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KERÉKPÁRÚTHÁLÓZAT-BŐVÍTÉS

BŐVÜL A KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT
Harmadik üteméhez érkeztek a kazincbarcikai ke-
rékpárút-hálózat bővítésének munkálatai. Ebben az 
ütemben a Pollack Mihály úton, Alsóvárosi körúton és 
az Attila úton, valamint a Tardonai úton építik ki a ke-
rékpárutat. 

A projekt során a Pol-
lack Mihály út mindkét ol-
dalán, az Egressy út és a 
Mátyás király út közötti 
szakaszon majd 500 mé-
ter hosszan kiszélesítik a 
meglévő járdákat, és egy-
irányú, egymástól elvá-
lasztott gyalog- és ke-
rékpárutat alakítanak ki. 
Az Alsóvárosi körúti sza-
kasz a 2014-ben átadott, 
második ütemben meg-
valósított, Jószerencsét 
úti kerékpárút szakasz-
hoz kapcsolódik hozzá 
és vezet egészen a Tesco 
körforgalomig. Ezáltal a 
Tesco áruháztól egészen 
a Herbolya városrészig, 
a belvárosig vagy akár a 
BorsodChem lakótelepig 
tudunk biztonságban ke-
rékpározni.
A Tardonai úton a Má-
jus 1. úttól a Gábor Áron 

úti buszmegállóig pe-
dig 1675 méterrel bővül 
a bicikliút-hálózat. Ezen 
szakaszokon zöldsáv-
ban, szervizúton, illetve 
járdával közösen veze-
tett kétirányú kerékpár-
utat alakítanak ki. Az em-
lített rész öt szakaszból 
áll: az első szakaszon je-
lenleg az Irinyi iskola mel-
lett bontják a kerítést, és 
hamarosan megkezdődik 
a villamos kábel kiváltá-
sa és a nyomvonal kiala-
kítása. A második és ne-
gyedik szakaszon szintén 
megtörtént a nyomvonal 
kialakítása, itt aszfaltozá-
si és tereprendezési fel-
adatok vannak még hátra. 
A harmadik szakaszon a 
közműkiváltások – csa-
padékvíz, ivóvíz, szenny-
víz – vannak folyamat-
ban, majd ezt követően 

épül a szervizút. Az ötö-
dik szakaszon a nyomvo-
nal kitűzése után indul az 
építkezés.
– A Tardonai úton élők 
számára ezen szakasz 
építése számos kellemet-
lenséggel járhatott, illet-
ve járhat, ezért az önkor-
mányzat ahogyan eddig is 
elnézést kér. Bízunk ben-
ne, hogy az elkészülő ke-
rékpárút, a mellette felújí-
tott járdaszakaszok és a 
közművek cseréje kárpó-
tolni fogja őket. Nem el-
hanyagolható tény, hogy 
a felúj ítás végez tével 
gyermekeiket, unokáikat, 
szeretteiket biztonság-
ban tudhatják, ha a ke-
rékpáros közlekedést vá-
lasztják – mondta el Bukó 
Géza, az érintett város-
rész önkormányzati kép-
viselője.
A fejlesztés célja a mun-
k a h e l y e k ,  k ö z i n t é z -
m é n y e k ,  k e r e s k e -
d e l m i  l é te s í t m é n ye k 
megközelíthetőségének 
javítása, a biztonságos 

kerékpározás érdekében 
a városi kerékpáros háló-
zat hiányzó szakaszainak 
megépítése a nagyobb 
forgalmú belterületi utak 
mentén, továbbá a térségi 
kerékpáros hálózat kiala-
kítása Tardona és Sajó-
ivánka irányában.
Tekintettel arra, hogy Ka-
zincbarcikán és környé-
kén a közlekedés egyik 
gyakori és bevett eszkö-
ze a kerékpár, elsődleges 
célkitűzés a biztonságos 
közlekedés és a város 
főbb pontjai elérésének 
biztosítása a kerékpáro-

sok számára. A település 
ez irányú elhivatottságát 
tükrözi az is, hogy Kazinc-
barcika 2016-ban meg-
kapta a Kerékpáros-barát 
Település címet.
A projekt összköltsé-
ge bruttó 364 764 000 Ft 
melyből 292 039 400 Ft 
vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült 
Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata – köszön-
hetően az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap és 
a Magyar Kormány által 
biztosított pályázati for-
rásnak.

MÁJUS 1. ÚTI ORVOSI RENDELŐ

ÜTEMTERV SZERINT HALAD A FELÚJÍTÁS
A tervek szerint október végére befejeződik a Május 1. úti rendelőintézet korszerűsí-
tése. A bruttó 127 millió forintos beruházás során energetikai korszerűsítést hajtanak 
végre az épületen. 

A fogorvosi szárnyon már 
véget értek a belső mun-
kálatok, a fogászati alap-
ellátás a 7. számú fogászati 
körzet kivételével már a 
Május 1. út 13. szám alatt 
elérhető. Dr. Magosi István 

várhatóan a kivitelezés 
végeztével költözik vissza 
az intézménybe.
A felújítás során elkészül a 
homlokzati hőszigetelés, 
kicserélik a villamosve-
zetékeket, a radiátorokra 

szabályozó szelepek ke-
rülnek. A tetőfelújítás és a 
belső rekonstrukció mel-
lett az akadálymentesítés 
is megtörténik, a mosdó-
kat is átalakították ebből 
a célból ezen a részlegen. 
Jelenleg az ügyeleten és a 
gyermekorvosi szárnyban 
a villamossági munkák és 
burkolás van folyamatban. 
Az épület mellett pedig új 
parkolókat alakítanak ki. A 
projektet az Európiai Unió 
közel 60 millió forinttal tá-
mogatja.
– Azt gondolom, minden-
ki szoros együttműködé-
sére volt szükség ahhoz, 

hogy ez a felújítás megva-
lósulhasson. Most a ren-
delő hátsó részén folyik a 
kivitelezés, ami hosszabb 
időt vesz igénybe. Bodo-
ki doktornő rendelője és 
a háziorvosi ügyelet ren-
delője is átalakul, valamint 
Szuhai doktor úr sportor-
vosi rendelése is máshol 
zajlik – tájékoztatott a be-
ruházás jelenlegi állapotá-
ról Klimon István alpolgár-
mester.
– Nagyon sok orvosi ren-
delő újult már meg Ka-
zincbarcikán, és immár a 
Május 1. út 13. szám alatti 
épület is hamarosan meg-
felel a XXI. század köve-
telményeinek. Fontos azt 
elmondani, hogy a Gépész 
úti rendelőnél még tudtuk 

hozzákezdeni a rekonst-
rukcióhoz, bár a pályáza-
tot erre is benyújtottuk, 
ezért remélhetőleg ennek 
eredményességét köve-
tően már csak múlt időben 
beszélhetünk majd annak 
a felújításáról is – részle-
tezte az alpolgármester, 
aki hozzátette, hogy
a mostani munkálatok pá-
lyázati forrása az épületre 
és annak energetikai kor-
szerűsítésére volt fordít-
ható, így például a járda-
építés és a kerítés festése, 
a kert rendezése nem al-
kotják ennek részét.
– Feltétlenül fogunk erre is 
forrást elkülöníteni, mert 
az embernek jó érzéssel 
kell jönnie a rendelőbe – 
árulta el Klimon István. 

TÁJÉKOZTATÁS

Kezdődnek az útjavítási munkálatok
Kazincbarcika város belterületén önkormányzati forrásból a napokban megkezdődnek az útjavítási munkálatok. Az időjárás függvényében 
előreláthatólag október közepéig az alábbi útszakaszokon kátyúzást végeznek: Szent Flórián tér, Jószerencsét út, Mátyás király út, Építők 
útja, Egressy Béni út, Május 1. út, Herbolyai út, Mikszáth Kálmán út, Babits Mihály út. 

KÉRJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL KÖZLEKEDJENEK!
 
Megértésüket és türelmüket megköszönve, tisztelettel: 

Kazincbarcika Város Önkormányzata

A NÉVADÓRA 
EMLÉKEZTEK  

Izsófalva nagyközség 
1950-ben vette fel a falu 
szülöttének, Izsó Mik-
lós szobrásznak a ne-
vét. A településen oly 
nagy megbecsülés öve-
zi a híres művészt, hogy 
évente programsoro-
zattal tisztelegnek az 
életműve előtt. Az idei 
Izsó Miklós emlékhét 
szeptember 8-a és 14-e 
között zajlott le a falu-
ban. A rendezvény kere-
tében a kezdőnapon fa-
lunapot tartottak, ahol 
Simon Ottó polgármes-
ter köszöntötte az egy-
begyűlteket. A rajongók 
olyan sztárfellépők mű-
sorát élvezhették, mint 
az Irigy Hónaljmirigy, az 
MC Hawer és Tekknő, 
valamint a Kormorán 
együttes. Rajtuk kívül 
felléptek a Kazincbarci-
kai Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola 
növendékei, illetve a ru-
dabányai és az izsófalvai 
mazsorettcsoportok. A 
gyerekeknek a Gézen-
gúzok szereztek vidám 
perceket. A következő 
napon az ünnepi isten-

tisztelet után koszorúz-
tak az emlékműnél, Izsó 
Miklós születésének 187. 
évfordulója alkalmából. A 
továbbiakban az érdeklő-
dők vetített képes előadás 
formájában betekintést 
nyerhettek Izsó Miklós 
gyermek- és ifjúkorába, 
valamint a község szén-
bányászatának történeté-
be. A tudás hatalom – szól 
a mondás. Éppen ezért a 
tanulóknak bizonyítaniuk 
kellett ki tud többet a ne-
ves szobrászról és általá-
nosságban a művészetek-
ről. Hagyomány a faluban, 
hogy Izsófalva küldöttsé-
ge ellátogat Budapestre, 
és a Kerepesi temetőben 
a tisztelet virágait helyezi 
el Izsó Miklós síremlékén.

Sikeres pályázatot tudhat 
magáénak a Vadna Köz-
ségért Alapítvány. A még 
2016-ban benyújtott pro-
jekt bemutató rendezvé-
nye szeptember 15-én volt 
Vadnán, a község művelő-
dési házában, ahol Bencze 
Péter polgármester és a 
Göőz Pál Művelődési Ház 
igazgatója, Marinné Tóth 
Krisztina tájékoztatta a 
meghívottakat, valamint 
válaszolt a felmerülő kér-
désekre. A megnyert ösz-
szeget, - 24 974 422 Ft-ot 
- a községben, valamint a 
környező településeken, 
Kazincbarcikán és Bánhor-
vátiban tanuló gyermekek 
foglalkoztatására fordítják.
A projekt célja a kiemelt 
korosztály – az óvodás, 
és az iskoláskorú gyer-
mekek – szabadidejének 
hasznos eltöltésén túl a 
hagyományok átadására, 
megőrzésére, a közösség 
formálására fókuszál. A 
hagyományőrző kulturális 
és fejlesztő foglalkozások 
egyben az esélyegyenlő-
ség megteremtését szol-
gálják. 
Ennek jegyében kiállí-
táslátogatást, kirándulá-
sokat, kézműves foglal-
kozásokat, szakköröket, 
témanapokat, témahete-
ket és egyéb rendezvé-
nyeket szerveznek, ahová 
a gyerekeken kívül a szü-
lőket is szívesen invitálják. 
Ezen túlmenően a nyári és 
a téli időszakban két-két 
táborban vehetnek részt 
a fiatalok. A pályázatot el-

nyerő település Göőz Pál 
Művelődési Háza az aláb-
bi oktatási intézmények-
kel kötött együttműkö-
dési szerződést: Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium 
Kazincbarcika, Kazincbar-
cikai Pollack Mihály Általá-
nos Iskola, Kazinczy Ferenc 
Tagiskola, Árpád Fejedelem 
Tagiskola, Dózsa György 
Tagiskola, Kazinczy Gábor 
Általános Iskola Bánhorvá-
ti, Bánhorváti Szivárvány 
Óvoda - Bölcsőde, Bán-
horváti Szivárvány Óvoda 
– Bölcsőde Vadnai Tagó-
vodája, Irinyi János Refor-
mátus Oktatási Központ 
Tompa Mihály Általános Is-
kolája. A projektben tízféle 
tevékenységi kört kellett 
megjelölni, amely többek 
között témanapokat, té-
maheteket, versenyeket, 
havi szakköröket foglal 
magába. A foglalkozások 
nagy részét a megjelölt is-
kolákban tartják, a havon-
kénti szakkörök összpon-
tosítanak a helyi szokások 
elsajátítására. A hivatalos 
tájékoztatót követően a 
program részeként elindult 
a szüreti fesztivál műsora. 

A népszokások ápolásá-
ra mindig nagy hangsúlyt 
fektető faluban a szüre-
ti felvonulással kezdődött 
a rendezvény, melyhez a 
Meridián együttes bizto-
sította a zenét. A köszön-
tők elhangzása után a helyi 
tehetség, Sárvári Melinda 
népdalokból álló csokrot 
adott elő, majd a Sajóse-
nyei Kicsi Madár Néptánc-
együttes lépett színpadra. 
Őket a Nagybarcai Boros-
tyán Kórus és a Szabad 
Szombat Néptáncegyüt-
tes követte. A nap sztár-
vendége Poór Péter volt, 
aki partnerével, Rózsás 
Viktóriával szórakoztatta 
a közönséget. A nap szü-
reti mulatsággal, utcabál-
lal zárult. 
A pályázatban megjelölt 
programok 2018. 09. 01 és 
2020. 08. 31. között fog-
nak megvalósulni Vadnán, 
illetve a két társtelepülé-
sen, a kulturális intézmé-
nyek a köznevelés ered-
ményességéért „Göőz Pál 
Benedek néptanító nyo-
mában…” EFOP-3.3.2-16-
216-00149 számú projekt 
keretében. 

A NÉPTANÍTÓ NYOMÁBAN
TÉ RSÉG
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I NTE R J Ú

ÖTVEN ÉV AZ EGÉSZSÉGÜGY 
SZOLGÁLATÁBAN
Dr. Oláh Erzsébet nyugalmazott belgyógyász főor-
vost nemzeti ünnepünk alkalmából Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzatának képviselő-testülete Pro Urbe 
Kazincbarcika kitüntető díjban részesítette a város 
egészségügyi ellátásában végzett öt évtizedes lelki-
ismeretes, gyógyító tevékenységéért. Életútját vé-
gigkísérte gimnáziumi osztályfőnöke nevelési elvként 
megfogalmazott Charles Dickens idézete, mely sze-
rint: „Tégy meg minden jót, amire képes vagy, és tedd 
olyan csendesen, amennyire csak lehetséges.” A ki-
tüntetés kapcsán készített interjút lapunk munkatársa 
a főorvosnővel. 

– Mi játszódott le Önben, 
amikor átvette a Pro Urbe 
kitüntető díjat? Mit jelent 
Önnek ez az elismerés?
– Őszinte örömmel töl-
tött el, hogy a képvise-
lő-testület rám gondolt 
az elismerés odaítélésé-
vel. Természetesen az 
ünnepre készülődés so-
rán, illetve az ünnepségen 
az ember visszagondolt 
az orvosi hivatása szép-
ségeire, nehézségeire, a 
megtett útra. Igyekeztem 
mindig a legjobb tudásom 
szerint, csendben tenni a 
dolgomat. Boldogság volt 
a számomra, hogy csalá-
dom és unokáim is része-
sei lehettek az esemény-
nek.

– Milyen utat járt be, míg 
megkapta az orvosi dip-
lomáját?
– Diósgyőrben szület-
tem, édesapám a Diós-
győri Vasgyárban ol-
vasztárként dolgozott, 
édesanyám háztartás-
beli volt, két gyermeket 
neveltek, a fiútestvére-
met és engem. Itt végez-
tem az általános iskolai 
tanulmányaimat, a Kilián 
György Gimnáziumban 
érettségiztem. Szeret-
tem sportolni, a DVTK 
úszóversenyzőjeként or-
szágos vasasbajnokságot 
és középiskolai országos 
bajnokságot nyertem. 
Az egyetemi évek alatt a 

sportot és a tanulást nem 
tudtam összeegyeztet-
ni, ezért a sportolást be-
fejeztem. A Debreceni 
Orvostudományi Egye-
temen 1963-ban szerez-
tem diplomát. Csodálatos 
tanáraim voltak, soha-
sem volt problémám a ta-
nulással. Az egyetemen 
olyan professzorok ta-
nítottak, akik ma már le-
gendák. Az első munka-
helyem a Kazincbarcikai 
Városi Kórház.

– Mint tudjuk, Ön az első 
orvos Kazincbarcikán, aki 
itt kezdte a pályafutá-
sát, s ötven év gyógyító 
munka után innen vonult 
nyugdíjba. Mely terüle-
ten dolgozott, a melyik áll 
Önhöz a legközelebb?
– Belgyógyászként vé-
geztem, szerettem vala-
mennyi területét. Az első 
hét évben csak osztá-
lyos orvos voltam, utána 
szakrendelésen és osz-
tályon is dolgoztam. Ne-
künk ismerni kellett a bel-
gyógyászat valamennyi 
részterületét, akkor még 
a szakosodás nem volt 
ilyen széles körű. A kez-
deti időszakban az ügye-
leten még az altatást is 
én végeztem, annak elle-
nére, hogy ezt külön nem 
tanultam. Az általános 
belgyógyászati felada-
tokon túl a cukorbetegek 
gondozása állt hozzám a 

legközelebb, valamint a 
pajzsmirigybetegekkel is 
szerettem foglalkozni.

– Szakmai pályafutása 
melyik időszakára em-
lékszik vissza a legszíve-
sebben?
– Lehet, hogy furcsának 
tűnik, de pályakezdő-
ként a régi kórházban (a 
volt Lenin úton) eltöltött 
évek a legkedvesebbek 
számomra, annak ellené-
re, hogy a tárgyi feltéte-
lek korántsem voltak ide-
álisak, a parketta mindig 
csúszott, a cserépkályhák 
füstöltek, az épület egy-
általán nem felelt meg az 
előírásoknak, de rendkí-
vül összetartó, családias 
környezetbe kerültem. A 
kórház dolgozói segítet-
ték, megbecsülték egy-
mást. Nagy fegyelemmel 
és odafigyeléssel végez-
ték a munkájukat. Sokat 
tanultunk egymástól. 

– Napjainkban hogyan 
látja a kórház helyzetét 
Kazincbarcikán?
– Nagyon nehéz erről 
nyilatkoznom, hiszen öt-
ven évig a kórház, az or-
vosi hivatás az életemet 
jelentette. Mi, az úgyne-
vezett „régiek”, nem ug-
ródeszkának, nem szük-
ségmegoldásnak, vagy 
nem a számtalan mun-
kahelyek egyikének tar-
tottuk a kazincbarcikai 
kórházat, hanem valóban 
elsődleges életcélunk volt 
a mindennapi helytállás a 
betegekért, a városért. 
Különösen fájó számom-
ra a kórház leépítése, hi-
szen az első kapavágás-
nál és az avatásnál ott 
voltam, sőt a felújításnak 
is tanúja lehettem. Meg-
érdemelnék a város és a 
környék településeinek 
lakói a szélesebb körű be-

tegellátást, amit a kórház 
tudna nyújtani. 

– Ezt a gazdag, munkával 
teli életutat egy támoga-
tó család nélkül nem jár-
hatta volna be. Az Ön éle-
tében ez mit jelent?
– Férjemmel, Szabó Ist-
vánnal 53 éves háza-
sok vagyunk, fiunk Péter, 
pénzügyi területen dolgo-
zik magas beosztásban. 
Férjem mindig segítette 
orvosi hivatásom gya-
korlását. Legnehezebb 
időszak az ügyeletek ellá-
tása volt, különösen, mi-
kor a fiam még kicsi volt, 
de annak örülök, hogy ő 
is szívvel-lélekkel végzi a 
munkáját. Nyugdíjas nap-
jainkat bearanyozza a ve-
lük, illetve az unokákkal 
való találkozás.

– Mikor hagyta abba a 
gyógyító tevékenységet?
– Ezerkilencszázkilenc-
vennégyben mentem 
nyugdíjba, de kétezerig 
nyugdíjasként a korábbi 

munkaterületeimet vit-
tem tovább, kétezer-ti-
zenháromig pedig rész-
munkaidőben az ápolási 
osztály consiliariusa vol-
tam, valamint a belgyó-
g yá s z a t i  o n ko l óg i á n 
rendeltem heti egy alka-
lommal. Bár napjainkban 
is keresnek, hogy vállal-
jak munkát, de ebben a 
korban nem szabad ilyen 
felelősséget vállalni. Ezt 
a döntést lelkiismere-
temből eredően, a bete-
gek érdekében, a magam 
nyugalmáért hoztam.

– Mit üzen az egészség-
ügyben napjainkban te-
vékenykedő dolgozók-
nak?
– Bármennyire nehéz fel-
tételek között dolgoznak, 
legyenek empatikusak, 
szeressék a munkájukat, 
és reménykedjenek ab-
ban, hogy munkakörül-
ményeik, a kórházak fi-
nanszírozása, szakmai és 
anyagi elismerésük emel-
kedik a jövőben. 

KOLORAKADÉMIA

BESZÉLGETÉS „ALFÖLDIÜL”
Alföldi Róbert Jászai Mari-díjas magyar színész, mű-
sorvezető, rendező és Szily Nóra pszichológus, újság-
író, műsorvezető lebilincselő pódiumbeszélgetésének 
résztvevői voltak a KolorAkadémia 3. előadásának hall-
gatói, akik ellátogattak szeptember 13-án az Egressy 
Béni Művelődési Központba.

A komoly témákat is érintő 
beszélgetés minden pilla-
natában megvillant Alföl-
di összetéveszthetetlenül 
fanyar humora, szókimon-
dása. Már az első percben 
elárulta, hogy nem először 
jár Kazincbarcikán, hiszen 
tizenhat évesen, harminc-
öt évvel ezelőtt részt vett 
itt egy színjátszó találko-
zón. Megemlítette, hogy 
az akkori városhoz képest 
rengeteget változott Ka-
zincbarcika, ráadásul po-
zitív irányba.
A művész felelevenítette 
élete meghatározó sza-
kaszait is, megtudhattuk 
többek között, hogy egy 
kicsiny zsákfaluban ne-
velkedett a nagyszülei és 
a dédmamája védő szár-
nyai alatt. Az élethez való 
hozzáállását, azt, hogy 
békében lenne a fiatalko-
ri önmagával – ha ma ta-
lálkozna vele –, nyolcvan 
százalékban a pedagógu-

sainak köszönheti, akik 
végigkísérték az életének 
első évtizedeit.
Nagyon hamar tudta, hogy 
mivel szeretne foglalkozni, 
és vállalja, hogy egész éle-
te során csak önmagának 
akart megfelelni. Imádja, 
hogy több, különböző te-
rületen dolgozik párhuza-
mosan, ugyanis elmondá-
sa szerint ez pörgeti fel. 
Rendezőként, direktor-
ként is mindig megadta a 
tiszteletet a kollégáknak, 
de a színpadon annak kell 
történnie, amit ő elképzelt. 
Ezzel kapcsolatosan egy 
anekdotát is megosztott 
a közönséggel: Törőcsik 
Marira – aki nagyon szeret 
trécselni – egyszer pró-
ba közben rászólt, hogy 
„az öregasszony leül”, és 
a színésznő sértődöttség 
nélkül teljesítette az uta-
sítást.
A mások szemében nagy 
tragédiaként látszó, Nem-

zeti Színházból való tá-
vozása után sem érez 
tüskét a szívében, sőt ki-
fejezetten büszke arra, 
hogy egyenes ember tu-
dott maradni, és büszkén 
tükörbe tud nézni. Nem 
tudatosan vált „ellenál-
lóvá”, egyszerűen csak 
kimondja a véleményét, 
amivel úgy gondolja, je-
lenleg kisebbségben van.
Külföldi rendezései alatt 
sem hazudtolta meg ön-
m a g á t ,  h i s z e n ,  m i n t 
mondta, nem tud például 

„koreai Alföldiül” rendez-
ni, ennek köszönhetően 
az eltérő kultúra színészei 
és közönsége sem kap 
másféle előadást, mint a 
hazai.
A művész egyik fő hobbi-
ja, hogy mindenféle mű-
tárgyat gyűjt, tele van az 
otthona kisebb nagyobb 
festményekkel, kerámi-
ákkal, szobrokkal, amik-
nek megvan a saját he-
lyük. Visszautasítja, hogy 
rendmániás lenne, de 
csak akkor érzi jól magát, 

ha minden ott van, ahol ő 
szereti, „mert az úgy jó”.
A jövőbeni időbeosztása 
másfél két évre előre meg 
van tervezve. Rengeteget 
dolgozik, de mindig ki tud-
ja pihenni magát, hiszen 
utazás közben, mozgó 
járműben bármikor képes 
elaludni.
Szily Nórának köszönhe-
tően rengeteg apró tit-
kokra derült fény, így min-
denki válaszokkal tele 
térhetett haza az előadás 
után.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

JÓ ÜGYEKÉRT EGYÜTT! 
Az ÉRV Zrt. - a minősé-
gi víziközmű-szolgáltatás 
folyamatos ellátása mel-
lett - kiemelt feladatának 
tekinti a társadalmi fele-
lősségvállalást. A komp-
lex aktivitássorozat egyik 
meghatározó pilléreként 
a nagyvállalat kollektí-
vája gyakorta vesz részt 
különböző jótékonysági 
programokban, elkötele-
zetten támogatva a ne-
héz helyzetben élő csalá-
dokat, gyermekeket, idős 
rászorulókat; de példa-
értékű a rendszeres tár-
sasági véradás során ta-
pasz talt munkavállalói 
aktivitás is.

A Kazincbarcikán, szep-
tember 12-én, a Magyar 
Vöröskereszt B-A-Z Me-
gyei Szervezetével meg-
kö tö t t  e g y ü t t m ű kö -
dés célja, hogy a szakmai 
szervezet bevonásával 
még eredményesebb, kö-
zös humanitárius akciókra 
nyíljon lehetőség.
Az évente több alka-
lommal, a Megyei Vér-
adó Szolgálattal közösen 
megrendezett céges vér-
adás sok évtizedes ha-
gyományra tekint vissza 
a társaságnál. A kollektí-
va tagjai között találunk 
közel 100 alkalommal vért 
adó kollégát is. 

Ezekhez a megmozdulá-
sokhoz időről időre egyre 
több szociálisan érzékeny 
munkavállaló csatlakozik, 
éppen ezért az ÉRV. Zrt. 
a jövőben partnerségben, 
szakmai szervezetek ko-
ordinációs támogatásával 
kívánja folytatni az akci-
ókat, bízva abban, hogy a 
segítség így még célirá-
nyosabban és gyorsab-
ban eljut a rászorulókhoz.
A most aláírt együttmű-
ködési megállapodás ki-
tér a véradási tevékeny-
ség, az adománygyűjtő 
és támogató programok 
további szervezésére, ki-
terjesztésére, de egyéb 

önkéntes, jótékonysági 
közösségi akciók lehető-
ségét is biztosítja.
A megállapodás sajtó-
nyilvános aláírását kö-
vetően Lőrinc Ákos, az 
ÉRV. Zrt. vezérigazgató-
ja átadta a kollektíva ál-
tal gyűjtött adományokat 

Grubert Rolandnak, a Ma-
gyar Vöröskereszt B-A-Z 
Megyei Szervezet me-
gyei igazgatójának, illetve 
az együttműködés méltó 
nyitányaként egy nagy-
szabású társasági véra-
dásra is sor került. 

(Forrás: Érv Zrt.)
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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
Négy féle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 

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

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

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

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

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

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!
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KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik 
péntekenként  ISSN 2416-2531
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Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
T.: 48/510-220  |  F.: 48/510-224 
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi Mónika, Untenerné 
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Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizse 
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével 
lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájé-
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szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok 
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KÖZÖSSÉGI 
INTEGRÁCIÓ 
KAZINCBARCIKÁN, 
A HÁMÁN KATÓ 
AKCIÓTERÜLETEN

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

10.00-11.30 „AZ ŐSZ SZÍNEI”  
rajzfoglalkozás az Izsó Miklós  
Képzőművészeti Kör tagjaival,  
Bacsó István művésztanár vezetésével.

11.30- 13.00 „ALKOSSUNK EGYÜTT!”  
kézműves foglalkozás az Idővár Nyugdíjas 
Kulturális Klub tagjaival, Pelle Anna klubvezető 
vezetésével.

13.00- 15.00 MOZISAROK - délutáni rajzfilmvetítés.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programon való részvétel ingyenes!

A változás jogát fenntartjuk.

2018. szeptember 29. (szombat)
Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola,  
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

A program időpontja: 2018. október 5. (péntek) 14.00 óra
Helyszín: Egressy Béni Művelődési Központ színházterme 

(Kazincbarcika, Fő tér 5.)

Vendégelőadó: Korda György és Balázs Klári
Részvételi szándékát a színházterem befogadó képessége miatt, kérjük, 

október 3-áig jelezze a 06 48 510 220-as telefonszámon.

Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt 

az Idősek Világnapja alkalmából, 
az Idősek Hónapja programsorozat 

nyitórendezvényére.

Szitka Péter 
polgármester

Klimon István 
alpolgármester

Üdvözlettel:

ÚJ VEZETŐEDZŐVEL FOLYTATJA A KBSC

TÁVOZIK KOLESZÁR GYÖRGY 
Távozik a labdarúgó NB II Mertkantil Bank Ligában szereplő KBSC vezetőedzője, Koleszár György. A szakember a hétvégi Gyirmót ellen hazai pá-
lyán elszenvedett 4-1-es vereség után int búcsút a kék-sárgáknak. 

Koleszár György koráb-
ban is többször dolgo-
zott Kazincbarcikán ve-
zetőedzőként. Legutóbbi 
két regnálása alatt elő-
ször vezetésével a Bar-
cika 79 pontot szerezve 
25 győzelemmel, 4 dön-
tetlennel és 5 vereséggel 
megnyerte az NB III Kele-
ti csoportját és feljutott a 
másodosztályba, amely 
akkor óriási fegyvertény 
volt, hiszen a klub veze-
tése sem számolt azzal, 
hogy már az első évben 
sikerül a magasabb osz-
tályba jutás. A következő 
szezonban a 30. fordulót 
követően váltotta Vitel-
ki Zoltánt a kispadon. A 
kiesési gondokkal küzdő 
KBSC irányításával 3 győ-
zelmet, 2 döntetlent és 3 
vereséget jegyzett, és a 

sorozatban összességé-
ben 44 pontot szerezve a 
17. még éppen bennmara-
dást jelentő helyen zárt. 
A mostani idényben Ko-
leszár vezetésével 8 for-
duló alatt 1 sikert, 3 dön-
tetlent és 4 vereséget, 
összesen 6 pontot szer-
zett az együttes, és a 18. 
kiesést jelentő helyen áll. 
A legutóbbi 3 mérkőzésén 
a barcikaiak 12 gólt kaptak 
és ötször vették be az el-
lenfél kapuját. 
Korábban nyílt levélben 
egy közösségi oldalon a 
drukkerek respektálva 
a vezetőedző előző sze-
zonban elért sikereit, kér-
ték, hogy adja át a stafé-
tát másnak. 
– Klubunk és Koleszár 
György közös megegye-
zéssel, a csapat lehe-

tőségeit mérlegelve, jó 
kapcsolatban vált el egy-
mástól, ezúton is köszön-
jük az eredményes mun-
kát és sok sikert kívánunk 
a továbbiakban. – mondta 
Gulyás Tibor ügyvezető.
A KBSC új vezetőedző-
je Gálhidi György négy-
szeres ol im piai válo -
gatott labdarúgó lesz a 
szezon végégig, aki edző-
ként több hazai és külföldi 
klub kispadján is megfor-
dult már. Edzői pályafu-
tása során a 2014/15-ös 
szezonban már vezet-
te a KBSC-t, a csapat ek-
kor az NB III-as bajnokság 
4. helyén végzett. Az el-
múlt egy évben az NB II-
es Budafok, majd a Borsod 
megyei első osztályban 
szereplő Ózd csapatát irá-
nyította.

Gálhidi György 1954. 
január 26-án szüle-
tett Újpesten. Érettsé-
gi után, munka mellett 
szerzet t középfokú 
edzői és szakedzői dip-
lomát a Testnevelé-
si Főiskolán, valamint 
rendelkezik UEFA „A”, 
„B” és „Pro” edzői li-
censszel is.

Csapatok, ahol 
edzőként dolgozott: 
• Tiszakécske FC 
• Kispest-Honvéd 
• Budapest Honvéd FC 
• Kecskeméti TE 
• Diósgyőri VTK 
• Lombard Pápa 
• Nyíregyháza  
   Spartacus 
• TC Cong Viettel 

• Diósgyőri VTK 
• Halásztelek FC 
• Szeged 2011 
• al-Aszjuti 
• KBSC 
• Budapesti Honvéd II 
• Budafoki MTE 
• Ózdi FC.
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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

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz. 
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes 
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki 
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokza-
ti felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, 
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.

Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes re-
zsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-kategóriákat is meg-
állapítottak.

I. emelet m2

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

II. emelet m2

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

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

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

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

e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT 

NEMZETKÖZI AUTÓMENTES 
NAP II. KAZINCBARCIKÁN

2018. szeptember 22. 

15.00–18.00 KÖZÖTT  
A KOLORLAB  
INNOVÁCIÓS  
KÖZPONT ELŐTT ÉS  
A JÓSZERENCSÉT ÚT  
KÉT KÖRFORGALOM  
KÖZÖTTI SZAKASZÁN

PROGRAMOK:

• EchoRider ügyességi pálya
• Bringapárbaj a nagyoknak a Tour de Hongrie szervezőivel
• Elektromos kerékpárok (miskolci Bombastic Kerékpárbolt)
• Ingyenes kerékpárállapot-felmérés
• Bringás tesztpálya gyerekeknek
• Zöldenergia és energiatakarékosság Green Plan standjánál
• Játszóház a Gyermekek Háza-Kézművesház munkatársaival

• KolorBike kerékpáros túra Kazincbarcika belterületén a  
Trikolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub vezetésével 
Regisztráció a túrára: 17.30 órakor a Kolorlab előtt

Rengeteg bringás ajándék és sok-sok zene, játék!

Minden program díjtalan.

www.kolorcity.hu

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Dr. Vis term. lúgos ásványvíz, mentes 0,5 l:
Dr. Vis term. lúgos ásványvíz, mentes:  1,5 l:
Doxy Roksy cukorka 90 g:
Xixo tea 1,5 l több íz:
Chio chips 70/75 g minden íz:
Merci desszert 250 g:
Merci táblás 100 g 2 íz:
Firest XXL WC-papír 2 rétegű, 40+8 tek.:
7 Days Double 80 g több íz:

70 Ft
110 Ft
120 Ft
165 Ft
210 Ft
850 Ft
420 Ft
2000 Ft
110 Ft

140 Ft/l
73 Ft/l
1333 Ft/kg
110 Ft/l
3000 Ft/kg
3400 Ft/kg
4200 Ft/kg
41,6 Ft/tek.
1375 Ft/kg

Pályakezdő, női eladót keresünk.
Jelentkezni és érdeklődni: önéletrajzzal az üzletben.


