyen, így ők helyet cserélnek 
az NB III-as bajnokokkal.

Az NB II 2018/19-es me-
zőnye: Balmazújváros, Bé-
késcsaba, Budafok, Bu-
daörs, Cegléd, Csákvár, 
Dorog, Gyirmót, Győr, Ka-
posvár, Kazincbarcika, Mo-
nor, Mosonmagyaróvár, 
Nyíregyháza, Siófok, Sorok-
sár, Tiszakécske, Vác, Vasas, 
Zalaegerszeg

FÉRFI RÖPLABDA EZÜST EURO LIGA

Kazincbarcikán is játszott
a magyar csapat
A férfi röplabda Ezüst Euro Ligában Horvátország együt-
tesét fogadta a magyar válogatott. A kazincbarcikai mér-
kőzésen 3-0-ra veszítettek a házigazdák, majd a hétvé-
gén Tiranában 3-2-re győztek Albánia ellen.

A kazincbarcikai mérkőzés előtt egy különleges ese-
ményre került sor a Don Bosco Sportközpont melletti 
füves területen ugyanis bemutatkozott a parkröplabda. 
A programra sokan voltak kíváncsiak, általános és közép-
iskolás fiatalok tehették próbára tudásukat ezen a téren. 
Ezek után következhetett a magyar férfi röplabda-válo-
gatott, mely a horvátok legjobbjai ellen vette fel a harcot. 
Bogdan Tanase együttese az Ezüst Euro Liga első három 
mérkőzését elveszítette, Horvátországban 3-0-ra ka-
pott ki, így nem volt sok esélye ezen a találkozón sem. Az 
első játszmában a Vegyész játékosa Blázsovics Péter is 
a kezdőben volt, a magyar együttes 4-1-re vezetett, de 
a hátralévő időszakban már nem tudta megakadályozni 
déli szomszédunkat abban, hogy 25-17-re hozzák az első 
felvonást. A második szakaszban többször sikerült hát-
rányból egyenlítenie a házigazdáknak, de mivel nyitásban 
és nyitásfogadásban is sokat hibáztak, a horvátok nem 
kegyelmeztek. Gebhardt Norbert is pályára lépett ekkor, 
aminek szintén örült a hazai publikum.  A második szett-
ben a hajrában ment el a hajó, Andricék 25-19-re múlták 
felül nemzeti csapatunkat. A harmadik felvonás is hasonló 
forgatókönyv szerint alakult, mint az előző, ám itt 9-9 után 
húztak el a horvátok. Ebben a szettben a 3. kazincbarcikai 
válogatott, Banai is pályára lépett, de végül ezt a játsz-
mát is a vendégek hozták 25-18-ra. Horvátország 3-0-s 
győzelme után a magyar válogatottnak már nem maradt 
esélye arra, hogy bejusson a sorozat négyes döntőjébe. 
Az utolsóelőtti fordulóban Albániában meglepetésre ké-
szült a válogatott, melyben kezdőként lépett pályára Geb-
hardt Norbert, a VRCK játékosa. Bogdan Tanase tanítvá-
nyaiban égett a bizonyítás vágya, győzelemre készültek 
az albánok ellen. Az első játszma szoros csatát, de magyar 
győzelmet hozott, Gebhardt is jó fogadásokkal és pontok-
kal járult hozzá a 28-26-os magyar sikerhez. Csereként 
szóhoz jutott a másik Vegyész játékos Blázsovics Péter. 
A második szakaszban is fölényben volt nemzeti csapa-
tunk és 25-19-re hozta a szettet. A harmadik játszmában 
fordult a kocka és a házigazdák 25-21-re nyerték a felvo-
nást, majd a folytatásban drámai küzdelemben 29-27-re 
nyertek a 4. játszmában is. Az ötödik szettben a jól játszó 
Blázsovics kezdőként szerepelt a magyar együttesben és 
az ő jó játéka is kellett ahhoz, hogy meglegyen a hőn áhított 
siker. A magyar együttes végül a záró felvonásban 15-9-re 
és 3-2-re megnyerte a mérkőzést idegenben, megsze-
rezve ezzel a sorozatban az első győzelmet.

Június 17-től szünetel az uszoda
A szokásos karbantartási 
munkálatok miatt június 
17-től július 29-ig szüne-
tel a Kazincbarcikai Fedett 
Uszoda nyitva tartása. 
Az intézményben az ál-
talános karbantartás és 
vízcsere mellett a sport-

medencénél új vízmintavé-
teli pont kerül kialakításra 
a pontosabb mérési ered-
mények érdekében. A me-
dencék kiegyenlítő tartá-
lyai új nyílászárókat kapnak 
a klóros levegő kipárolgá-
sának megakadályozásá-

ra. A karbantartási időszak 
alatt a tanmedence felújí-
tása is kiemelt szerepet 
kap. Mindezek mellett az 
alj zatburkolatok cseréje 
is megtörténik. Az uszoda 
július 30-án, reggel 6 órá-
tól újra várja a látogatókat.

KOLORFUTÁS

Fórum az önkénteseknek
A találkozó célja az volt, hogy a verseny gör-
dülékeny lebonyolítását megismerjék a diák 
önkéntesek, akik a szervezőkkel együtt 
dolgoznak majd a rendezvény napján.
A fiatalok segítenek majd a regisztráció-
nál, a frissítőpontokon, a pályazárásokban 
és a befutóérmek átadásában is. Ahhoz, 
hogy a futók teljes biztonságban érezzék 

magukat rendkívül fontos az önkéntesek 
precíz munkája.
– Körülbelül hatvanöt-hetven tanuló segít-
ségére számítunk, eddig többnyire a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnáziumból gyűltek össze 
az esemény iránt érdeklődők – árulta el 
Viszoczky Sándor, a Barcika Art Kft. sport-
szervezője.

ATLÉTIKA

Sikeresen szerepeltek
Fiatal atléták versenye zaj-
lott Győrben, ahol május 26. 
és június 1. között rendezték 
az Országos Atlétika Diáko-

limpia döntőjét. Az egyhetes 
küzdelemben a II., III., IV., V., 
és VI. korcsoport verseny-
zői mérték össze tudásukat. 

Az országos megmérette-
tésen városunkat a Pollack 
Mihály Általános Iskola di-
ákjai képviselték.

III. kcs leány távolugrás 1. hely: Komlósi Panna (515cm)
IV. kcs. 4x100m-es leány váltó 2. hely: Tóth Anna, Vasas Georgina, Imre Eszter, Dula Dorina
IV. kcs leány 100m-es síkfutás 3. hely: Tóth Anna
További eredmények: www.kolorline.hu
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

O R C I T Y K A Z I

K  O L Már a Parisat, a UPC 
digitális csomagjában, 

valamint a Dual Plus 
szolgáltató hálózatán is!
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http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

MUSKÁTLI NYUGDÍJASHÁZ
A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcában 
található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok lakásokban való korlátlan 
idejű elhelyezését szolgálja bérleti jogviszony alapján. Az épületben folyamatos 
gondnoki felügyelet van, a lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak közleke-
dését is az emeletre. A házban élők számára rendszeresen rendezvényeket 
szerveznek, melyek által az itt élő emberek életében a kultúra is jelen van.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 2018. június 15.

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

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Nestlé tejcsokoládé 120-123 g 3 íz:
Töltött nápolyi 4 kg több íz:
Labda mintás 220 mm:
Denim tusfürdő 250 ml:
Adidas tusfürdő 250 ml:
Lorilux folyékony mosószer 4 l: 
Knorr delikát 1 kg:

250 Ft
2300 Ft
280 Ft
370 Ft
480 Ft
990 Ft
1350 Ft

2083-2032 kg
575 Ft/kg

1480 Ft/l
1920 Ft/kg
247 Ft/l
1350 Ft/kg

Műanyag evőeszközök - tányérok poharak
nagy választékban kaphatók!


