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A koronavírus-járványra való tekintettel Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata már a veszélyhelyzet kihirdetése előtt felfüggesztet-
te az önkormányzat megbízásából szervezett kulturális események 
megrendezését.

Mivel a kormány döntése értelmében augusztus 15-éig tömegren-
dezvény nem tartható, és utána sem tervezhető biztosra, ezért a 
szervező Barcika Art Kft. az idei Kolorfesztivál fellépőivel még már-
ciusban felbontotta a szerződéseket.
A veszélyhelyzet következtében a helyi, önkormányzati forrásokból 
közel 100 millió forint elvonására került sor, emellett a járvány elleni 
védekezésre is jelentős összeget fordítottak, többek között minden 
háztartásba két mosható és fertőtleníthető maszkot juttattak el, a 
kórház számára vásároltak Covid-19 tesztelésére alkalmas gépet és 
egy videó laringoszkóp-készletet, valamint eszközöket a hatéko-
nyabb megelőzés érdekében. Mivel a továbbiakban sem tervezhető, 
hogy a központi kormányzat felől milyen esetleges további megszo-
rítások várhatóak, ezért a városvezetés úgy döntött, hogy a Kolor-
fesztiválra szánt költségeket tartalékolja.

Bár az augusztusi programok elmaradnak, de a kazincbarcikaiak más 
színvonalas kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek közül válo-
gathatnak. Szeptember 4-én érkeznek Kazincbarcikára a Tour de 
Hongrie versenyzői, ahol a város a 4. szakasz célállomásaként lesz 
házigazdája Európa legnagyobb kerékpáros versenyének.
Szeptember 13-án pedig jön a népszerű Kolorfutás, ahol több ez-
ren indulhatnak majd 5+1 kategóriában a különböző kazincbarcikai 
távo kon.

 Az elmaradt kulturális programokat új időpontban rendezik meg, a 
megvásárolt jegyek szükség esetén visszaválthatók.

A rendkívüli jogrend véget értével, döntött a kormány azokról az 
intézkedésekről, amiket továbbra is fent kell tartani, illetve amikre 
már nincs szükség a védekezés érdekében. 

A tömegközlekedési eszközö-
kön előírt maszkviselés köte-
lező marad. Szintén kötelező az 
üzletben történő vásárlás so-
rán a szájat és az orrot eltakaró 
eszköz – maszk, sál, kendő – 
viselése.

Az idősek vásárlási idősávja 
megszűnik, így 9 és 12 óra között 
már nem csak a 65 év felettiek 
vásárolhatnak majd az élelmi-
szerüzletetekben, drogériákban, 
piacokon és gyógyszertárakban.
A vendéglátó üzletek belső 
(zárt) részében az ott dolgozók 
– a  vendégek által látogatható 
területen – ugyancsak kötele-
sek a maszkot viselni.
A hatodik életévét be nem töl-
tött gyermekeknek továbbra 
sem kell szájat és orrot eltakaró 
eszközt használnia.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb határozata alapján 
az ország valamennyi szociális intézmény vonatkozásában felol-
dotta az intézmény-elhagyási, kijárási, valamint a látogatási tilalmat. 

A Kazincbarcikai Szociál is 
Szolgáltató Központ bentla-
kásos idősellátó intézménye-
iben június 29-étől lép életbe 
az új intézkedés, addig a június 
8-ától érvényben lévő szigorú 
szabályok szerint lehet láto-
gatni az időseket.
– Hétfőtől, gyakorlatilag min-
den visszatér a régi kerékvá-
gásba, szabadon látogathatók 
az intézmények. Két fontos 
szabály van, amit a hozzá-
tartozóknak be kell tartania: 
egyik a kötelező maszkvise-

lés, a másik pedig a látogatói 
naplók vezetése – emelte ki Ist-
ván Zsolt, a KSzSzK intézmény-
vezetője, aki hozzátette, hogy 
a látogatói füzetek kitöltésére 
azért van szükség, hogy egy 
későbbi esetleges járványügyi 
probléma esetén visszakövet-
hetőek legyenek az érintettek.

Július 1-jétől jelentős változást tartalmazó új menetrend beveze-
tésére kerül sor a Volánbusz Zrt. Miskolc-Kazincbarcika-Ózd vo-
nalat érintő járatai tekintetében. A cél az, hogy a térségében egy 
elővárosi színvonalú, a jelenleginél egyenletesebb, a térségi tele-
pülések és Miskolc között kiszámíthatóbb kapcsolat jöjjön létre.
A menetrend-változást megelőzően Klimon István alpolgármester 
kezdeményezésére közel nyolc éve folytak tárgyalások a közleke-
dési vállalattal.

– A lakosság részéről több éven keresztül érkezett az önkormány-
zat felé megkeresés a Volánbusz-menetrendekkel kapcsolatosan. 
Gyakorta merült fel az ingázók részéről többek között, hogy bő-
víteni kellene a közvetlen céljáratokat Miskolc felé. Több panasz 
érkezett az átszállások miatti csúszások, késések miatt is. Ka-
zincbarcikán például problémát okozott, hogy a város egyik sűrűn 
lakott, kiemelt területéről, Herbolyáról nehéz volt megszervezni az 
optimális utazási időt, szintén az átszállások miatt, valamint a Má-
tyás király út környékén lakóknak is nagy távolságot jelent például 
egy-egy Miskolcra induló járatra felszállni – mondta el az alpolgár-
mester.

– Az egyeztetések során, mindezeket a problémákat sikerült meg-
oldani, így július elsejétől Herbolyáról, és Mátyás király úti buszme-
gállókból is lehet közvetlenül a megyeszékhelyre utazni, és szá-
mos, a kazincbarcikai ingázókat segítő menetrendi változás történt 
– egészítette ki a városvezető.

A MENETRENDVÁLTOZÁS ELSŐSORBAN AZ ALÁBBI VISZONYLA-
TOKAT ÉRINTI:
Kazincbarcika – Putnok – Ózd – Budapest
Miskolc – Kazincbarcika – Putnok – Ózd – Salgótarján
Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika
Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika – Putnok – Ózd
Kazincbarcika – Sajószentpéter – Kondó – Varbó

A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK BEVEZETÉSÉVEL AZ ALÁBBIAK 
SZERINT VÁLTOZIK A MENETREND:
Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika – Putnok – Ózd viszony-
laton egyenletesebb, a jelenleginél jelentősen gyakrabban induló 
buszjáratok jönnek létre, valamint a meglévő járatok összekapcsolá-
sával/meghosszabbításával biztosított lesz a közvetlen eljutás Ózd 
és Nyíregyháza között. 
Például csúcsidőben 60 perc helyett jellemzően 30 percenként in-
dulnak a járatok. A reggeli időszakban új expressz megállási ren-
dű járat indul Ózd sűrűn lakott Béke lakótelepi városrészéből Mis-
kolc felé. Munkaszüneti napokon egy órával később 14.30-kor, míg 
Debrecenből a hetek utolsó iskolai előadási napján 15.50-kor indul 
járat, az ingázó diákok többsége számára a jelenleginél kedvezőbb 
fekvésben.

MISKOLC–SAJÓSZENTPÉTER–KAZINCBARCIKA VONALON EGYEN-
LETESEBB ÉS KISZÁMÍTHATÓBB JÁRATI KÖZLEKEDÉS JÖN LÉTRE.
Többek között csúcsidőszakban több, Kazincbarcika és Miskolc kö-
zött megállás nélkül haladó céljárat indul, ezzel elősegítve az ingá-
zást. Új járatok indulnak Kazincbarcika Herbolyai városrész és Mis-
kolc között munkanap csúcsidőszakban, csökkentve az átszállási 
kényszert a Vájár utca és Herbolya, tervtáró környékéről. Új útvona-
lon, már nem csak az Építők útjáról, hanem a Mátyás király útról is in-
dítanak közvetlen járatokat Miskolc felé Kazincbarcikáról.

A Kazincbarcikáról és Ózdról a környező települések felé induló 
csatlakozó vonalak menetrendje - a Miskolc-Kazincbarcika-Ózd 
tengelyen kialakított új ütemes menetrendhez igazodva - némileg 
változik.
A menetrendekben további kismértékű módosítások várhatóak a 
Wanhua Borsodchem Zrt.- műszakrendjének változásához törté-
nő igazodás érdekében. A részletes változásokról a kolorline.hu ol-
dalon olvashatnak bővebben.

A MISKOLC ÉS HERBOLYA KÖZÖTTI JÁRAT ÚTVONALA
3765 Miskolc–Sajóbábony–Sajószentpéter–Kazincbarcika
Miskolc, autóbusz-álllomás – Miskolc, Levente vezér u. – Mis-
kolc, megyei kórház – Miskolc, repülőtér bej.út – Miskolc, 
Stromfeld laktanya – Szirmabesenyõi elág – Borsodi Ércelő-
készítő Mű bej. – Sajókeresztúri elág – Sajóbábonyi elág. – Sa-
jóbábony, ltp. – Sajóbábony, ófalu bej. út – Sajóbábony, – Sa-
jóbábony, – Sajóbábony, Ipari park – Sajóbábony, gyártelep 
– Sajóbábony, – Sajóbábony, ófalu bej. út  – Sajóbábony, ltp. – 
Sajóbábonyi elág – Piltatanyai elág – S.péter, Kossuth u. 32. – S.
péter, edelényi elág. – S.péter, posta – S.péter, parasznyai elág. 
– S.péter, Szabadság tp – Berente, Bányagépjavító  – Berente, 
Hőerőmű gy. – Berente, PVC gyár b.út – K.barcika, BORSOD-
CHEM IV. –  K.barcika, VOLÁN tp. – K.barcika, Szt. Flórián t. aut. 
vt. – K.barcika, temető  – K.barcika, központi isk. – K.barcika, 
városháza – K.barcika, kórház – K.barcika, Ifjúmunkás tér –  K.
barcika, aut. áll. – K.barcika, ÉRV irodaház  – Kazincbarcika, Tar-
donai út 1. – Vécsetal – K.barcika, Gábor Á. u – K.barcika (Herbo-
lya), kult. h. b. u.– K.barcika (Herbolya), erdészház – K.barcika, 
Herbolya Tervtáró

A MISKOLC ÉS KAZINCBARCIKA KÖZÖTTI, MÁTYÁS KIRÁLY 
UTAT ÉRINTŐ JÁRAT ÚTVONALA
3766 Miskolc-Sajószentpéter-Kazincbarcika, Vájár út
Miskolc, aut. áll – Miskolc, megyei kórház – Miskolc, repülőtér 
bej.út – Miskolc, Stromfeld laktanya – S.péter, edelényi elág. – 
S.péter, parasznyai elág.– Berente, PVC gyár b.út  –  K.barcika, 
Szt. Flórián t. aut. vt –  K.barcika, – K.barcika, Mátyás kir. út – 
K.barcika, strandfürdő – K.barcika, Árpád fejedelem  – K.barci-
ka, Herbolya u. elág. – K.barcika, aut. áll – K.barcika, Herbolya u. 
elág. – K.barcika (Kertv.), II. sz. isk –  K.barcika, (Kertv.), Herbolyai 
u – K.barcika (Kertv.), Munkás u. 44. – K.barcika, Vájár u.ford.

A MISKOLC ÉS HERBOLYA KÖZÖTTI, MÁTYÁS KIRÁLY UTAT 
ÉRINTŐ JÁRAT ÚTVONALA
3767 Miskolc-Sajószentpéter-Kazincbarcika-Herbolya
Miskolc, aut. áll. – Miskolc, megyei kórház – Miskolc, repülőtér 
bej. – Miskolc, Stromfeld laktanya – S.péter, edelényi elág. – S.
péter, parasznyai elág. – Berente, PVC gyár b.út – K.barcika, Szt. 
Flórián t. aut. vt. – K.barcika, Szt. Flórián t. aut. vt. – K.barcika, 
temető  – K.barcika, Mátyás kir. út  – K.barcika, strandfürdő – 
K.barcika, Árpád fejedelem tér  – K.barcika, aut. áll. – K.barcika, 
aut. áll. – K.barcika, ÉRV irodaház – Kazincbarcika, Tardonai út 
1. – Vécsetal-tanya  – K.barcika, Gábor Á. u. – K.barcika (Herbo-
lya), kult. h. b. u. – K.barcika (Herbolya), erdészház  – K.barcika, 
Herbolya Tervtáró

ELMARAD A KOLORFESZTIVÁL

TOVÁBBI MEGTAKARÍTÁSOKAT 
TERVEZ AZ ÖNKORMÁNYZAT

VÉGET ÉRT A VESZÉLYHELYZET

ELTÖRÖLTÉK A 
VÁSÁRLÁSI IDŐSÁVOT

KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

LÁTOGATHATÓK  
AZ IDŐSEK

JÚLIUS 1-JÉTŐL ÚJ VOLÁNBUSZ-MENETREND LÉP ÉLETBE

HAMAROSAN HERBOLYÁRÓL IS 
INDULNAK AUTÓBUSZOK MISKOLCRA

 
Amennyiben a helyzet lehetővé teszi, úgy az elmaradt progra-
mokat az alábbi időpontokban szervezi meg a Barcika Art Kft.:
 
Claude Magnier: Oscar 
vígjáték, Hadart Színház
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ
2020. szeptember 15. (kedd) 19:00 óra - Thália bérlet
2020. szeptember 16. (szerda) 19:00 óra - Múzsa bérlet
 
Móricz Zsigmond, Kocsák Tibor, Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig 
musical, a Kassai Thália Színház vendégjátéka
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ
2020. október 07. (szerda) 19:00 óra - Thália bérlet
2020. október 08. (csütörtök) 19:00 óra - Múzsa bérlet
 
Prof. Dr. Bagdy Emőke - Pszichofitness:  
kacagj, kocogj, lazíts, érints, segíts! 
című előadása
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ
2020. október 19. (hétfő) 18:00 óra
 
Zorán-koncert
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ
2020. október 22. (csütörtök) 19:00 óra
 
A programokra megváltott jegyek, bérletek az új időpontban 
érvényesek.
Jegyvisszaváltás lehetősége: minden hétköznap a Mezey István 
Művészeti Központ jegypénztárában 15.00-18.00 óra között.
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Kazincbarcika Város Önkormányzatának a 
jövőt érintő, kiemelt városfejlesztési tervei 
még 2017-ben bemutatásra kerültek a vá-
roslakóknak, többek között a Kolorhétben 
is olvashattak róla. A városvezetés észsze-
rű, jól kidolgozott koncepcióját a térség or-
szággyűlési képviselője, Demeter Zoltán is 
támogatja, korábban szerkesztőségünknek 
elmondta, hogy különösen örül annak, hogy 
Kazincbarcikának ennyire erős és határo-
zott tervei vannak, a projektek nagy részé-
ben már pozitív támogatói döntés született, 
bízik benne, hogy a többi esetben is hasonló 
eredmény várható. 
A következő néhány hónapban az ún. barna-
mezős beruházás keretében európai uniós, 
állami és jelentős önkormányzati forrás be-
vonásával zajlik majd a Lini István tér reha-
bilitációja.

TÖBB MINT SZÁZMILLIÓ FORINT MEGTAKARÍTÁS -  
ELKEZDŐDÖTT A LINI ISTVÁN TÉR REHABILITÁCIÓJA

Kazincbarcika Város Önkormányzata a gaz-
daságossági és hatékonysági szempontokat 
figyelembe véve, nyílt közbeszerzési eljárást 
hirdetett a munka elvégzésére, mely iránt 
rendkívül nagy volt az érdeklődés. Tavaly 
november 27-éig a Hámán Kató úti bontá-
si munkákhoz kapcsolódóan nyolc, a Lini téri 
ingatlanokra kilenc gazdasági szereplő jelez-
te érdeklődését. Végül hét ajánlat érkezett a 
határidő lejártáig.
A beérkezett ajánlatok közül mind minőség-
ben, mind pedig költségekben a legkedve-
zőbb tervezetet beadó céggel megkötötte a 

szerződést a város. Számszerűsítve mindez 
101 millió forint megtakarítást jelent Kazinc-
barcikának az előzetesen becsült költségek-
hez képest.
– Fontos kiemelni, hogy a hatékony közbe-
szerzési eljárás nélkül, melynek részeként a 
környezetvédelmi szempontokat is értékel-
ték – nem biztos, hogy sor kerülhetett volna 
ilyen sikeres szerződéskötésre. Már a má-
sodik és a harmadik legkedvezőbb ajánlat is 
23,6 és 41,7 millió forinttal több volt, mint a 
nyertes vállalkozásé, ráadásul érkeztek be 
olyan ajánlatok, amelyek meghaladták a ren-

delkezésünkre álló költségvetési fedezetet 
– árulta el a városfejlesztésért felelős Novák 
Péter.
Kazincbarcika képviselő-testülete már most 
az idei útfejlesztéseket figyelembe véve 
írta ki a tendert, hogy a bontásokból szár-
mazó építőanyagot újra fel tudja használni. 
A keletkezett törmeléket az önkormányzat 
a későbbiekben újra hasznosíthatja például 
szilárd burkolat nélküli, zúzalékos utak javí-
tására, illetve útalapként, amely beruházá-
sok költsége így szintén jelentősen csökken 
majd.

LEBONTJÁK A ROMOS CSARNOKOT

Régi vágyuk válhat valóra a városban élők-
nek, hiszen a Lini István téren található, le-
romlott csarnoképület bontása a napokban 
megkezdődik. 
Az önkormányzat kiemelt fontosságú felada-
tai között tartja számon a városképet rom-
boló, frekventált területen lévő volt munka-
csarnok és irodaépület bontását. Az évek 
során az ingatlan állaga leromlott, a tartó-
szerkezet veszélyessé vált, az épületen be-
lül nagy mennyiségben illegális hulladék hal-

mozódott fel, és előfordult, hogy esetenként 
„átmeneti szállónak” használták azokat. A 
jelenlegi állapotok már méltatlanok, hiszen a 
nagy forgalmú terület környezetében álta-
lános iskola, bevásárló központ, városi au-
tóbusz-állomás, sportpálya, társasházak és 
lakóházak találhatók. 
A munkálatok kezdetével a városlakók azt 
érzékelhetik, hogy mennyire eltökélt az ön-
kormányzat a fejlesztés megvalósítását il-
letően.

ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR ÉPÜL

Az önkormányzat európai uniós támogatás-
sal, a barnamezős területek rehabilitációját 
biztosító projektjének részeként a Lini István 
tér teljes megújítását tűzte ki célul. A beruházás 
során fejlesztik többek között a közműveket; új 

csapadékvízcsatornát, tér- és díszkivilágítást 
építenek ki; járdákat, parkolókat létesítenek; az 
ebtartók örömére pedig egy új kutyafuttatót 
alakítanak ki; valamint a zöldfelületeken intenzív 
növényesítést végeznek. A közel egy hektáron 

multifunkciós sportpálya, műfüves pálya, ext-
rém sportpark, kültéri asztalitenisz asztalok, 
lábteniszpálya, interaktív sporteszközök, és egy 
vadonatúj futókör várja majd a városlakókat, a 
sportolni vágyókat és az extrém sportolókat.

FOLYTATÓDIK A KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSE KAZINCBARCIKÁN

LÁTVÁNYOS VÁLTOZÁSOK 
KEZDŐDNEK A LINI ISTVÁN TÉREN

Kazincbarcika Város Önkormányzata nem csak a veszélyhelyzet ide-
jén fordított kiemelt figyelmet a kazincbarcikai kórház működésére, 
a város lakosságának érdekeit előtérbe helyezve, a lehetőségeihez 
mérten igyekszik minél több támogatást nyújtani az állami egész-
ségügyi intézménynek.

A Kazincbarcikai Kórház Non-
profit Kft. vezetősége kérésének 
megfelelően újabb segítségnyúj-
tásként, az önkormányzat egy 
közel egymillió forintos videó la-
ringoszkóp-készlet beszerzésé-
vel támogatja az orvosok jövő-
beli életmentő munkáját. A videó 
gégetükör kiváló eszköz a felnőtt 
és a gyermek betegek felső lég-
útjának vizsgálatára és megjele-
nítésére, illetve lélegeztetéshez 
szükséges légcsőtubus elhelye-
zésének megkönnyítésére.
Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata 2006 februárjában fej-
lesztési célokra hitelszerződést 

kötött az akkor még tulajdoná-
ban álló kórház rekonstrukciójá-
hoz kapcsolódóan. Ezen kötelem 
2008 októberében a Kazincbar-
cikai Kórház Nonprofit Kft. által 
átvállalásra került, vagyis a kór-
ház kötelezettségévé vált a köl-
csöntartozást rendezése.
A hitelkötelmet később még-
sem fizette meg a kórház, emi-
att peres eljárás indult a két fél 
között. Tavaly az önkormányzat 
peren kívüli megegyezést java-
solt, ezzel is támogatva az intéz-
mény nehéz anyagi helyzetét, de 
az ajánlatot elutasították.
A koronavírusos időszak alatti jó 
együttműködés lehetőséget biz-
tosított arra, hogy a peres ügyet 
a lehető legbékésebb úton ren-
dezzék, és változatlan tartalom-
mal a korábbi peren kívüli egyez-
ség ajánlatát elfogadta a kórház 
vezetése. Ennek keretében az 
önkormányzat a 20 301 398 Ft 
összegű tartozás felét elenged-
te, a tartozás fennmaradó részét 
pedig a nonprofit kft. megfizette 

az önkormányzat részére. Azon-
ban támogatva a helyi egészség-
ügyi ellátás működését a város-
vezetés a tartozás összegének a 
felét, azaz 10 150 699 Ft-ot visz-
szautalta az intézmény számára.
Az elmúlt időszakban több te-
rületen is támogatta a kórhá-
zat Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata, többek között tavaly 
augusztusban három darab asz-
tali számítógépet adtak át a vá-
rosi kórház laboratóriumi osztá-
lyának, annak érdekében, hogy a 
betegfelvétel és adminisztráció 
gyorsuljon, ezáltal csökkenjen a 
várakozási idő a laborvizsgálatok 
esetében.
A koronavírus-járvány megelő-
zése érdekében a Kazincbarcikai 
Nonprofit Kórház Kft.-vel való 
egyeztetéseket követően május 
7-én érkezett meg Kazincbarci-
kára az a gép, mellyel laborató-
riumi körülmények között CO-

VID-19 tesztelés is végezhető. 
Az önkormányzat által vásárolt 
eszköz más típusú szűrésekre is 
alkalmas, pl. az urológiai, pajzsmi-
rigy- és szívproblémákra, med-
dőségre vagy D-vitamin hiányra 
utaló jeleket, eltéréseket is vizs-
gálhatják vele.
A kórház laboratóriuma a gépen 
kívül több mint ezer gyorstesz-
tet, valamint a Meishanból ér-
kező védőfelszerelésekből ezer 
egyszer használatos maszkot és 
kétszáz védőruhát kapott a vá-
rosvezetőktől.
Városunkban – az ország telepü-
léseinek többségével ellentétben 
– ennek köszönhetően történt 
meg a legveszélyeztetettebb 
társadalmi csoportok intézmé-
nyi szűrése is.
Ezek az eszközök, az esetleges 
későbbi újabb járvány kitörésé-
nek megelőzésében is nagy sze-
repet játszhatnak majd.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján feloldották a 
látogatási tilalmat a Kazincbarcikai Kórházban, június 12-étől – számolt 
be honlapján az intézmény.

Azonban a hozzátartozóknak be 
kell tartaniuk a szigorú higiénés 
szabályokat. A kórházba való be-
lépéskor kötelező a szájmaszk 

viselése, illetve a kézfertőtlení-
tés. Csak egészséges személy 
látogathat az ellenőrző lista kitöl-
tését, valamint a testhőmérsék-

let mérést követően, az osztály 
megjelölésével. Egy beteg ugyan-
abban az időben csupán egy láto-
gatót fogadhat, aki maximum 15 
percet tölthet el a beteggel. A kór-
teremben csak a szigorúan ágy-
hoz kötött beteget látogathatják, 
a fennjáró betegek látogatása a 

kórtermen kívül történjen. A bete-
gek kaphatnak csomagot, viszont 
tilos az ellátottak ágyára ülni, arra 
ruhaneműt, vagy táskát helyezni.
A hozzátartozók csak a kérdőíven 
megadott osztályon tartózkod-
hatnak, a látogatás után távozni-
uk kell az intézményből.

SEGÍTSÉG

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚJABB ESZKÖZZEL 
ÉS HÚSZMILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA 

A KAZINCBARCIKAI KÓRHÁZAT

KAZINCBARCIKAI VÁROSI KÓRHÁZ

FELOLDOTTÁK A LÁTOGATÁSI TILALMAT
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Minden városban előfordulnak törött padok, a helyükről elmozdított 
szemetesek, kátyúk, közvilágítási hibák. Bosszantó, amikor ilyen dol-
got lát az ember és rögtön az fogalmazódik meg a fejében, hogyan és 
mennyire gyorsan lehetne ezeket a problémákat orvosolni, kinek kellene 
szólni. Három évvel ezelőtt született az ötlet, hogy egy olyan intelligens 
városüzemeltetési problémabejelentő mobilapplikációt fejlesszenek ki 
Kazincbarcikán, melynek segítségével a felhasználók okos eszközeikkel 
könnyedén jelezni tudják, ha a városban valamilyen problémát fedeznek 
fel. Kazincbarcika Város Önkormányzata a városi tulajdonban lévő Barcika 
Centrum Kft.-t bízta meg a projekt kidolgozásával és megvalósításával. 
Kétezer-tizennyolc januárjában el is indult a modern, rendkívül könnyen 
kezelhető KolorAPP, amely mára újabb, hasznos funkcióval bővült.

Az ingyenesen letölthető alkalma-
zás segítségével néhány gombnyo-
mással üzenhetnek a felhasználók 
például, ha valahol balesetveszélyes 
utcabútort látnak, illegálisan lerakott 
szemetet észlelnek vagy bármilyen 
rendellenességet vesznek észre 
Kazincbarcikán. Az észlelt hibákat 
névvel, vagy akár név nélkül, fotóval 
bárki jelentheti a városüzemeltetés 
felé, amiről visszajelzést is kap. A 
jelzést rövid időn belül ellenőrzik a 
szakemberek, és a probléma meg-
oldásában érintett szolgáltatót ér-
tesítik a hibáról. A végeredményről 
pedig tájékoztatást kap a bejelentő 
a mobil készülékére.
Például, ha egy megrongálódott 
villamos szekrényt látunk, akkor 
lefotózzuk, az applikáció segítségé-
vel elküldjük a képet a hely címével 
vagy koordinátáival. Az észlelt hibá-
ról értesítik az ÉMÁSZ szakembere-
it, akik megjavítják vagy kicserélik 
a hibás berendezést. A folyamatról 
és a hiba elhárításáról visszajelzést 
is kapunk.
Hamar népszerűvé vált az új rend-
szer. A felhasználók a legtöbb eset-
ben a villamos hálózattal – a köz- 
és díszkivilágítással –, hulladékkal, 

parkgondozással, útkarbantartás-
sal, játszóterekkel, rongálásokkal, 
utcabútorokkal, kóbor állatokkal, 
rágcsálóirtással, valamint csapa-
dék- és belvízzel kapcsolatos prob-
lémákat jelentettek be. Az appli-
káción keresztül városfejlesztési 
javaslatok is érkeztek a rendszerbe.
Az elmúlt időszakban több ezer 
probléma oldódott meg a lakos-
sági bejelentéseknek köszönhető-
en, hiszen a KolorAPP-on keresztül 
közvetlenül azokhoz az illetékesek-
hez jutott el a panasz, akik megold-
hatják azt.

MÉG TÖBB SEGÍTSÉG

A KolorApp fejlesztése folyama-
tos, hiszen szerették volna, ha a 
lakosság nem csak városüzemel-
tetési feladatokban nyújthatna se-
gítséget, hanem egy felületen ér-
tesülhetnének minden őket érintő 
információról, hírről, valamint egy-
másnak is segíthessenek a felüle-
ten keresztül. Már 2018 decembe-
rében pályázatot adott be a Barcika 
Centrum Kft. a felület újabb funk-
cióbővítésére. A 10 millió forintos 
nyertes pályázatnak köszönhetően 
az alkalmazás új, még modernebb, 
felhasználóbarátabb megjelenést 
kapott. Az alkalmazáson keresztül 

olvashatók a KolorLine legfonto-
sabb hírei, közleményei és a városi 
programok is megtalálhatók.
Az app kiegészült egy új Közösség 
modullal is, melynek segítségével 
az emberek rátalálhatnak azokra, 
akiknek segítséget nyújthatnak 
és akiktől segítséget várhatnak. 
Mindezt ingyen.
Az alkalmazáson belül a felhaszná-
lók hirdetéseket adhatnak fel, hogy 
milyen területen várnak segítséget 
a többi felhasználótól és hogy ők 
maguk miben tudnának segíteni 
másoknak. A lehetőségek száma 
korlátlan.

TANULJON ANGOLUL FŰNYÍRÁSÉRT!

Az alábbiakban bemutatott rö-
vid példa a megújuló KolorAPP új 
moduljának, a Közösség modul-
nak az alapvető működését mu-
tatja be: Ági a cukrász például 
segítséget kér kerti fűnyírásban, 
ez egy 2 órás feladat. Feri jelent-
kezik Ági hirdetésére, segítséget 
nyújt, lenyírja a füvet Áginál és az 
alkalamzás Ferinek jóváír 2 órát. 

Feri a 2 óráját arra használná fel, 
hogy angolt tanuljon, ezért fel-
ad egy hirdetést, hogy angol ta-
nárt keres. Erre jelentkezik Lász-
ló a nyelvtanár, akinek az oktatás 
után az alkalmazás jóváírja a Fe-
rinek nyújtott segítség után az 
órákat. László gyermekének szü-
linapja lesz, egy különleges tor-
tát szeretne sütni, de sajnos nem 
képzett cukrász. A hozzávalókat 
megvette a tortához és Ágitól kér 
segítséget, hogy közösen elké-
szítsék a tortát.

A gyakorlatias példa alapján látha-
tó az ún. „időbank” megoldás lé-
nyege. Az idő mindannyiunk szá-
mára azonosan értékes ezért, ha 
valakinek segítséget nyújtunk, a 
ráfordított időt visszakapjuk jó-
váírt időkeret formájában. Ebből 
az időkeretből utána mi magunk 
is segítséget kérhetünk mások-
tól és a segítségért mi is idővel fi-
zetünk.
A Közösség modulon belül a fel-
használók feladott segítséget 
kérő vagy segítséget nyújtó hir-
detéseit lehet böngészni, a hir-
detésekre jelentkezni, és a se-
gítségnyújtások után a virtuális 
krediteket (órákat) a rendszer jó-
váírja. A hirdetésekre jelentke-
zők üzenetet válthatnak az adott 
hirdetésnél, a jelentkezésekről a 
rendszeren belül értesítő üzene-
teket kapnak a felhasználók, to-
vábbá egyeztethetik többek kö-
zött a segítségkérés -nyújtás 
részleteit vagy éppen elérhető-
ségi adataikat, a segítségnyújtás 
ütemezését.
Az alkalmazás regisztrált felhasz-
nálói a mobil alkalmazás indítása-
kor egységesen 10 óra időkere-
tet kapnak, hogy a kölcsönösségi 
programjaikat megvalósíthassák.
A KolorAPP Közösség modulja 
demokratikus, hiszen minden fel-
használó 1-1 órányi ideje azonos 
súlyú. A felhasználók szabadide-
jükkel „fizetnek” és tudásukkal 
segíthetnek egymásnak erősítve 
a közösséget.

A mobil alkalmazás iOS, és Android korszerűsítése, bővítésére a „KolorAPP mobil 
applikáció fejlesztése” című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00156 azonosító szá-
mú projekt részeként valósult meg.

FEJLESZTÉS

ÚJABB LEHETŐSÉGEK A KOLORAPP-AL

KÖNYVELŐ
Szakmai elvárások:
• Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
• Legalább 3 év vállalkozási területen szerzett szakmai 

tapasztalat (teljes körű könyvelés)
• Könyvelési szoftverek ismerete
• Felhasználói szintű MS Office ismeretek (Excel, Word)
• Pontos munkavégzés

TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐ
Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezető engedély
• Legalább 2 év igazolható gyakorlat 3,5 tonna össztömeget 

meghaladó teherszállító gépjármű vezetésében
Előny:
• Érvényes GKI 
• E kategóriás vezetői engedély
• Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek 

(3627) kezelésére vonatkozó OKJ bizonyítvány

ÜZEMVEZETŐ
Feladatok:
• Az Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található 

MBH üzem műszaki koordinálása
• Fizikai állomány munkájának koordinálása, felügyelete
• A tevékenység ellátásához szükséges eszközök megfelelő 

műszaki állapotának biztosítása (karbantartási feladatok 
szervezése, meghibásodások észlelése és jelzése)

• Az üzemi működéshez kapcsolódó logisztikai feladatok 
ellátása

• Adatszolgáltatáshoz napi jelentések, kimutatások készítése
Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség
• Műszaki szemlélet, műszaki és/vagy hulladékgazdálkodási 

területen szerzett tapasztalat
• Munkavállalók irányításában szerzett szakmai tapasztalat
• Magabiztos számítógépes ismeretek (elsősorban Word, 

Excel)
• Nyitottság kétműszakos munkarendre
• Határozott fellépés, önálló munkavégzés

NEHÉZGÉPKEZELŐ
Feladatok:
• A hulladékok feldolgozását szolgáló gépek kezelése: 

gumikerekes homlokrakodó, láncos forgókotró, dózer, 
láncos homlokrakodó, kitológémes rakodógép

• Teherautók rakodása, anyagmozgatás
Szakmai elvárások:
• Emelő- és rakodógépre vonatkozó Nemzeti Közlekedési 

Hatóság által kiadott érvényes engedély 
Gépcsoport: 4511, 4572, 1212, 1222, 1412 közül legalább 
egyre gépkezelői jogosítvány megléte (több gépcsoport 
előnyt jelent, de nem kizáró tényező, ha nincs meg 
mindegyikre)

• Érvényes orvosi alkalmasság
• Legalább 2 év igazolható gyakorlat a fent felsorolt 

géptípusok közül legalább egyre vonatkozóan
• Két műszakrendű munkavégzésre való hajlandóság

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• Telepített gépek, üzemi gépsor kezelése
• Munkavállalók betanítása a telepített gépek kezelésére
• A gépek napi kötelező ellenőrzése, gépnaplók vezetése
• Karbantartási feladatok meghatározása és szervezése
• Az üzem munkájával kapcsolatos alapvető logisztikai 

feladatok ellátása
• A munkaterület és gépsor tisztán tartása
Szakami elvárások:
• Telepített gép kezelésében szerzett legalább 2 év igazolható 

gyakorlat
• Két műszakrendű munkavégzésre való hajlandóság
• Gépkezelői jogosítvány megléte előny

KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ
Szakmai elvárások:
• Villanyszerelő végzettség
• Legalább 3 év igazolható szakmai gyakorlat
• Autóvillamossági szerelésben szerzett tapasztalat előnyt 

jelent

A ZV Zöld Völgy Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság 

MUNKATÁRSAKAT KERES  
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

KÖNYVELŐ
TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐ

ÜZEMVEZETŐ

NEHÉZGÉPKEZELŐ
GÉPKEZELŐ

KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ

AMIT KÍNÁLUNK: Alkalmazotti jogviszony  |  Stabil munkahely  |  Munkába járás támogatása

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Sajókaza 

JELENTKEZÉS MÓDJA: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött  
 (vagy a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum székhelyére eljuttatott)  
 önéletrajzzal, a munkakör és a bérigény megjelölésével

JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2020. július 31. BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

László levágja a füvet  
Anna udvarán

Anna elmegy Tamás 
gyermekeiért az 
iskolába

Tamás 
megjavítja 
Éva autóját

Éva megvarrja 
József pólóját

József megtanítja 
Szandrát 

számítógépezni

Szandra lefordítja 
az angol nyelvű 

szövegeket 
Lászlónak

SZÍVESSÉG  
BANK
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Hamarosan átadják a völgyparki Nautilus és a kertvárosi Flóra elne-
vezésű hatalmas óriáscsúszdákat. A Fő téri kalandvárat és az Eötvös 
téri hajót már birtokba is vették a gyerekek.

Már átadták a Fő téri és az Eöt-
vös téri játszóeszközöket. A ka-
landvár és a hajó egyaránt el-
nyerte a gyermekek tetszését, 
hiszen amint lehetőség adódott 
rá, ismét gyermekzsivaj töltöt-
te be az érintett területeket. Ez 
nem is csoda, hiszen a Fő téren 
egy gigaméretű kalandvárat ve-
hettek birtokba a gyerekek, ahol 
a mászókával, csúszdákkal szí-
nesített játszóelem igazi, mese-
beli izgalmakat rejteget a 3-14 év 
korúak számára. Az Eötvös téri 
hatalmas hajó szintén közkedvelt, 
a játszóeszköz, 8 hidat, 10 mászó-
elemet, 26 játszópanelt, 5 tetővel 
fedett szakaszt, 3 csúszdát és 6 
tornyot tartalmaz.
A völgyparki játszótéren hama-
rosan átadják a Nautilus fantá-
zianevű játszóeszközt, már csak 
a játék tanúsítványára várnak. A 
gyermekek védelme érdekében, 
itt is gumiburkolatot létesítettek a 
játszóeszköz alatt. Ez a gumiborí-
tás kissé kinyúlik az út irányában, 
így a városvezetőség úgy látta 
jónak, ha erre a szakaszra kerítést 

is rendelnek, annak érdekében, 
hogy óvják a gyermekeket attól, 
hogy véletlenül az útra szaladja-
nak. A Nautilus közel 5 méter ma-
gas eszköz, belső és külső játéke-
lemeket, csúszdát és ügyességi 
alkotórészt is tartalmaz, ahol a 
gyerekek önfeledten, biztonság-
ban játszhatnak majd.
A kertvárosi játszótéren szintén 
elkészült a Flóra nevű játék, ez 
esetben is csak a tanúsítványra 
várnak, hogy átadhassák azt a ki-
csik számára. A játszóeszköz két 
részre osztható. Központi elemét 
egy lépcsősorral ellátott, komp-
lex csúszdákkal kiegészített to-
rony alkotja, amely meghatározó 
látványa a megújuló játszótérnek. 
A toronyhoz csatlakozik egy stí-
lusában illeszkedő lépcsőkkel, kis 
csúszdákkal, mászófelületekkel 
ellátott, részben árnyékolt má-
szóvár is. Jelenleg a játszótéren 
lévő multi sportpálya palánkját, 
hálóját és kerítését építik, majd a 
munkálatok befejezése után, a je-
lenlegi műfüves pálya burkolatát 
is kicserélik.

A város középfokú oktatási intézményeiben mintegy 354 fiatal tett 
érettségi vizsgát. A vészhelyzet miatt azonban a szokásoktól elté-
rő módon és szigorú egészségvédelmi szabályok mellett adhattak 
számot tudásukról, az idevonatkozó Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően. A tanulók a rendkívüli helyzetből adódó körülménye-
ket fegyelmezetten vették tudomásul és mindenütt fennakadás 
nélkül zajlottak le a vizsgák.

Az Ózdi Szakképzési Centrum 
Surányi Endre Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kol-
légiumában négy osztályból 71 
diák tett érettségi vizsgát. Az új 
jogszabály értelmében szóbeli 
vizsgát testnevelés tantárgy-
ból tartottak, illetve néhány ta-
nuló matematikából javított az 
eredményén, mivel az írásbe-
li vizsga eredménye nem volt 
elegendő az elégséges érdem-
jegy megszerzéséhez. A si-
keres szóbeliket követően az 
összes középszintű érettsé-
gi vizsgára jelentkező tanuló 
megszerezte az érettségi bi-
zonyítványt.
A Szalézi Szent Ferenc Gimná-
zium ugyancsak négy végzős 
osztályából 116 tanuló vizsgá-
zott.
Az írásbeli vizsgák első két 
napján egyszerre több mint 
100 diák érettségizett. Ennek 
az volt az oka, hogy magyarból 

és matematikából kevesen vál-
lalták az emelt szintű vizsgát, így 
ez a két nap volt a dömping. Az 
írásbelin nagyon jó eredmények 
születtek, főleg történelemből és 
angol nyelvből.
Az Ózdi SZC Deák Ferenc Szak-
képző Iskolája és Művészeti 
Szakgimnáziumában idén 36 fia-
tal érettségizett, ebből 20 tanu-
ló tett szakmai érettségi vizsgát, 
öten választották az emeltszin-
tű érettségit, és 11 diák volt, aki a 
hároméves szakmai vizsga után 
kétéves érettségin bizonyított.
Az Irinyi János Református Ok-
tatási Központ 131 végzőse tett 
sikeres érettségi vizsgát.  Ami új 
volt jelen érettségi időszakban, 
hogy emelt szintű érettségit is 
szervezett az iskola, informatikai 
ismeretek és informatika tantár-
gyakból.  Az előző tárgyból két 
csoportban, 11-en vizsgáztak, az 
utóbbiból pedig négy csoportban 
33 fő volt jelen.

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ június 2-ától ózdi telephelyre 
költözik. Markovicsné Demeter Edina tankerületvezető és munka-
társai a továbbiakban az Ózd, Vasvári u. 56. szám alatt látják el fela-
dataikat, az e-mail-es elérhetőségek nem változnak.

A veszélyhelyzet és az önkormányzati források jelentős elvonása 
ellenére zajlanak a tervezett útjavítások és útfejlesztések Kazinc-
barcikán.

Kazincbarcika közigazgatási te-
rületén a képviselő-testület által 
elfogadott éves költségvetési 
terv szerint kezdődtek el az út-
karbantartási-és javítási mun-
kálatok.
- A veszélyhelyzet és az ehhez 
kapcsolódó helyi, önkormány-
zati források jelentős elvonása 
ellenére a kritikus útszakaszok 
javítási munkálatait megrendel-
tük. A felső-barcikai városré-
szen többek között a Hadak útja, 
a Lórántffy Zsuzsanna, a Budai 
Nagy Antal, a Bercsényi, a Tán-
csics, a Kacsó Pongrác és a Kos-
suth Lajos u. egyes szakaszain a 
kátyúzás már zajlik, többnyire be 
is fejeződött, a belvárosi szaka-
szok ezután következnek. – nyi-
latkozta Klimon István alpolgár-
mester.
Az útjavításokon kívül a 2020-
ra tervezett közlekedési infra-
struktúra- és útfejlesztési mun-
kák is haladnak.
Az önkormányzat évek óta dol-
gozik azon, hogy a városban a 
zúzottköves, nem szilárd bur-
kolatú utakat megszüntesse, 
így például a közelmúltban szi-
lárd burkolattal látta el a Köl-
csey utcát a lakók megelége-
désére, elindult az Ádám-völgy 
felé vezető Vadvirág utca egyes 
részein is az útfejlesztés, vala-
mint a Herbolya-Régi telepen 

már korábban megvalósult az 
utak aszfaltozása  – az ivóvíz 
és szennyvíz bevezetése mel-
lett – így is segítve a hátrányos 
helyzetben élők életkörülmé-
nyeinek javítását.
Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata elsősorban azon 
utak felújítását végzi el, ahol 
minden közmű kiépítése meg-
történt, hogy az újonnan épült 
utakat később ne kelljen fel-
bontani. A nem szilárd burko-
latú, hegyoldali, dűlőkben ta-
lálható, zártkerti ingatlanokhoz 
vezető szakaszok felújítására 
nem kerül sor, mivel a belterü-
leti lakóingatlanok megközelí-
tése a legfontosabb az önkor-
mányzat számára.
A barnamezős beruházás ke-
retében a városi infrastruktú-
ra-fejlesztés ebben az évben a 
Lini István teret is érinti.
Amennyiben a központi kor-
mányzat további forráso-
kat nem von el az önkor-
mányzattól, úgy az Építők 
útja 11-19. melletti területen 
is várható közlekedési infra-
struktúra-fejlesztés, a Mátyás 
király út – Pollack Mihály úti 
körforgalom kialakításának és 
a 26-os – Attila út és 26-os – 
Bercsényi út körforgalmasítá-
sának előkészítése is megkez-
dődhet majd.

A koronavírus-járvány okozta helyzet miatt rendhagyó ballagásokat 
tartottak Kazincbarcikán, ám volt olyan intézmény, amelyik saját ha-
táskörben eltekintett a végzősök tradicionális búcsúztatásától.

A szokásoktól eltérően ballagtak 
el a Szalézi Szent Ferenc Gimnázi-
um végzős tanulói. A négy osztály, 
négy különböző napon búcsúzott 
az iskolától, tanáraitól és diáktár-
saitól. A ballagásokat kis létszám-
ban osztályonként tartották meg.
A bizonyítványosztást követően a 
végzősök, egyénileg vonultak át 
a Szent Család templomba, ahová 
két hozzátartozójuk kísérhette el 
őket. Az iskola vezetése, a temp-
lomban is ügyelt a megfelelő tá-
volság betartására, így igyekeztek 
a székeket távol elhelyezni egy-
mástól.
Az általános iskolákban június 15-
én zárták a tanévet. A Kazincbar-

cikai Pollack Mihály Általános Is-
kolában és tagintézményeiben 
szigorú biztonsági előírások be-
tartásával ballagtak a nyolca-
dikosok. Minden intézményben 
egyszerre csak egy nyolcadi-
kos osztály ballaghatott, minden 
gyermek 2 felnőttet, hozzátarto-
zót vihetett magával, hiszen 100 
főnél több ember nem tartózkod-
hatott 1-1 ballagáson. A nyolcadi-
kos tanulók búcsúztatását szabad 
térben az iskolák udvarán tartot-
ták. A hagyományos értelemben 
vett tanévzáró ünnepségek elma-
radtak, helyettük az osztályfőnö-
kök külön-külön tartottak bizo-
nyítványosztást.

Közel negyed évszázada alakult meg Kazincbarcikán a Római Katoli-
kus Egyházközség Karitász Csoportja, a szükséget szenvedő emberek 
támogatására. A Szalézi Szerzetesrend a Katolikus Plébániával együtt 
kilenc évvel ezelőtt vette át a Karitász felügyeletét. A csoportot nyolc 
éven keresztül Andrásfalvy János SDB atya vezette, az utóbbi, közel egy 
évben pedig Tran Si Nghi Ferenc SDB atya irányítja. 

- A Karitász tevékenysége igen 
széles körű. A 90-es években, a 
gyárak és a bányák bezárásakor 
a látókörünkbe került családo-
kon, egyedülállókon és kisnyug-
díjasokon segítettünk először 
élelmiszeradományokkal. A ráva-
lót jótékonysági rendezvények-
kel teremtettük meg. Nagy ak-
ciónk mai napig a húsvétkor 100 
darab, karácsonykor a 200 darab 
kiosztott élelmiszercsomag. Ter-
mészetesen folyamatosan segít-
jük a hozzánk fordulókat. Nagyon 
jó a kapcsolatunk a Kazincbarci-
kai Szociális Szolgáltató Központ 
vezetőjével és munkatársaival. 
Jelentős az önkormányzattól ka-
pott pályázati támogatás, ebből 
tudjuk megrendezni 120 szépko-
rú részvételével az idősek napját, 
októberben. Ugyanebből a támo-
gatásból tudunk hátrányos hely-
zetű fiataloknak családi életre 
való nevelési képzést megvalósí-
tani. Az egri Főegyházmegyei Ka-

ritász Központtól szintén kapunk 
pályázati támogatást jótékonysá-
gi célra. A koronavírus megjelené-
sére nagyon gyorsan reagáltunk. 
Kezdetben az igazán nagyon ne-
héz helyzetben lévőknek vittünk 
élelmiszercsomagot, aztán bővült 
a kör, a Családsegítő Szolgálat, 
és a Munkaügyi Központ jelzéseit 
követően segítettük az állásukat 
elvesztett embereket, valamint a 
tanodai családokat is. Nemes lelkű 
felajánlótól kaptunk három tonna 
lisztet és 400 liter tejet, amiből nem 
csak a városban élőknek, hanem 
a hozzánk tartozó települések, - 
Bánhorváti, Dédestapolcsány, Sa-
jókaza és Berente - rászorulóinak 
is jutottunk. A krízishelyzet alatt, 
összességében 1 500 000 Ft ér-
tékben, hat tonna élelmiszert osz-
tottunk szét, melyből 500 család 
részesült – foglalta össze Begov 
Ferencné, a Római Katolikus Egy-
házközség Karitász Csoportjának 
alapító tagja.
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A Barcika Szolg Kft. Energetikai Igazgatósága 

TÁVHŐKARBANTARTÓ  
munkatársakat keres 

a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatai ellátására;  
a távhővezetékeken és hőközpontokban történő karbantartási 

és hibaelhárítási munkálatok, valamint az ügyfeleinknél történő 
gépészeti szerelések elvégzésére.

Szakmai elvárások a munkakör betöltéséhez:
• szakmunkás végzettség, lánghegesztői képesítés,
• B kat. jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat,
• pályakezdő jelentkezőket is várunk.
Előny:
• szakmai gyakorlat (2-3 év) csővezeték építés, hibaelhárítás terén,
• lánghegesztés képessége különböző testhelyzetekben, helyszíni 

varratkészítés (pl. tükörből),
• bevont elektródás ívhegesztői képesítés.
Amit kínálunk:
A leendő munkatársunk olyan szakmai környezetbe érkezik, ahol ki-
hívást jelentő feladatokkal találkozhat. Ha pályakezdőként jelentkezik 
hozzánk, akkor igazi „nagy öregektől” tanulhatja meg a szakma alap-
jait. Alkalmazotti jogviszonyban, határozatlan idejű teljes munkaidős 
lehetőséget kínálunk azonnali kezdéssel. 
Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezés módja: a barcikaszolg.hu/Karrier menüpont/ a pozícióra 
kattintva, bérigénnyel ellátott önéletrajzzal.
Jelentkezés határideje: 2020. 06. 30.

A BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES

AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:
FAKITERMELŐ/FAVÁGÓ

Főbb feladatok
Városüzemeltetés során felmerülő fakitermeléshez, erdé-
szeti munkákhoz kapcsolódó feladatok teljesítése kéziszer-
számokkal, szerszámgépekkel:
• a kiszáradt, balesetveszélyes fák eltávolítása, 
• a munkaterületet rendezése, tisztítása a fakitermelés előtt 

és után bozótirtással, a vágásterületről a gallyak összeta-
karításával, 

• helyes fakitermelési, kivágási mód meghatározása, bizton-
sági zóna kijelölése és lezárása, 

• a vágásra kijelölt fák tőtől való elválasztása, kitermelése, 
feldolgozásra történő előkészítése, 

• a kivágott fák gyökérzetének eltávolítása (tuskómaró gép 
használata),

• örökzöldek, cserjék, bokrok folyamatos karbantartása.

Jelentkezzen, ha:
• fakitermelői (favágó) vagy kézi és gépi favágó képesítése 

van, és legalább 2 éves szakmai tapasztal rendelkezik ezen 
a területen,

• jó műszaki érzékkel rendelkezik, pontosan, szabályokat 
betartva szeret dolgozni,

• B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

A kiválasztás során előny a város ismerete és ha az alábbi 
szakmai végzettségek már megvannak:
• hidraulikus szerelőkosaras gépkezelői végzettség, eme-

lőgépkezelő OKJ vizsga,
• C kategóriás vezetői engedély

Amit kínálunk:
• próbaidőt követően határozatlan idejű, teljes munkaidős 

foglalkoztatás,
• helyben történő munkavégzés, biztos vállalati háttérrel,
• szakmai fejlődési, továbbképzési lehetőség.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika közigazgatási területe

Jelentkezés módja: a palyazat@barcikapark.hu e-mail-címre 
bérigény megjelöléssel ellátott önéletrajzzal. 

Postai úton az alábbi címre is elküldhető a jelentkezés vagy 
személyesen is leadható a cégünk recepcióján:
3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.

Jelentkezés határideje: 2020. június 30.

TEMETŐI MUNKÁS
Főbb feladatok
A temetkezéssel kapcsolatos alábbi szolgáltatások teljes 
körű végrehajtása:

• logisztikai, szállítási feladatok,
• adminisztráció, anyakönyvi ügyintézés,
• kegyeleti szertartások tárgyi eszközeinek előkészítése,
• temetői földmunka végzése,
• köztemető területén a zöldfelület kezelés.

Jelentkezzen, ha:
• B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik,
• jó fizikai állapotú,
• jellemző Önre az empátia, érzelmi stabilitás.

A kiválasztás során előny a hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat. 

Amit kínálunk:
• családbarát vállalati kultúra,
• próbaidőt követően határozatlan idejű, teljes munkaidős 

foglalkoztatás,
• helyben történő munkavégzés, biztos vállalati háttérrel,

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: a barcikapark.hu /Karrier menüpont/ 
a pozícióra kattintva, vagy a palyazat@barcikapark.hu 
e-mail-címre pozíció és bérigény megjelöléssel ellátott 
önéletrajzzal. 
Postai úton az alábbi címre is elküldhető a jelentkezés, vagy 
személyesen is leadható a cégünk recepcióján:
3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.

Jelentkezés határideje: 2020. június 30.

ÉRTESÍTÉS ÚJ  
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETEK 

ÁTVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL
Folytatódik az 1 db új 240 literes (102 cm magas x 75 cm széles) zöldhul-
ladék gyűjtő edényzetek átvétele. 

Az edényzet ingyenesen a családi házas övezetben élő azon háztartások 
részére kerül biztosításra, akik már rendelkeznek az elkülönített (szelek-
tív) gyűjtéshez szükséges edényzettel, és korábban nem vették át az 
edényzetet. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy azok, akik nem vették át a 
zöldhulladék gyűjtéshez biztosított edényzetet, 2020. július 23-24. (csü-
törtök és péntek) és 2020. július 30-31. (csütörtök és péntek) napokon 
9.00és 17.30 között a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. telephelyén, a 3700 
Kazincbarcika, Kuruc út 9. szám alatt vehetik át.

Az átvételhez hozza magával: személyi igazolványát, lakcímkártyáját, 
és a partnerkódját tartalmazó számlalevelet. Amennyiben más nevében 
meghatalmazással jár el, kérem a kitöltött és aláírt meghatalmazást is 
hozza magával.

Azon ingatlanok használói, akik kérték a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás szüneteltetését, nem jogosultak a hulladékgyűjtő edényzetek 
átvételére!

Kazincbarcika Város Önkormányzata évek 
óta figyelemmel kíséri és kiemelten kezeli 
a kazincbarcikai mentőállomás dolgozóit 
és munkájukat. 2011 óta évente a mentő-
sök napja alkalmából vendégül látják az itt 
dolgozó szakembereket, ezzel is köszöne-
tüket fejezve ki az áldozatos munkájukért. 

Régi tradíció, hogy ezen alkalomból adja 
át Szitka Péter az állományban kiemelke-
dő tevékenységet folytató tagjának a Ka-
zincbarcika Város Polgármesterének Elis-
merő Oklevelet. 
Idén a koronavírus-járvány miatt nem 
volt lehetőség a köszönetnyilvánítás ilyen 
formájának, ám a helyi mentősöknek 
a biztonságos munkavégzés és a fertő-
zésveszély megelőzése érdekében új mo-
só-szárítógépet ajándékozott az önkor-
mányzat, hogy a szennyezett ruhákat ne 
kelljen hazavinniük a „Bajtársaknak”. 
A kitüntetést 2020-ban Dányi Ferenc, a 
kazincbarcikai mentőállomás műszaki 
gondnoka, mentőtechnikusa érdemelte ki.

Kazincbarcika Város Önkormányzata Peda-
gógusnap alkalmából szeretettel köszön-
tötte a városban tevékenykedő szakembe-
reket. A magyar kormány döntése alapján, 
a járványügyi helyzetre való tekintettel, a 
hagyományos ünnepi gálaműsor megtartá-
sára nem volt lehetőség, így rendhagyó for-
mában, a kolorline.hu oldalon köszöntötték 
a városvezetők a pedagógusokat. A városi 
díjakat, így a Polgármesteri Elismerő Okle-
veleket és a „Kazincbarcika Város Közne-
veléséért” kitüntető díjat, amint lehetőség 
van rá, átadják.

Kazincbarcikai Város Polgármesterének 
Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült:
• Andrejcsikné Pohobics Éva – Kazincbarci-

kai Összevont Óvodák
• Béres Csaba - Kazinczy Ferenc Tagiskola
• Bódvai Viktorné - Csillagfürt EGYMI Ka-

zincbarcikai Tagintézménye
• Fazekas Ildikó - Csillagfürt EGYMI Kazinc-

barcikai Tagintézménye
• Hajde Éva - Ádám Jenő Tagiskola
• Harasztosi Viola – Szalézi Szent Ferenc 

Gimnázium
• Emri Attiláné – Dózsa György Tagiskola

• Keczerné Nyitrai Zsuzsanna - ÓSZC Deák 
Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti 
Szakgimnáziuma

• Molnárné Dudás Katalin - Pollack Mihály 
Általános Iskola

• Molnár Gábor - Irinyi János Református 
Oktatási Központ - Óvoda, Általános Isko-
la, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Di-
ákotthon

• Némethné Márki Marianna - Irinyi János 
Református Oktatási Központ - Eszterlánc 
Óvoda

• Simon Ildikó – Napsugár Tagóvoda
• Szegediné Ablonczy Tímea - Irinyi János 

Református Oktatási Központ - Tompa 
Mihály Általános Iskola

• Szűcsné Bukovszky Julianna - Árpád Fe-
jedelem Tagiskola

• Szűcs Kornél Sándor – Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola

• Tóth Tamás - Don Bosco Általános Iskola, 
Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimná-
zium és Kollégium

• Vaszilyné Halajkó Edina - Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Kazincbarcikai Tagintézménye

• Zavaczki Tímea – Füzike Tag óvoda

MÉLTATÁS

ELISMERÉS A KIEMELKEDŐ 
TELJESÍTMÉNYÉRT

Hagyomány városunkban, hogy a helyi középiskolák legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó 
végzősei Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetést kapnak. A 
magyar kormány döntése alapján, a járványügyi helyzetre való tekintettel a hagyományos 
ballagási ünnepségek megtartására nem volt lehetőség, így ezúton gratulálnak a városveze-
tők a kitüntetett diákoknak, valamint kívánnak további sikereket minden végzősnek.

• Hegedűs Mariann Éva - Szalézi Szent Fe-
renc Gimnázium

• Hentes Kornél Gábor - Irinyi János Refor-
mátus Oktatási Központ – Óvoda, Általá-
nos Iskola, Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Diák otthon

• Kreidl Viktória - Don Bosco Általános Isko-
la, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gim-
názium és Kollégium

• Molnár Alex - Ózdi Szakképzési Centrum 
Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művé-
szeti Szakgimnáziuma

• Varga-Seres Bettina - Ózdi Szakképzési 
Centrum Surányi Endre Szakgimnáziuma

KÖSZÖNETET MONDTAK A 
VÁROSVEZETŐK A PEDAGÓGUSOKNAK 

Kazincbarcika Város 
Közneveléséért kitüntető díj:
Szakmai kuratórium javaslata alapján 
2020-ban a „Kazincbarcika Város Köz-
neveléséért” kitüntető díjat Vattay Jó-
zsef Béla, az Ózdi SZC Surányi Endre 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma igazgatójának ítélték. 
A díjazottal készült interjút, a központi 
elismerést és Szolgálati Emlékérem ki-
tüntetést kapó Kazincbarcikán és a tér-
ségben dolgozó pedagógusok névsorát 
a kolorline.hu oldalon találhatják.
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Hosszú utat járt be Kazincbarcika kultikus intézménye a három év-
tized alatt. Sok száz gyermek és felnőtt mesélhetne a falai között 
töltött órákról, az itt kötött barátságokról, s mindenekelőtt a meg-
szerzett tudásról. Nagyot fordult a világ kereke 1990. május 27-étől, 
de az alapelvek, melyeket Neszádeli Gyula vezetése idején raktak le, 
máig meghatározóak.

Ezek az értékek a játszóhá-
zi mozgalom kezdetétől, a ’80-
as évektől az alkotás öröméről, 
a játékosságról szólnak. A vi-
lág ugyan sokat változott, de a 
gyermek minden korszakban 
egyforma. Érdeklődésüket, kí-
váncsiságukat a kor szellemé-
hez igazítva kell fenntartani és 
csiszolni. A Gyermekek Háza – 
Kézművesház több évtizedes si-
kerének titka ebben rejlik. Mindig 
a kihívásokra reagálva, megújul-
va volt képes működni. Olyan 
szakkörök születtek, melyek él-
vezetet jelentettek a kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt.
A gyermekeknek szóló foglal-
kozások mellett felnőtt műhe-
lyek alakultak, melyek némelyi-
ke nem csupán országszerte, de 
külföldön is öregbíti városunk 
hírnevét. Az elmúlt évek so-
rán számos elismert alkotó mu-
tatkozott be Kazincbarcikán. 
Ugyanakkor a Gyermekek Há-
za-Kézművesházban készült 
munkákat az érdeklődők állan-
dó és időszakos kiállítás formá-
jában tekinthetik meg. Jó néhány 
sikeres pályázattal büszkélked-
hetnek, mint például az Országos 

Gyermek és Ifjúsági Népi Kéz-
műves Pályázat, a Diákalkotók 
Országos Tűzzománc Pályázata, 
az AMKA kézműves pályázatai, 
az Országos Kosárfonó Verseny, 
az Országos Textiles Konferen-
cia, a Wanhua rajzpályázat, a 
Gyermekjóléti Alapítvány és az 
Országos Mécs László Irodal-
mi Társaság rajzpályázata, vagy 
az Országos Zománcművészeti 
Biennálé. A megszokott progra-
mokon kívül egy-egy izgalmas 
alkotásra, rekord kísérletre is si-
került az érdeklődőket bevonni, 
a házban tevékenykedő Sajó-
menti Népművészeti Egyesület 
tagjainak a segítségével.
A „MÁJUSFA-ÉLETFA” után, 
amire 33 ezer virágot és levelet 
készítettek papírból, egy „TO-
JÁSFA-ÉLETFA” megvalósítása 
következett a városlakók bevo-
násával. A fára 13200 db felkan-
tározott piros tojás került, ami a 
város 55. születésnapi ajándéka 
mellett az összefogás fokmérő-
je, mutatója is volt. A ház 25. év-
fordulója alkalmából 25 órás 25 
műhelyes, óránkénti tevékeny-
ségváltással maratoni játszóhá-
zat csináltak.

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR

A Színjátszó Tábor megszervezésének célja 
a nyári vakáció hasznos eltöltése interaktív 
formában, szakképzett emberek irányítá-
sával. A színjátszás, a színpadi munka meg-
szerettetése, a színpad mögötti élet meg-
ismertetése mindenkivel, aki kedvet érez e
csodálatos világ felfedezéséhez. Műhely-
munka, beszéd- és ritmusgyakorlatok, 
színpadimozgás és koreográfia, díszlet- és 
jelmeztervezés, konfliktuskezelés, hang-
szersimogató, látogatás a Miskolci Nemzeti 
Színházba és kötetlen beszélgetések várják 
a gyermekeket, ahol a - hét folyamán - egy 
országosan ismert színésznővel is találkoz-
hatnak a táborozók.

A tábor ideje: 2020. július 13-17.
Helyszín: Egressy Béni Művelődési  
 Központ  
 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
Max létszám: 20 fő
Részvételi díj: 30 000 Ft  
 háromszori étkezéssel
Jelentkezési és fizetési határidő: július 1.
Érdeklődni:  06-20/489-01-69

SZABADIDŐS TÁBOR

A tábor célja a nyári szabadidő hasznos el-
töltése. Ennek érdekében a szervezők kü-
lönböző csoportos programokkal, tár-
sasjátékokkal, vetélkedőkkel és mozival 
készülnek a gyermekek számára. Emellett 
a szabadba is sok játékot terveznek, illetve 
egy izgalmas túrát, ahol egy geoládát lehet 
majd megkeresni. Székelyföldiné Gór Ág-
nes dietetikus „Hogyan étkezzünk egész-
ségesen” című előadását követően a tá-
bor résztvevői közösen ételt készítenek. A 
Szabadidős tábort 8-14 év közötti gyerme-
keknek ajánlják a szervezők.

A tábor ideje: I. 2020. július 20-24. ill.  
 II. augusztus 3-7.
Helyszín: Gyermekek Háza- 
 Kézművesház  
 3700 Kazincbarcika,  
 Rákóczi tér 9.
Max létszám: 40 fő
Részvételi díj:  13 000 Ft  
 háromszori étkezéssel
Jelentkezési és fizetési határidő: július 1.
Érdeklődni:  06-30/412-68-50

SPORTTÁBOR

A tábort olyan 8-14 éves gyerekek számá-
ra ajánlják a szervezők, akiknek mindene a 
sport, szeretnek mozogni, és akik nyitottak 
bármilyen sportág kipróbálására. Az egy 
hét alatt több mint tíz sportágban próbál-
hatják ki tehetségüket a gyerekek. 
Többek között kosárlabda, futball, tenisz, 
kézilabda, lovaglás, bicikli, is képviselteti 
magát a táborban. A foglalkozáson minden 
nap változatos programokkal várják a gye-
rekeket.

A tábor ideje:  2020. augusztus 10-14.
Helyszín:  Gyermekek Háza- 
 Kézművesház  
 3700 Kazincbarcika,  
 Rákóczi tér 9.
Max létszám:  20 fő
Részvételi díj:  25 000 Ft  
 háromszori étkezéssel
Jelentkezési és  
fizetési határidő: július 31.
Érdeklődni:  06-30/412-68-50

JUBILEUM

30 ÉVES A GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
KOLOR KÖLYÖK TÁBOROK

NE MARADJ LE RÓLA!
Már csak néhány szabad hely maradt a Bar-
cika Art Kft. idén nyárra tervezett napközis 
jellegű táboraira. A kézműves és az élmény-
tábor ugyan már teltházas, ám a színjátszó, 
a szabadidős és a sporttáborokba még van 
lehetőség jelentkezni.

Egészen júniustól augusztus végéig várja a Barcika Art Kft. különböző táborokkal a gyereke-
ket. Színes választékkal, sporttáborral, színjátszó táborral, élménytáborral, szabadidős tá-
borral és kézműves táborokkal készülnek a szervezők. A napközis foglalkozások a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ aktuális járványügyi szabályait követve, csökkentett létszám-
mal, kis csoportban fogadja majd a gyerekeket, illetve a szervezők a lehető legtöbb időt ter-
vezik a szabadban tölteni.

A táborok létszámainak feltöltése jelentkezési sorrendben történik és a befizetéssel válik véglegessé. A részvételi díj befizetésére a Mezey 
István Művészeti Központ jegypénztárában, hétköznap 15-18 óra között a megjelölt határidőig van lehetőség.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthetők a kolorline.hu oldalon.

2020. július 1-jétől

ÚJRA NYÁRI 
DIÁKMUNKA 
KAZINCBARCIKÁN!

Akarsz keresni napi 6 órában, havi bruttó 

111 750 Ft-ot?

JELENTKEZZ!
Ha Kazincbarcikán laksz,  

16-25 év közötti nappali tagozatos 
tanuló vagy hallgató vagy, regisztrálj a 
járási hivatal foglalkoztatási osztályán 
(munkaügyi központ), és jelentkezz a  

szitka.peter@kazincbarcika.hu  
e-mail-címen, vagy a Polgármesteri 

Hivatal 210-es irodájában név, lakcím, 
születési hely és idő, valamint  
a telefonszám megadásával  

június 30. 12.00 óráig!
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INTERJÚ

FONTOS, HOGY MINDIG  
NYERNI AKARJON A CSAPAT

Két edzőmérkőzésen van túl a KBSC NB II –es labdarúgócsapata. Az együttes előtt új távlatokat 
nyitó Boér Gábor vezetőedző május elején érkezett a klubhoz. A csapatba vetett bizalom kezde-
tektől meghatározta a közös feladatokat, melynek célját akkor egy stabil középcsapat létrehozá-
sában jelölte meg a tréner. Az elmúlt hetek munkával töltött mindennapjai, a folyamatos ismer-
kedés a körülményekkel és a kerettel, megerősítette a mester pozitív benyomásait. Stábunk a 
második edzőmérkőzést megelőző tréning kellős közepébe csöppenve faggatta ki a szakembert.

Első találkozásunk alkalmával még nagyon fris-
sek voltak az élményei, épp csak feltérképezte 
a barcikai viszonyokat. Az utóbbi pár hét alatt 
milyen kép alakult ki Önben a játékosokról?  
Úgy vélem, megtaláltuk a közös hangot. Na-
gyon jó brigádot ismertem meg a csapatban, 
igazán jó velük együtt dolgozni. Abszolút ve-
vők azokra a dolgokra, amiket próbálunk meg-
mutatni nekik, illetve eléjük tárni. Az eddigi 
edzések és a lejátszott edzőmérkőzések azt 
mutatják, hogy sok van ezekben a fiúkban. 
Szeretnénk a legjobbat kihozva belőlük, egy 
olyan csapatot építeni, amelyik sikeres lehet a 
bajnokságban, és az eddigiekhez képest előre 
tud lépni a tabellán. 

Milyen esélyekkel indulhat az együttes a kö-
vetkező szezonban?
Nagyon rövid ez az idő ahhoz, hogy mélyebb 
értékelésbe bocsátkozzam. Azt gondolom, az 
egyik erényünk - ami, nem biztos, hogy szak-
mai dolog – az itthon játszott mérkőzésekben 
rejlik. Említettem korábban, hogy az minden-
képpen motiváció lehet egy csapat számára, ha 
végre, három év után, hazai környezetben tudja 
fogadni az ellenfeleket. A legnagyobb erőssé-
günket azonban az egységes csapat kiépíté-
sében látom. Azt, hogy milyen nehézségek-
kel kell szembenéznünk a bajnokságban, az idő 
fogja eldönteni. Remélem kevés lesz belőle. Az 
viszont biztos, hogy létszámban előre kell lép-
nünk, és hiszem, hogy minőségben is tudunk 
fejlődni. Új igazolásokról folynak tárgyalások, 
bízom benne, hogy megfelelőképpen meg tud-

juk erősíteni az egyébként sem gyenge keretet, 
és akkor valóban meglepetéseket okozhatunk 
a bajnokságban. 

Most éppen a felkészülés mely szakaszában 
tartanak?
Pillanatnyilag az edzőmérkőzésekre készülünk. 
Most már lassan két hete, hogy megkezdtük a 
felkészülést. Két edzőmérkőzésünk volt, utána 
kapnak egy rövidebb pihenőt a játékosok, hi-
szen nagyon hosszú lenne, ha egyben csinál-
nánk végig az edzést. Kicsit elengedjük őket 
töltődni, aztán vágunk bele újra a felkészülés-
nek abba a fázisába, ami elvezet minket a baj-
nokságra. Még öt edzőmérkőzés áll előttünk. 
Remélem, hogy ebben a folyamatban min-
dent meg tudunk valósítani, amit elterveztünk, 
s mire meglesznek a kezdés pontos kiírásai, 
megfelelő állapotba tudjuk hozni a csapatot. 

Mennyire értékeli eredményesnek a csapat 
első edzőmérkőzését? 
A Diósgyőr II. csapatával játszottunk, 5-1-re 
nyertünk, de nem ez számít ilyenkor. Az a fontos, 
hogy ebben az időszakban a terhelés megle-
gyen, illetve azok a taktikai elemek, amiket el-
kezdtünk rendszerbe rakni, visszaköszönjenek 
a pályán. Ezen a területen jól állunk, a játékosok 
megpróbálták megvalósítani azokat a dolgokat, 
amiket kértünk tőlük. Nyilván meghatározó az 
eredmény, ám elmondtam nekik, nem nagyon 
foglalkozom azzal, hogy edzőmérkőzésről, vagy 
bajnokmérkőzésről van szó, a lényeg, hogy min-
dig nyerni akarjon egy csapat.  

Mi a legmagasabb elvárás a futballisták irá-
nyában?
A cél az, hogy egyre sikeresebbek legyünk és 
próbáljunk előrelépni az eddigiekhez képest. 
Nem nagyon szeretek helyezésekben gondol-
kodni, inkább az aktuális feladatra koncentrálok. 
Ez lehet, hogy sablonosan hangzik, de nem lehet 
előre megtervezni harmincnyolc mérkőzést. Azt 
akarom, hogy olyan csapat legyen kint a pályán, 
amit megálmodtunk játékban, mentalitásban, 
vagy küzdeni tudásban egyaránt. Kétségkívül 
vannak olyan alapelvárások, amelyekben nem 
szeretnénk engedni, de hogy ez mennyire fog 
sikerességgel párosulni, ahhoz nagyon sok té-
nyező szükséges. Itt a szerencsének is eléggé 
nagy szerepe van a csapatok életében, hiszen 
egy keretet sem lehet úgy kialakítani, hogy min-
denre felkészüljünk. Bármi közbe jöhet: sérülé-
sek, eltiltások, de remélem, hogy Fortuna nem 
hagy el minket. Én vallom, hogy a szerencse is 
ahhoz pártol, aki tesz érte, úgyhogy megpróbá-
lunk sokat tenni ezért.

ELŐNEVEZÉS ÉS VERSENYKIÍRÁS A WWW.KOLORCITY.HU OLDALON

KAZINCBARCIKA • 09. 13.

PROFESSZIONÁLIS 
EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS

EGYEDI BEFUTÓÉREM

GAZDAG RAJTCSOMAG 
FUTÓPÓLÓVAL

CHIPES IDŐMÉRÉS

• Több mint ezer amatőr és profi versenyző
•  Változó, hitelesített távok:  

600 métertől 42 km-ig

• Junior, felnőtt és jótékonysági kategóriák
•  Online nevezési rendszer és  

bankkártyás fizetés

A kazincbarcikai labdarúgó klubnál elindult változások az idén kezdenek 
látványosak lenni. A megújulási folyamat részeként a tervek szerint a 
következő szezonban a hazai pályájuk már Kazincbarcikán lesz, korszerű 
körülmények között tudják kiszolgálni a szurkolókat. 

– Nyártól a csapataink elhelyezési 
körülményei jelentősen javulnak, a 
teljesítmény-méréshez, rehabilitá-
cióhoz, szakmai munkához új digi-
tális alapon működő eszközöket, 
szoftvereket használunk és ter-
vezünk még beszerezni. A felnőtt 
csapatnál az új edzői stáb érkezé-
sével fiatalos lendülettel indult el a 
szakmai munka, míg az utánpót-
lás képzésben is vannak változá-
sok, rendezett körülmények között 
egy megújuló képzési rendszerben 
dolgoznak a fiatalok – tudtuk meg 
Wächter Balázstól, a társaság ügy-
vezetőjétől.
A megújulást, az innovációra való 
törekvést a klub meghatározó tá-
mogatója az önkormányzat is felis-
merte, így felmerült az igény, hogy a 
mezszponzoráción túl a város mo-

dern arculati elemei intenzívebben 
is megjelenjenek a csapat életé-
ben. Ezért a jövőben a labdarúgó 
csapataink Kolorcity Kazincbarcika 
SC néven indulnak minden bajnok-
ságban, így ezáltal az országban is 
egyre ismertebbé válhat Kazinc-
barcika fiatalos arculata. 
– Ha már változás, akkor elindí-
tottuk a klub arculati elemeinek 
megújítását. Ennek meghatározó 
eleme egy korszerűbb, a városmár-
kára is utaló logó kialakítása. Bízunk 
benne, hogy a jövőben ezek a vál-
tozások az eredményességben is 
megjelennek, amely ráirányítja a 
figyelmet a helyi labdarúgásra, és 
akár nézőként, vagy utánpótlás já-
tékosként, de egyre többen tartoz-
nak majd klubunkhoz – mondta el 
az ügyvezető.

Modern stadionban játszhatnak a focisták

A koronavírus-járvány jó néhány 
tervet felborított, ám a futballs-
tadion építését szerencsére nem 
érintette. Ez idő alatt a centerpálya 
környezetében a licenszfeltételek-
hez és a csapatok körülményeinek 
javítását célzó kisebb munkálatok 
folytak. Ennek köszönhetően már a 
hazai pálya előnyeit élvezhetik a já-
tékosok a következő bajnokságban. 
A két etapban zajló stadionépítés 
első részeként készült el a pálya, 
és a 920 hazai szurkolónak helyet 
adó szektor, valamint a 200 ven-
dégszurkoló befogadását biztosító 
lelátó. A rétegelt játéktéren automa-
ta öntözőrendszert alakítottak ki, a 
licenszelőírások teljesítése érdeké-
ben elkészült a pályafűtés csőre-
ndszere is. Újdonságot jelent majd 

a pálya négy sarkában elhelyezett, 
nagy fényerővel bíró ledes fényfor-
rás, mely lehetővé teszi a sötétedés 
utáni mérkőzések megtartását.
A centerpályán kívül az eredmény-
jelző, a hangosítás és a pályavilá-
gítás üzemeltetéshez szükséges 
elektromos hálózat kiépítését kö-
vetően, a Barcika Park Nonprofit 
Kft. munkatársai jelenleg terepren-
dezést és a zöldfelületek kialakítá-
sát végzik.
A katasztrófavédelmi és biztonsági 
előírások alapján készültek el a pálya 
környezetében az elengedhetet-
len burkolatok, kerítések. A felnőtt 
csapat öltözőit már átalakították, a 
szezonkezdésre az utánpótlás csa-
patok öltözőhelyiségei is felfrissítve 
várják a játékosokat. 

Kiemelt Képzési Központ minősítést kaptak

A stáb és a vezetőség folyamatosan 
dolgozik a klub szakmai színvonalá-
nak emelésén. Elkötelezettek a női 
labdarúgás fejlesztéséért, melynek 
eredményeként a 2020/2021-es 
bajnoki évre a Magyar Labdarú-
gó Szövetségtől „Kiemelt Képzési 
Központ” (KKK) minősítést kaptak, 

mely a női labdarúgás további fej-
lesztésére, bővítésére irányul.
A KKK-minősítést a következő baj-
noki szezonra összesen 20 csapat 
kaphatta meg (8 Elit Központ, 12 
Fejlesztési Központ felosztásban). A 
kazincbarcikaiak az utóbbi kategóri-
ára pályáztak és nyertek besorolást.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 

ÚJ ARCULATRA VÁLT A 
KAZINCBARCIKAI FUTBALLCSAPAT

TÁJÉKOZTATÓ

Újra nyit a Kazincbarcikai 
Fedett Uszoda

Július 15-étől közel egy hónapon át csökkentett, augusztus 13-ától 
a korábban megszokott nyitvatartással várja vendégeit Kazinc-
barcikai Fedett Uszoda. A féléves, éves bérletek érvényességi ideje 
négy hónappal meghosszabbodik. 
Az uszoda éves nagy karbantartása a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzet idején lezajlott, jelenleg a medencék fel-
töltése zajlik.
A nyár közepétől intenzív úszótanfolyamok várják a gyerekeket.

Nyitvatartás július 15-augusztus 12. között:
Hétfőtől-vasárnapig 8.00-16.00
Augusztus 13-tól:
hétfő, szerda, péntek: 06.00-18.00; kedd, csütörtök: 08.00-20.00;
szombat: 08.00-20.00; vasárnap: 14.00-21.00

A társaság célja a térség női labda-
rúgásának fejlesztése, a leány, női 
labdarúgók létszámának bővítése, 
és magasabb színvonalú szakmai 
munka révén a felnőtt labdarúgás 
utánpótlás-bázisának biztosítása. 
A klub a következő bajnoki szezon-
ban az NB II-ben elindítja a felnőtt 
női labdarúgócsapatát, illetve bő-
víti az utánpótlás csapatok körét. 

Idén ősztől az U19-es és az U16-
os csapat mellett már az U14-es 
korosztályban is indít csapatot, de 
az alacsonyabb korosztályokban is 
be lehet kapcsolódni az edzésekbe, 
mérkőzésekbe. A Boros László irá-
nyításával működő női szakág várja 
a focizni vágyó lányok jelentkezését. 
Érdeklődni a +36 30 830 6660-as 
telefonszámon lehet.

Továbbra is várják a leendő játékosokat

A klub kiemelten kezeli az utánpót-
lás-nevelést, éppen ezért tevékeny 
résztvevője a Bozsik-programnak, 
melynek a játéköröm biztosítása, a 
játék megszerettetése, az egyesü-
leti tömegbázis kialakítása és széle-
sítése, illetve a tehetséges gyerme-
kek sportszervezetekbe tömörítése 
a célja. A tálentumok minél széle-
sebb körű felkutatására a klub to-
vábbra is szeretettel várja és hívja 
az óvodás korú gyerekektől kezdve 
19 éves korig, lányok és fiúk jelent-
kezését az utánpótlás csapataiba. 
A korosztályokra bontott technikai 
fejlődésről, testre szabott edzé-
sekről, kiváló edzők gondoskod-
nak, akik délutánonként örömmel 
és felkészülten várják az újonnan 
csatlakozni akaró ifjú labdarúgópa-
lántákat. A csapatedzések mellett, 
igény szerinti egyéni képzésre is 
van lehetőség. Az újonnan érkezők 
már bekapcsolódtak az edzések-

be, melyek ugyan még tartanak, 
de július közepéig némi pihenőidőt 
engedélyeznek a játékosoknak. Ezt 
követően újult erővel kezdik meg 
a tréningeket, hogy az ifjú tehet-
ségek minél jobban szerepeljenek 
a Bozsik-tornákon, fesztiválokon, 
illetve a hazai és nemzetközi torná-
kon. A nagypályás, - U14, U15, U17, 
U19-es - csapatok pedig a szep-
tembertől induló utánpótlás-baj-
nokságokon. 
A nyílt edzések július közepétől 
szinte minden délután (korosztály-
tól függően 14:00 – 19:00 között) 
megtekinthetők a KSK sporttele-
pén, ahol személyesen is találkoz-
hatnak az edzőkkel a sportág iránt 
érdeklődő gyerekek és szüleik.
Az edzések időpontjairól és bővebb 
információért keressék Kerekes Ot-
tót a +36 20 414 4842-es tele-
fonszámot, illetve tájékozódjanak 
a honlapon (www.kbsc.hu)!
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BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: 

INGYENES
Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel: 

4 500 Ft
Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás: 

4 500 Ft
Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás 

7 000 Ft
szukamacska-ivartalanítás 

12 000 Ft
szukakutya-ivartalanítás 

17 000 Ft-tól
KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11. 
TEL.: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

Dr. Minár Gyula
állatorvos

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ EmilEmil

karosszériakarosszéria
TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS
Érdeklődni:
06-30/479-3914

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

JACSÓ EMIL 
karosszérialakatos 

mester

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet,  
illetve bővebb felvilágosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában,  

3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2020. július 31. (péntek) 15.00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Kecskeméti Andrea  
Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

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 
közlekedését is az emeletre. Az itt élők számára rendszeresen 
rendezvényeket szerveznek, ezáltal életükben a kultúra is jelen van.

JELENLEG MEGPÁLYÁZHATÓ ÜRES LAKÁS:

I. em. 112. 24 m2 minikonyha nélküli

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MUSKÁTLI 
NYUGDÍJASHÁZ

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái  
2020. július 1-jétől újra nyitva tartanak.

A járványügyi készültségi időszak alatt, ügyfeleink és  
dolgozóink egészségének megőrzése érdekében  

az ügyfélszolgálatokra való belépés során kötelező a szájat és  
az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő) viselése. 

A természetes személy ingatlanhasználóknak a gyűjtőzsákok 
átvételéhez július 1-jétől nem szükséges időpontot kérniük e-mailen 
keresztül, az ingyenesen biztosított szelektív-, zöld- és üveghulladék 

gyűjtőzsákok előzetes bejelentkezés nélkül is igényelhetők.

Ügyfélszolgálati irodáinkban az alábbi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 

ügyeket intézhetik:

• bejelentés,
• változásbejelentés,
• szerződéskötés,
• szerződésmódosítás,
• általános információk: gyűjtési napok, lomtalanítás, 

hulladékudvar igénybevétel,
• üveg-, zöld- és szelektív hulladékgyűjtő zsák igénylés.

További információkért kérjük látogassanak el 
weboldalunkra. www.bmhnonprofit.hu

Elérhetőségek:
Telefon: 06 21 3500 111

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

Júliustól a KolorTV műsorán

Újabb önkormányzati támogatás Újabb önkormányzati támogatás 
a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.-nek.a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.-nek.

10 000 000 Ft10 000 000 Ft

Szitka Péter Klimon István
polgármester alpolgármester


