KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAP

KA Z I N C B A R C I KA
2020. 07. 31.

VI. ÉVF. 12. SZÁM

ÚJRAINDULT AZ
ÚSZÁSOKTATÁS

ÚJR A NYITVA A
K AZINCBARCIK AI FEDETT USZODA
NYITVATARTÁS
• Augusztus 12-ig: 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
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SEGÍTSÉG

FOGJUNK ÖSSZE ZSOMBORÉRT!

Egy tüneményes, kilenc hónapos kisfiú, Burinda Zsombor történetét
szeretném megosztani a kedves olvasókkal. Zsombor lyukas szívvel
született és mindössze öt hónapos volt, amikor életmentő műtéten
esett át. A család a műtét előtt is nehéz időszakot élt át, hiszen a baba
nagyon nehezen evett, teljesen megállt a súlygyarapodása, időnként
fecskendővel kellett táplálni. A beavatkozás után úgy tűnt, minden
rendben lesz, a szülők úgy érezték, végre fellélegezhetnek. Aztán
jött a lesújtó diagnózis: a kis Zsombor egy rendkívül ritka genetikai
betegségben, az SMA legsúlyosabb, 1-es típusában szenved. Jelenleg nem léteznek a betegség teljes megszüntetését szolgáló terápiás eljárások, de vannak módszerek, melyek ígéretesnek bizonyultak.
A legfontosabb, hogy a gyermek minél fiatalabb korban kapja meg a
szükséges ellátást.

– A diagnózist követően szembesültünk vele, hogy tulajdonképpen
milyen betegségről van szó. Elkezdődött a versenyfutás az idővel.
A kicsi megkapta a Spinraza nevű készítményt, melyet Magyarországon 2018-tól alkalmaznak a gerincvelői eredetű izomsorvadás
kezelésére. A terápia hatékonyságát nagymértékben növeli a kúra
mielőbbi igénybevétele. Ezért örültünk, hogy Zsombinál időben elkezdődött a kezelés, hiszen a kutatások igazolják, hogy minél hamarabb
elkezdi a terápiát, annál biztosabb, hogy képes lesz önállóan mozogni.
Ugyanez igaz a másik gyógyszerre is, amire gyűjtünk. A mielőbbi alkalmazásával nő a teljesebb életre való esélye. A két magyar kisfiúhoz hasonlóan szeretnénk, ha gyermekünk is megkapná az egyszeri
Zolgensma-kezelést. Bízunk benne, hogy egy éves kora tájékán ez
sikerül, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy két éves kor alatti
gyermekek kezelésében érhető el a legtöbb fejlődés – tudtuk meg
Burinda - Szűcs Szabinától.
Szerencsére Zsombornak stabil az állapota, de mint az SMA-ás
betegeknek, neki szintén szüksége van a légzését támogató gép
használatára, illetve a tüdőgyulladás megelőzésére köhögtető gép
segítségére.
Az aggódó szülők először alapítványt hoztak létre gyermekük megsegítésére, majd jöttek a különböző sajtó –és magánszemélyi megkeresések.

Tapasztalattal rendelkező

SOFŐRT KERESÜNK
hajnali áruterítési munkára.

ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY FELTÉTEL!

- Halottunk az ország más részében történő gyűjtésről, bár hivatalosan még nem kerestek meg bennünket, de szükség van az
összefogásra, mert másképp nem megy. Úgy tudjuk, hogy több helyen helyeztek ki gyűjtőpontokat, Múcsonyban pedig jótékonysági
fitnesznapot tartanak. Felvettük a kapcsolatot Klimon István alpolgármester úrral, ő segített abban, hogy Kazincbarcikán ugyancsak
létrejöhessen gyűjtőpont, ahová a kupakokat lehet vinni. Minden,
műanyagból készült kupak jó. Egyelőre ötletelünk, de hál’ Istennek nagyon sok szeretetet kapunk az emberektől – tette hozzá
a fiatal anyuka.
ÍGY SEGÍTHETNEK ZSOMBORNAK:
Aki segíteni szeretne, a következő módon teheti meg:
Szép jövőért Zsombornak Alapítvány
Számlaszám:
11734152-21916838
Eurószámláról: IBAN: HU97 1173 4152 2191 6838 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB
Zsomborról többet az smazsombor.webnode.hu weboldalon, az
Sma baby Zsombor Facebook-oldalon, valamint instagramon tudhatnak meg.

ÁLLATORVOSI
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Dr. Minár Gyula
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Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

4 500 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Papp Tibor 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. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések,
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról,
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését.
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

KORONAVÍRUS

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ által működtetett
bentlakásos idősellátó intézményegységekben szigorú biztonsági
szabályok betartásával van lehetőség a látogatásra.

Beutazási korlátozásokat jelentett be a koronavírus-járvánnyal összefüggésben a
Miniszterelnökséget vezető
miniszter vasárnap Budapesten. Kedden éjfél után lépnek
életbe azok a korlátozások,
amelyeket a koronavírus-járvány második hullámának elkerülése érdekében hoztak.
A koronavírus-járvány szempontjából három veszélyességi csoportba sorolta a világ
országait a magyar kormány. A
külföldről érkezők ennek alapján szabadon vagy bizonyos
megkötésekkel léphetnek be
Magyarországra. Külön szabályok vonatkoznak a magyar
állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra.
Magyar állampolgár zöld jelzésű országból kontroll nélkül
léphet be. Sárga vagy piros jelzésű országból belépve a határon egészségügyi ellenőrzés
alá vetik, és 14 napos karanténba kell vonulnia. A sárga jelzésű országból érkező magyar
állampolgár az első koronavírus-tesztet követően szabadulhat a karanténból, míg vörös jelzésű ország esetében
két negatív tesztre van ehhez
szükség. Nem magyar állampolgárok esetén sárga jelzésű

AZ IDŐSOTTHONOK
BEUTAZÁSI
LÁTOGATÁSI RENDJÉRŐL KORLÁTOZÁS

•
•
•
•
•

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS:
INGYENES

IMPRESSZUM

KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ tájékoztja a hozzátartozókat, hogy az általuk működtetett idősellátó intézményegységeiben
a látogatás az alábbi feltételek betartása mellett lehetséges:

Kizárólag megbízható emberek jelentkezését
várjuk az info@emetlkft.hu e-mail-címen.

KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik
péntekenként ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Bartók Alexandra, Szűcs Krisztina,
Untenerné Márton Ágnes
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: 48/800-800
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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

Érdeklődni:
06-30/479-3914
KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

szájmaszk viselése,
kézfertőtlenítés (biztosított),
2 méteres védőtávolság,
15 perc látogatási idő,
az intézmény területén egy időben 10 főnél több látogató nem tartózkodhat,
• fertőzésmentes egészségügyi állapot,
• a többágyas szobákban mozgásában akadályozottak látogatásánál
maximum 1 fő vendég tartózkodhat,
• a látogatófüzetbe történő regisztráció.
A látogatások az udvaron bonyolíthatók le, rossz idő esetén az intézményegység vezető által kijelölt helyiségben, 2 méteres távolság
betartásával.
A gondozottak részére csomag az alábbiak szerint hozható:
• csomag kizárólag látogatási időben adható le,
• az intézmény munkatársa veheti át a csomagot,
• az ellátottak egészsége érdekében fertőtlenítsék a csomagokat!
Jelen intézkedés az
egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel visszavonásig
érvényes.
Türelmüket, megértésüket, együttműködésüket köszönjük!
MASZKVISELÉS

ország állampolgárai ugyanolyan
feltételekkel léphetnek be, mint a
magyar állampolgárok, vörös jelzésű országból történő belépésre viszont nincs lehetőség.
Piros jelzésűek azok az országok, amelyek COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi mértéke súlyos. Albán
Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Fehérorosz Köztársaság,Koszovói Köztársaság,
Észak-macedón Köztársaság ,
Moldova , Montenegró, Ukrajna.
A legtöbb ázsiai, amerikai és az
összes afrikai és ausztráliai kontineshez tartozó ország.
Sárga jelzésűek, amelyeknek az
aktuális fertőzöttségi mértéke
kevésbé súlyos. Bulgária, Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszországi Föderáció, Portugália,
Románia, Szerb Köztársaság,
Svéd Királyság, Japán, Ázsia, Kínai Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok.
Zöld jelzésűek azok az országok,
amelyek sem sárga, sem piros
jelzést nem kaptak, tehát a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, a belépés vállalható. Az
országok besorolását hetente
felülvizsgálják, a kormány, illetve az országos tisztifőorvos a
járványügyi helyzetnek megfelelően szükség esetén módosítja azt.

HORDJUK HELYESEN!

A veszélyhelyzet megszűnésével enyhültek a szabályok, ám a tömegközlekedési eszközökön előírt maszkviselés kötelező maradt. Szintén
kötelező az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszköz – maszk, sál, kendő – viselése.
A vendéglátó üzletek belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – ugyancsak kötelesek a maszkot
viselni. A hatodik életévét be nem töltött gyermekeknek továbbra sem
kell szájat és orrot eltakaró eszközt használnia.
Kazincbarcika Város Önkormányzata áprilisban minden kazincbarcikai
háztartásba két darab, mosható, minősítő tanúsítvánnyal rendelkező
szájmaszkot juttatott el.

HOGYAN HASZNÁLJUK HELYESEN A MASZKOT?
1. A maszk felvétele előtt tisztítsuk meg, fertőtlenítsük a kezeinket!
2. A maszkot úgy helyezzük fel, hogy a szánkat és az orrunkat is eltakarja! Ne legyen rés az arc és a maszk között!

1.

2.

3.

4.

3. Amint a maszk benedvesedik vagy a hordási idő, maximum 4 óra
eltelik, feltétlenül mossuk és vasaljuk ki!
4. A maszk viselésekor ne nyúljunk az arcbőrünkhöz, szemünkhöz,
amennyiben lecsúszik, a maszk érintésével helyezzük vissza a
megfelelő helyre, mert a vírus ilyen esetben leginkább a szennyezett kezünkről jut a nyálkahártyáinkra.
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FEJLESZTÉSEK

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚJ LAPTOPOKKAL SEGÍTI
A HELYI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT MUNKÁJÁT
Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében Szitka Péter polgármester négy darab laptopot és laptoptáskát adott át a kazincbarcikai területi védőnői szolgálat munkatársainak július 9-én.
Az év második felében új Országos Védőnői Informatikai Rendszert
(VOIR) építenek ki, melyhez elengedhetetlen a korszerű infrastruktúra.
– Legutóbb 2014 novemberében volt géppark-korszerűsítés a területi szolgálatnál, így elérkezett az ideje az újabb fejlesztésnek.
Önkormányzatunk két lépcsőben tervezi a védőnők eszközeinek
cseréjét, a most átadott laptopok mellett, hamarosan minden munkatárs új készüléket kap – árulta el a városvezető.
A géppark korszerűsítése nagyban segíti majd a védőnők munkáját a
tanácsadások, látogatások során.

ÚJ JÁTÉKOK A MODERN NE POSZTOLJA, JELEZZE!
ÉS BIZTONSÁGOS
JÁTSZÓTEREKEN

Már használhatják a gyerekek a völgyparki Nautilus, a kertvárosi Flóra elnevezésű hatalmas óriáscsúszdát, valamint az Eötvös téri hajót. A
játszóeszközök megkapták a tanúsítványukat, így birtokba is vették
ezeket a gyerekek.
A gyerekek egyik nagy kedvence lett az Eötvös téri hatalmas hajó, a játszóeszköz 8 hidat, 10 mászóelemet, 26 játszópanelt, 5 tetővel fedett
szakaszt, 3 csúszdát és 6 tornyot tartalmaz. Igazi kuriózum a völgyparki Nautilus ami közel 5 méter magas, belső és külső játékelemeket,
csúszdát és ügyességi alkotórészt is tartalmaz, ahol a gyerekek önfeledten, biztonságban játszhatnak. A kertvárosi Flóra fantázianevű játék
két részre osztható. Központi elemét egy lépcsősorral ellátott komplex
csúszdákkal kiegészített torony alkotja, amely meghatározó látványa
a megújult játszótérnek. A toronyhoz csatlakozik egy stílusában illeszkedő lépcsőkkel, kis csúszdákkal, mászófelületekkel ellátott, részben
árnyékolt mászóvár is. A játszótéren lévő multi sportpálya felújítása is
elkészült, valamint a műfüves pálya burkolatát is kicserélték. Az említett
játszóterek közvetlen környezetében a napokban még tereprendezési
munkálatok várhatók, de ezek nem zavarják a játszóterek használatát.
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ÚJRAINDULT A VÍZIJÁTÉK A biztonságos környezetért

Július 17-én ismét elindult a megújult Fő tér közkedvelt vízijáték-show-ja. A látványosság minden este 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
és 21.30-as kezdéssel várja az érdeklődő városlakókat.

Az elmúlt hetekben a szökőkút tesztüzeme megtörtént. Szitka Péter,
Kazincbarcika Város polgármestere megkeresésünkre elmondta, hogy
a tavaly októberi próbaüzem idején, rendkívül nagy tömegek látták a
vízijátékot, ami igazi turisztikai látványossággá vált.
– Az elmúlt időszakban sok megkeresést kaptunk arra vonatkozóan,
hogy mikor indul újra a vízishow. A koronavírus-járvány miatt nem tudtuk beüzemelni a szökőkutat – árulta el a városvezető, aki hozzátette,
hogy a próbaüzem megtörtént, a közkedvelt show-t a mai naptól, azaz
péntektől lehet megtekinteni minden este.
A Fő téri szökőkút európai léptékkel mérve is kiemelkedő látványosság, de Magyarországon a margitszigeti párja után, a legtöbb vízkép-variációval rendelkező látványszökőkút az országban. A rendszer
mintegy harminc köbméter szűrt és fertőtlenített vizet forgat meg,
amelyet több mint 50 egyedileg és külön programozható fúvóka emel
a magasba. A feltörő, látványos vízoszlopokhoz kapcsolódó fényjáték
megjelenéséről 54 különálló, szintén teljesen egyedileg vezérelt lámpa gondoskodik. A zenét nyolc darab nagy teljesítményű, időjárásálló
hangfal biztosítja.

Ha Kazincbarcika területén bármilyen közszolgáltatásokkal,
köztisztasággal és közterületekkel összefüggő meghibásodásokat vagy problémát – például belógó vagy letört faágakat,
megrongálódott játszóeszközöket vagy utcabútorokat, ká
tyút, sérült villamosszekrényt, hiányzó vagy roncsolt csatornafedelet, illegálisan lerakott hulladékot – észlel, azt jelezheti a
KolorApp városüzemeltetési problémabejelentő alkalmazással
vagy telefonon munkaidőben a Polgármesteri Hivatalban a 0648/514-700-as telefonszámon, és ne a közösségi médiában
posztolja ki! Hamarabb megoldódik a probléma!

ÚJ KÖZÖSSÉGI HÁZ

Tisztítják a csapadékvízelvezető rendszert

Egy felújított közösségi házban tarthatnak családi és más egyéb programokat, összejöveteleket a Kazincbarcika-felsői Református Egyházközség tagjai. A leromlott állapotú régi parasztházat még 2016-ban
vásárolták meg, amit négy év alatt sikerült felújítani.

Az elmúlt hetekben a jelentős esőzések következtében az ország
számos településén okozott súlyos károkat az aszfalton feltorlódó
csapadék. Kazincbarcikán az olykor 10 cm-t meghaladó hirtelen csapadék, a csapadékvízelvezető rendszer folyamatos karbantartásának köszönhetően az város teljes területén perceken belül eltűnt.
Településünkön közel 2000 víznyelő és 60 km zárt csapadékvíz-elvezető hálózat található. A régi csatornák tisztítás nélkül nem képesek a gyors, nagy mennyiségű víz elvezetésére, ezért állandó takarítást és átmosást igényelnek. Az elöregedett, meghibásodott
csatornaszakaszok teljes rekonstrukción esnek át. Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából a szakemberek több ütemben
végzik a munkálatokat településünkön. Első etapban a Szabó Ervin
Építők útja kereszteződésében, valamint az Augusztus 20. tér parkolójában történik meg a teljes felújítás, valamint az Irinyi utcai zárt
árokrészben szüntetik meg a dugulást.
Az Építők útján kisebb fennakadás történt az elmúlt héten, ugyanis
az ÉRV Zrt. munkatársai meghibásodott ivóvízvezeték miatt szálltak ki a területre, amint kicserélték az érintett szakaszt a vízelfolyás megszűnt.

A Kazincbarcika-felsői Református Egyházközség régi vágya vált
valóra a közösségi ház felújítása kapcsán, hogy ne csak a templomba
találkozzanak a tagok, hanem kötetlenebb formában családi napokon,
összejöveteleken is részt vehessenek. Az említett események kiváló
helyszíne lehet a közösségi ház és a hozzá kapcsolódó közösségi terek.
A felújítási munkálatok 2016 decemberében kezdődtek, majd 2017-ben
és 2018-ban két részletben új tetőt kapott a ház. A vakolás és a nyílászárók cseréje után megtörtént a térkövezés és az udvar kialakítása is.
– A közösségi házat a Tiszáninneni Református Egyházkerület segítségével sikerült megvásárolni. A felújítási munkálatokat szintén az
egyházkerület és a magyar állam is támogatta egy sikeres pályázatnak
köszönhetően – mondta el Kolumbán Gábor, aki hozzátette, hogy nagy
köszönettel tartozik Kazincbarcika Város Önkormányzatának, hiszen
jelentős összeggel és térkővel is támogattak.
A református lelkipásztor kiemelte, hogy leginkább a gyülekezet tagjainak épült a ház, de a közösséghez tartoznak a városban működő
református iskolák osztályközösségei, azok a családok, akik nem
rendszeresen látogatják az istentiszteleteket, de a közösség tagjai és
egy-egy esemény kapcsán szívesen járnak a gyülekezetbe.

Július 19-én elkezdték a város területén szükséges gallyazási és ritkítási
munkálatokat a Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársai. Kazincbarcika frekventált útjait, tereit, játszótereit és parkolóit érintő területeken
a közlekedési táblák láthatóságát akadályozó, illetve az elöregedett,
sérült, balesetveszélyes gallyakat vágják le a szakemberek.
Tavaly több anyagi kárt okozó eset is történt a viharok által letört ágak és kidőlt fák
miatt. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a kft. is első
rendű feladatként kezeli a településen lévő növények folyamatos
ellenőrzését, különös tekintettel
a játszótereken, a belső tereken,
a nagy forgalmú utak és parkolók mentén lévő fákra, hiszen az
elöregedett, beteg vagy sérült
egyedek zordabb időjárás esetén
akár súlyosabb károsodást vagy
balesetet is okozhatnak.
Az allergén növények szintén
problémákat jelentenek az azokra
érzékeny városlakóknak, ezért,
a vágásérett példányokat évről
évre gyérítik a településünkön. A
kivágott fákat folyamatosan pótolják, valamint évről évre több
tucat újabb csemetét ültetnek
Kazincbarcikán. Tavaly a város
közterületein összesen valamivel több, mint ötven fa kivágására
került sor, és közel háromszáz
csemetét ültettek.
A Barcika Park Nonprofit Kft.
munkatársai a héten az Arany
János úton, a Kenyérgyári úton,
a Mátyás király úton, a Jószerencsét úton, az 26-os út Újkazincot
érintő szakaszán, a Dobó és Barátság tereken, valamint a Gyermekek útján végeztek gallyazási
és ritkítási munkálatokat. Az elkövetkező hetekben többek között

a Csónakázó-tó területét is érinteni
fogja a tevékenység.
A munkálatok idejére a károk és
balesetek megelőzése érdekében
a parkolók lezárását kezdeményezik, ezért kérik a lakosságot, hogy
az adott időszak korlátozásait vegyék figyelembe és betartani szíveskedjenek!
A zöldhulladék összegyűjtését és
elszállítását a munkaterületről folyamatosan biztosítják a Barcika
Park Nonprofit Kft. munkatársai.
Kazincbarcikán rendelet szabályozza, hogy a családi házas övezetekben lévő portákon és az előttük lévő, az útig tartó szakaszon a
tulajdonos felelőssége a gallyazás
és ritkítás és a növényzet karbantartása. Vonatkozik ez többek között a sövényekre, a ház előtt kiültetett gyümölcsfákra és a fűre is. Az
esetlegesen az utak beláthatóságát zavaró fák, gallyak metszését a
tulajdonosnak kell elvégezni, illetve
viharkár esetén jeleznie a Barcika
Park szakembereinek. A Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet
munkatársai ellenőrzik és bejelentés esetén figyelmeztetik erre a lakosokat. Ha ezek után sem történik
meg az ingatlan területéhez tartozó
növényzet rendbetétele, az büntetést von maga után. Idén tavasztól
közel harminc esetben történt intézkedés, melyeknél minden esetben határidőn belül megoldották a
lakók a problémát.

Folytatódik a kátyúzás
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából idén is
folytatódnak a kátyúzási munkálatok a városban. Jelenleg a Hadak útja mentén, a Felső-Barcika városrészen zajlanak., többek
között a Csók István úton, a Táncsics úton, a Budai Nagy Antal
úton, a Kuruc és a Lórántffy utakon végzik az útburkolati hibák
javítását. A következő etapban
az Egressy úton, a Jószerencsét

úton, az Építők útján és a Tardonai
úton is végeznek kátyúzást. Elsődlegesen az előre felmért területeken
halad a munka, de természetesen,
ha bejelentés érkezik a nem tervezett területekről, ott is elvégzik
a javításokat.
Kérik a lakosságot, hogy munkálatok alatt álló területeken a saját, és
az ott dolgozók biztonsága érdekében fokozott óvatossággal közlekedjenek!
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KOLOR KÖLYÖKTÁBOR

SZÍNES VAKÁCIÓ

A Barcika Art Kft. szervezésében összesen hat, különböző tematikájú, egyhetes napközis jellegű táborai várták és várják a kicsiket egész
nyáron. Júniusban és júliusban három rendkívül színes és izgalmas,
programokkal teli turnuson tölthették hasznosan a vakációjukat a
Kolor Kölyöktábor résztvevői. Már csak néhány szabad hely maradt
az augusztusi sporttáborba, még van lehetőség jelentkezni.

KREATÍV ALKOTÓK
A kézműves táborban több mint
40 gyermek vett részt, június
22-e és 26-a között. A foglalkozásokon a gyermekek egy kreatív és alkotó közösség tagjaivá
váltak. A közös munka során fejlődött a kicsik gondolkodása, a
kommunikációja, és a fantáziájuk
is színesedett. A tábor ideje alatt
az ügyes kezű alkotók karkötőt

csináltak makramé fonással, továbbá decoupage tárolót, szülinaptárt, tűnemezelt figurákat és
az öko-műhelyben pomponnal
díszített üvegeket készítettek.
Emellett sok játékon, szellemi vetélkedőn, érzékenyítő foglalkozáson, „Ki-mit tud?”-on is részt
vehettek a táborozók, valamint
volt mozizás is.

SZÍNPADRA FEL!
Július 13-án indult a színjátszó
tábor, ahol a gyerekek interaktív
formában, szakképzett emberek
irányításával kóstolhattak bele a
színjátszás, a színpadi és a színpad mögötti munka világába.
Egy hét alatt a táborozó gyerkőcök szöveget tanultak, díszletet
készítettek, és a jelmeztervezést
is kipróbálhatták.
Emellett beszéd- és ritmusgyakorlatokon, színpadi mozgás
és koreográfiagyakorlatokon,
konfliktuskezeléses szituációs
játékokon, fakultatív programon,

SZUPER SZABADIDŐ
Július 20-án indult a Kolor Kölyöktábor első szabadidős tábor turnusa 23 gyermek részvételével. A szabadidő hasznos
eltöltése érdekében a szervezők különböző csoportos programokkal, társasjátékokkal,
vetélkedőkkel és mozival készültek a gyermekeknek. Voltak
olyan táborozók, akik Miskolcról, Sopronból, Budapestről vagy
Felsőalmástüzifőből érkeztek
Kazincbarcikára. Hétfőn ismerkedő játékok, csoportfoglalkozások várták az apróságokat,
ebéd után pedig mozidélután következett.
Kedden délelőtt a Csónakázó-tónál kipróbálhatták a gyerekek a számháborút, ami nagyon
tetszett nekik. Délután kicsit
nyugodtabb program, kézműves
foglalkozás várt a kicsikre.

Szerdán az uszodába látogattak
el a táborozók, ahol a tanmedencébe, valamint – az úszni biztosan tudók – a nagymedencébe is
csobbanhattak egyet.
Csütörtökön, ismét a Csónakázó-tó volt az úticél. A felfedezők egy előre elrejtett geoládát
kutattak fel, majd délután ismét
a kézműves foglalkozásé volt a
főszerep.
Pénteken a Médiaközpontba látogattak a tábor résztvevői, akik
megnézték milyen is egy igazi
tv-stúdió és egy szerkesztőség.
A nap végén a szervezők egy
ügyességi kvízjátékot szerveztek a gyerkőcök számára. Emlékül minden gyermek ajándék
szabadidős tábor egyenpólóval
térhetett haza, ezzel megköszönve munkájukat és ügyességüket.

hangszersimogatón vettek részt.
A színészpalánták ellátogattak a
Miskolci Nemzeti Színházba is,
ahol lehetőségük volt az épület
bejárására. A tábor utolsó napján
egy országosan ismert színész,
Szinetár Dóra érkezett a gyerekekhez, aki az életéről, pályafutásáról mesélt nekik.
A fináléban Banya Balhé címmel,
egy csaknem húszperces darabbal szórakoztatták nagy sikerrel a
szülőket, és az érdeklődő közönséget Egressy Béni Művelődési
Központ színpadán.
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EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR

CÉDRUS PONT KAZINCBARCIKA

A fenti címen futó nagypályázathoz igazodva a könyvtár „Mesélő
házfalak” címmel hirdet mese-és
novellaíró pályázatot általános, illetve középiskolás korú gyermekek számára. Kazincbarcika színes
város, megannyi festett házfallal.
Ezekből válogathatnak kedvükre a jelentkezők és írhatják meg
egy-egy festmény kitalált történetét, melyet mese, novella, vagy
képregény kategóriában nyújthatnak be. A pályamunkák beadásának határideje: szeptember 30.
Az ünnepélyes eredményhirdetés az Országos Könyvtári Napok
keretében, októberben lesz. Mindenkinek érdemes a nyáron törni
a fejét a kreatív ötleteken, hiszen
a legjobb munkák nyomtatott és
hangoskönyv formában is megjelennek. Talán a jövő nagy kalandregényírója születik meg!
Rajzolni kedvelő általános iskolások figyelmébe ajánljuk azt a
rajzpályázatot, melyen belül a

Különleges, de nem egyedi kezdeményezést indított a 2018-ban
alakult Cédrus Pont Kazincbarcika. Az elképzelést tett követte, így
a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány sikeresen pályázott, a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a „Szuper Nagyi” képzésre. Az ötletet
az 50 év feletti korosztály aktívabbá tétele, valamint a fiatalabb és
az idősebb generációk egymáshoz való közelítése adta.

MESÉLNEK A
HÁZFALAK

gyerekek elnevezhetik kedvenc
házfalaikat, a cím kezdőbetűjét
pedig díszes iniciáléval láthatják el.
A pályamunkák benyújtási határideje: szeptember 30.
Mindkét pályázathoz bővebb információ a www.barcikakonyvtar.
hu weboldalon található.

ÚJKAZINCI BARÁTI KÖR

SZÓRAKOZTATÓ ÉS
VIDÁM PROGRAMOK

A klub több könyvbemutatót, közönségtalálkozót tervez az év
hátralévő részében. A megújult,
színesebb programok egyik, érdekfeszítő darabja az augusztus
11-én, 15 órától induló „Zenés irodalmi kávéház” sorozat. A rendezvénynek helyt adó Kocka étteremben Orosz Margit Németh
László-díjas íróval, költővel, publicistával, a Magyar Nemzeti Írószövetség tagjával találkozhatnak az
érdeklődők. A prózai részt zenei
betétek tarkítják, melynek közreműködői Kottner László, Horváth
né Sánta Ildikó, és Dzsupin Imre
lesznek. Az előadás interaktív, a
műsor alatt a közönség soraiból
jelentkezők felolvashatják saját
írásaikat, illetve megoszthatják
élményeiket a hallgatósággal.
A szeptember 2-ára tervezett,
következő kávéházi program nőies témájú lesz. Nőkről, nőknek
kávéházi beszélgetés az önmagunkra figyelésről, a külső belső

megújulásról, stílusról, divatról és
egyéb trendekről. A női önbizalom
növelő praktikákkal kapcsolatos
kérdésekre meghívott szakemberek, - többek között divattervező,
kozmetikus, fodrász - válaszolnak
a hölgyek kérdéseire
Köztudott, hogy az Újkazinci Baráti Kör leginkább Kazincbarcikához kötődő alkotókat hív vendégei
sorába. Augusztus 25-én, immár
második alkalommal dr. Megadja
János tér haza, és mutatja be „A
férfi próbája” című kötetét, melynek témája a férfi klimax, és folytatása a korábban nagy vihart
kavart „A kukac dilemmája” című
verseskötetének. Az író jó pár évvel ezelőtt ezzel a nagyon érdekes
témájú könyvvel hívta fel magára a
figyelmet, mely a férfi változókorról, a férfi klimaxról szólt. A könyv
megjelenését követően első bemutatója, író-olvasó találkozója
„szülővárosában”, Kazincbarcikán
volt, az Újkazinci Baráti Körnél.

SZUPER NAGYIKAT
KÉPEZNEK BARCIKÁN

– Tudvalevő, hogy Kazincbarcika városa, illetve az itt működő civil szervezetek kiemelt
figyelmet fordítanak a városban élő szépkorúakra. Ám kutatások azt bizonyítják, hogy
harminc éven belül Magyarország lakosságának negyede a
60 éven felüli korosztályból fog
kikerülni. Ezért nélkülözhetetlen ennek a generációnak a tapasztalata és testi-lelki egészsége. A „Szuper Nagyi” képzés
lehetőséget teremt arra, hogy
a dolgozni vágyó, energikus
idős emberek hatékony támaszai legyenek azoknak a kisgyermekes családoknak, ahol
a hozzátartozói segítség nem
megoldott. A tananyagegységek összeállításában fontos
szerepet kapott a szemléletformálás, és felkészítés a generációk közötti sikeres kommunikációra, szeretetteljes
kapcsolatok kialakítására. A
képzés során a leendő szuper
nagyik hasznos ismereteket
szereznek önmagukról, a társas kapcsolatokról, a generációs problémákról, a gyermekek, kamaszok, fiatal felnőttek
életfeladatairól, helyzetéről, a
család rendszerbeli szerepeiről,

a modern gyermeknevelésről, az
elsősegélynyújtás technikáiról –
tájékoztatott Sütő Ágnes a Cédrus Pont Kazincbarcika vezetője.
A szeptembertől októberig tartó
képzés 70 órás, mely 30 óra elméleti és 40 óra gyakorlati oktatást
tartalmaz. A tanfolyam költsége
díjmentes. A képzés sikeres befejezése után a résztvevők tanúsítványt kapnak. A szervezők azon
50 év feletti aktív korúak jelentkezését várják, akik második karrierként a társadalmi munkaerőpiacon keresik a helyüket, illetve
az aktív kort elhagyó nyugdíjasokat, akik a képzésben, a gazdasági
és szociális aktivitás folytatásának, megőrzésének lehetőségét
látják.
Képzésen való résztvétel feltételei: legalább középfokú végzettség, 50 év feletti életkor, szülői
kompetenciák (ön-tudatosság,
érzelmi elérhetőség, életrevaló
életstílus, tudatos-, ügyes kommunikáció, határok kiegyensúlyozott kezelése), felhasználói
szintű számítógép használat, jó
mentális- és fizikai állapot. Jelentkezni a Mezey István Művészeti
Központ portáján és cedruspont.
barcika@gmail.com e-mail-
címen lehet.
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INTERJÚ

Nem könnyű feladat emberekkel foglalkozni, hiszen mindenki egyedi gondokkal, nehézségekkel
küzd. Ugyanakkor lélekmelengető örömeikben osztozni. Ekképpen vélekedik Tomcsák Andrea is,
a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Hatósági és Jogi Osztályának hagyatéki ügyintézője, aki
munkája során megtapasztalta az emberi élet árnyékos és napos oldalát egyaránt. A köztisztviselők napja alkalmából a Kazincbarcika Város Közszolgálatáért díjjal kitüntetett hölggyel a Polgármesteri Hivatalban találkoztunk. Időnként meghatott, máskor vidám tónusú beszélgetésünkből
egy kiteljesedett életpálya mindennapjai tárulnak az olvasó elé.

„Neveld a rád bízottakat hitre, és légy híd, ember és Isten között” ezek a szavak kilenc évvel ezelőtt hangzottak el, az akkor nagyon fiatal szalézi szerzetes, Vitális Gábor atya plébánosi beiktatásán. S most
eljött a búcsú pillanata, hiszen Gábor atya Kazincbarcikától távol, Péliföldszentkereszten folytatja tovább papi és szerzetesi küldetését.
Mindig nehéz szavakba önteni gondolatainkat, mikor egy jó embertől
és egy elkötelezett lelkipásztortól vagyunk kénytelenek búcsút venni, de hiszem, hogy Gábor atya kivételes személyisége, nyitottsága és
mindenekelőtti tenni akarása mély nyomot hagyott a gyülekezetében
és a város lakóiban egyaránt. Az itt töltött évek munkásságának sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy teljesítette „hídmesteri”
megbízását. Július 26-án, a Szent Család Templomban megtartott búcsúmiséjén a meghatottság könnyeivel küzdve követte a szertartást
és köszönt el a közösségtől.

MEGÉRINTENEK AZ EMBERI SORSOK ÁRNYOLDALAI

Mikor és hogyan került a Polgármesteri Hivatalba?
Decemberben lesz harminc éve, hogy itt vagyok.
Három hónapra jöttem ügykezelőnek, az akkori
Egészségügyi és Családvédelmi Osztályra. Az
egyik, táppénzen lévő kolléganő helyére vettek
fel, aztán itt ragadtam.
Mi minden fért bele ebbe a három évtizedbe?
Temérdek tapasztalat, sikerélmény és olykor
szomorúság is. Foglalkoztam a rendkívüli gyámügyi segélyek elbírálásával, voltam ügykezelő a
Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Osztályán,
később pedig a Hivatal Hatósági Osztályán. 2015
áprilisában lettem hagyatéki ügyintéző. Mindössze húsz évesen kezdtem el itt dolgozni, ez idő
alatt mentem férjhez, szültem meg a gyerekeimet. Azt mondhatom, hogy minden szakmai és
magánéleti siker ehhez a harminc évhez kötődik.
A hivatali munkájában mely terület volt a legkiemelkedőbb?

Szokták mondani, hogy morbid, de nagyon szeretem a mostani beosztásomat. A hagyatéki
ügyek során is számos ügyféllel foglalkozom,
viszont roppant aprólékos feladat. Ezért kérem
a főnökömet, ha lehet, szabadság alatt sem
helyettesítsen senki, hiszen ezt a hónapokig
tartó, minden részletre kiterjedő munkát egy
hét alatt úgysem tudja teljesen átvenni senki,
én pedig az elhunytak valamennyi hozzátartozójára emlékszem, ki volt itt, mit mondott, hol
tart az ügy. Korábban huszonhárom évig szociális ügyekkel foglalkoztam, s szintén nagyon
kedveltem. Empátiára volt szükség az ügyfelek
élethelyzetének megértéséhez, de mindig olyan
hálásak voltak. Annyira kevés választ el bárkit,
hogy nehéz helyzetbe kerüljön. Elég hozzá a
munkahely elvesztése.
Pályafutásában mi volt a legmegrendítőbb feladatkör?
Számomra a gyámügy volt a legmegrázóbb. Az
egyik legemlékezetesebb eset, amikor egy hölgy

keresett meg minket, hogy a testvére átvitte
hozzá a gyermekét pár napra, de ennek már két
hete, és nem tudja elérni. Csupán annyit kért, hogy
a gyerek iratainak beszerzésében segítsünk,
mert ő szívesen felneveli a csöppséget. Előfordult, hogy otthonról hoztam be iskolatáskát és
könyveket, hogy odaadjam egy rászoruló gyereknek. Az is rettentő felkavaró érzés volt, amikor
gyermeket kellett kiemelni a családból. Megkapó
történet volt, ami már hagyatéki ügyintézőként
esett meg velem. Egy fiatalember többször járt
itt, amiben tudtam segítettem. A végén egy nagyon régi, kézzel írt savanyúság receptet hozott,
mondván, hogy ő nem tud mást adni, de olyan
kedves voltam vele, fogadjam el. Majdnem elsírtam magam a gesztustól. Ezek azok az emberi
sorsok, amik megérintenek.
(A teljes interjú megtalálható a kolorline.hu oldalon.)

NEM CSAK A BETEGSÉGET, A BETEGET KELL GYÓGYÍTANI

Az orvos-beteg kapcsolat az orvosi hivatás és az orvostudomány egyik központi eleme. A jó orvos-beteg kapcsolat elengedhetetlen feltétele a magas színvonalú betegellátásnak, a betegség
kezelésének és a beteg gyógyulásának. Ezt vallja dr. Erdei Sándor háziorvos is, aki a több évtizeden át kimagaslóan végzett, gyógyító tevékenységéért idén, a Semmelweis-nap alkalmából
Kazincbarcika Város Egészségügyéért kitüntető díjában részesült. A közel ötven esztendő munkásságának állomásairól, a szakma iránti elhivatottságról és a betegekkel szembeni legnemesebb
elkötelezettségről beszélgettünk a közkedvelt orvossal.
Hogyan került Kazincbarcikára?
Rezidens orvosként Kecskemétre pályáztam,
ám kezembe került egy újságcikk Kazincbarcikáról. Egyre többet lehetett olvasni a fiatalok
városáról, ezért döntöttem úgy, hogy feleségemmel, aki akkor várta első gyermekünket,
eljövök Kazincbarcikára. 1971. októbertől, 1972.
januárjáig a kórház belgyógyászati osztályán
Soltész Pál főorvos mellett, illetve a sebészeti
osztályon, Károlyi László főorvos mellett igyekeztem a legfontosabb szakterületek alapjait
még inkább elsajátítani. Lényegesnek tartottam
ezt, mert amikor az ember körzeti orvosként
magára marad, nagyon sok mindenhez értenie
kell. A Május 1. úti rendelőben kezdtem meg a
gyógyító munkát, majd 1978-ban vettem át a
jelenlegi körzetemet.
Hosszú pályafutásának melyek a legfontosabb
mérföldkövei?

Az orvosi munkám fontos részét az ebben a
városban eltöltött csaknem öt évtized jelenti.
Szeretem ezt a várost. A körzeti orvosi munkám
mellett a herbolyai bányaüzemi rendelőben gyógyítottam. Mindenkor elkötelezett híve voltam
a Vöröskereszt által hirdetett eszméknek, így
természetes volt, hogy az országos vezetőség
tagjaként támogattam a szervezet munkáját. A
90-es évek közepétől segítem a helyi hajléktalan ellátást. A fedél nélkül maradtak testi, lelki,
mentálhigiénés és szociális rehabilitációjának
aktív részese vagyok. Újabb feladatként 2003tól a Muskátli Nyugdíjasház lakóinak gyógyítója
vagyok. Mindig nagy hangsúlyt fektettem a betegségek megelőzésére, a betegek, valamint az
egészséges emberek egészségügyi felvilágosítására. Különösen kulcsponti kérdésnek tartom a
betegekkel való kommunikációt, hiszen sokszor
nem tudja a beteg, hogy miként kezdjen hozzá
egy panasz elmondásához. Volt egy időszak a

A JÓISTEN HÍVÁSÁT ÉREZTEM

A búcsúmisén elhangzott, hogy
nem könnyű összefoglalni kilenc
esztendő történéseit. Mégis arra
kérem, idézze fel, hogyan kezdődött az itteni szolgálata?
Két nagyon fontos feladatot bízott rám az érsek atya. Az egyik
Kazincbarcika, illetve a hozzá tartozó 13 település plébániai teendőinek koordinálása, a hitélet
gördülékenységének biztosítása,
valamint a hívekkel való szoros
kapcsolat kialakítása és ápolása,
különösképpen azokon a településeken, ahol templomaink vannak. Mindezeken kívül rendház
igazgató is voltam hat évig. Ez
szintén szerteágazó tevékenység,
hiszen a rendtársak segítése mellett nekem kellett elosztani a rendi feladatokat, felügyelni a Szalézi
Rend fenntartásában lévő intézményeket.
Amennyire tudom, minden oktatási intézménynek van külön szalézi nevelési igazgató – helyettese. Ön bekapcsolódtál ebbe a
munkába?

70-es évek elején, amikor át akartak térni az oktatásban a tesztírásra. Egy baj volt ezzel: a leendő
orvosok elfelejtettek megtanulni a betegekkel
beszélgetni. A 70-es évek közepén aztán rájöttek erre az orvostudományi egyetemek vezetői,
és bevezették a kommunikáció tantárgyat. Mivel tudták, hogy jól tudok kontaktust teremteni
mind a betegekkel, mind az orvostanhallgatókkal, éveken keresztül voltak orvostanhallgatóim,
kommunikáció-elméletet gyakorlati formában
elsajátítani. Ez abból állt, hogy a leendő orvoskollégát megkértem, beszélgessen el a beteggel,
kérdezze ki a panaszáról, illetve, ha van terápiás
ötlete, azt is mondja el.
(A teljes interjú megtalálható a kolorline.hu oldalon.)

Kezdetben igen, hiszen a kapcsolatépítés, a szellemiségünk közvetítése kulcsponti része volt a
teendőimnek. Amikor Andrásfalvy
János atya átkerült a Don Bosco
Iskolába nevelési igazgatóhelyettesnek, én vettem át a feladatait
a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban. Ezt mintegy két évig csináltam, de aztán jöttek rendtársak, akik alkalmasnak bizonyultak
arra, hogy átvegyék ezt a különleges megbízatást. Most Tran Si
Nghi Ferenc atya képviseli a Szalézi Rendet. Az elején még a Don
Bosco Sportközpontban is voltam egy darabig, de mivel elég

jól mentek a dolgok, az első év
után egy lépéssel hátrébb léptem. Mindemellett naponta bejártam beszélgetni a munkatársakkal, megnézni, hogy tudok-e
bármiben segíteni. Ez minden intézményben így van. Volt olyan
hetem, hogy kezdtem a plébánián,
és mentem sorban az intézmények között. Ha nem is napi szinten, de hetente többször mindenhová eljutottam.
Még nem beszéltünk az építkezésekről. Azt is Ön ellenőrzi?
Igen, mert az említett tevékenységeken felül Ábrahám Béla
rendfőnök atyának, - akit János
atya váltott - a helyettese voltam, s a vikárius feladatkörébe ez
is beletartozik. A tartományfőnök speciális megbízásokkal láthatja el vikáriusát, melyben joga
van az ő nevében eljárni. Béla atya
a sportközpontnak a tervezéstől
az építésig való levezetését, valamint a mostani rendház, illetve
a plébánia építési, felújítási munkálatainak ellenőrzését bízta rám.
Természetesen vele, valamint a
tartományi tanáccsal és Rómával egyeztetve a folyamatokat, hiszen sosem egyedül döntünk, sok
ember munkájának köszönhető a
rend működése.
Jelenleg is betölti ezt a pozíciót?
Augusztus 1-jén jár le a mandátumom. A szabályok szerint kétszer
három évig lehet betölteni ezt a
tisztet, viszont én kilenc esztendőn keresztül voltam vikárius,
tovább, mint lehetett volna. Rómában, a rendfőnök adhat különleges engedélyt a meghosszabbításra, ami meg is történt, mert

látta, hogy Béla atyával jól ki tudtuk egészíteni egymást.
Péliföldszentkereszten milyen
kötelezettségei lesznek?
Elsősorban gazdasági vezetőnek nevezett ki Andrásfalvy János
tartományfőnök atya, a magyarországi tartományon belül. Azonkívül lelkipásztori teendőket is ellátok majd Nyergesújfaluban, és
két másik kistelepülésen, Bajóton
és Mogyorósbányán.
Papi hivatása mozgatórugója a
segíteni akarás, vagy az Isten felé
fordulás volt?
Mindkettő, de elsősorban az, hogy
belülről azt éreztem, a Jóisten
hív erre a feladatra, és azt akarja, hogy az egész életemet erre a
pályára tegyem.
Mikor döntött végleg a szerzetesi
élet mellett?
Az érettségi után a Műszaki
Egyetem Közlekedésmérnöki Karára jelentkeztem, de háromnegyed év után tudtam, hogy nem
azon a helyen vagyok, ahol lennem kellene. Ezért otthagytam és
csatlakoztam a Szalézi Rendhez.
Felelevenítené karrierjének kezdeteit?
Én ezt nem nevezném karriernek.
Tudom, hogy sokan szeretik mu-

tatni, hogy mit értek el, mit tettek, de én sosem azért dolgoztam, hogy látható legyek. Amikor
kikerültem Olaszországba, hogy
megtanuljam a nyelvet, az azért
történt, mert Magyarországon
képzésben rajtam kívül nem volt
senki más. Úgy pedig fiatalokat
képezni a rend számára nem lehet, hogy körülöttük nincsen a hivatásban elköteleződött egyéb
fiatalok közössége. Ugyanezen
okból szintén Olaszországban
folytattam a teológiai tanulmányaimat is. Tapasztalatokkal teli
három évet töltöttem külföldön,
majd újabb hat év képzés után,
2009-ban szenteltek pappá. Ezt
követően, két évig Óbudán teljesítettem szolgálatot. Nagyon szép
időszaka volt az életemnek. Kora
reggel keltünk, és olyan gyerekeknek adtunk reggelit és tanultuk velük a leckét, akiknek otthon erre nem volt lehetősége. A
következő esztendő már Barcikán
talált.
Ki fogja váltani a posztján?
A plébánián Ferenc atya lesz a
plébános, a rendház igazgatója
pedig Ábrahám Béla atya. Eddig a
plébánia és a rendházigazgatóság
is az én kezemben volt, mert az
építkezések, illetve a rend megismertetése szempontjából ez tűnt
akkor praktikusnak, de most eljött az idő, hogy szétválasszuk a
feladatköröket, mert mind a kettő
óriási feladat.
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BARCIKA ART KFT.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMARADT
ELŐADÁSOK ÚJ IDŐPONTJAIRÓL

Tisztelt Érdeklődők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kassai Thália Színház Légy jó mindhalálig előadására, Prof. dr. Bagdy Emőke, Pszichofitness: kacagj, kocogj, lazíts, érints, segíts! című előadására, a Zorán
koncertre, valamint a Hadart Színház Oscar című előadására szóló
jegyek és bérletek az új időpontokra is érvényesek.

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

Amennyiben a helyzet lehetővé teszi, úgy az elmaradt programokat
az alábbi időpontokban szervezi meg a Barcika Art Kft.:

Prof. Dr. Bagdy Emőke - Pszichofitness:
kacagj, kocogj, lazíts, érints, segíts! című előadása
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ
2020. október 19. (hétfő) 18:00 óra

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
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2020. 07. 31.

TOUR DE HONGRIE KAZINCBARCIKA

ÚTLEZÁRÁS ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁS

A koronavírus-járvány miatt az eredetileg tervezett tavaszi időpont
helyett augusztus 29-én rajtol az idei magyar körverseny. A Tour de
Hongrie az esztergomi Bazilikától rajtol és a királyetap végén, a Kékestetőn ér véget. Kazincbarcika idén harmadik alkalommal szerepel az útvonalban, a negyedik szakasz célállomásaként szeptember
elsején.
Az első szakasz az Esztergom
környéki körpályán kezdődik
és ide is érkeznek vissza a versenyzők. Ez az etap 118 kilomé-

ter hosszú, ahol három kört tesz
majd meg a mezőny. A második
szakasz Debrecenből indul, és
Hajdúszoboszlón ér véget. Ezen

a távon 158 kilométert tesznek
majd meg a kerékpárosok. A
harmadik etapban Karcagról indulva, 182 kilométert tekernek a
versenyzők amig beérkeznek a
harmadik szakasz célállomására,
Nyíregyházára.
A Sárospatakról startoló 171 kilométer hosszú negyedik szakasz célállomása Kazincbarcika.
A Tour de Hongrie versenyzői

délben indulnak Sárospatakról.
Szerencset, Edelényt és Múcsonyt érintve, körülbelül fél háromra ér a mezőny először Kazincbarcikára.
A Tour de Hongrie záró szakasza,
a királyetap, Miskolc és a Kékestető között helyezkedik el. A táv
188 kilométer lesz, de a versenyzőknek kétszer is fel kell tekerniük a Kékesre.

2020.08.29–09.02

Zorán-koncert
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Központ
2020. október 22. (csütörtök) 19:00 óra

A programokra megváltott jegyek, bérletek az új időpontban érvényesek.
KOLOR KÖLYÖK TÁBOROK – NE MARADJ LE RÓLA!

ÚJ JÁTSZÓHÁZ KAZINCBARCIKÁN

MÉG LEHET JELENTKEZNI ÉLMÉNY, KALAND
A SPORTTÁBORRA! ÉS KIKAPCSOLÓDÁS
Igazi kihívást jelenthet az a kétszintes játéklabirintus a gyerekeknek,
akik szüleik kíséretében ellátogatnak az újonnan nyílt játszóházba Kazincbarcikán. A játszóeszközök között óriás ugrálószőnyeg, ugrálóvár,
mobil játékautók, babasarok és nagy méretű építő kockák is találhatók.

A tábort olyan 8-14 éves gyerekek számára ajánlják a szervezők,
akiknek mindene a sport, szeretnek mozogni, és akik nyitottak
bármilyen sportág kipróbálására. Az egy hét alatt több mint tíz
sportágban próbálhatják ki tehetségüket a gyerekek.
Többek között kosárlabda, futball, tenisz, kézilabda, lovaglás, bicikli,
is képviselteti magát a táborban. A foglalkozáson mindennap változatos programokkal várják a gyerekeket.
A napközis foglalkozás a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális járványügyi szabályait követve, csökkentett létszámmal, kis
csoportban fogadja majd a gyerekeket, illetve a szervezők a lehető
legtöbb időt tervezik a szabadban tölteni.
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: augusztus 5.
Érdeklődni: 06-30/412-68-50
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.
Letölthető dokumentumok a kolorline.hu oldalon találhatóak.

A júniusban megnyitott játszóházban akár labdatengerben is játszhatnak a gyerekek, ugyanis a kétszintes játéklabirintus sok-sok izgalmat
rejt a kicsik számára. Csúszdázhatnak, különféle akadályokon bújhatnak
át, trambulinon ugrálhatnak, a félősebb piciket pedig a szüleik végig is
kísérhetik a labirintusban.
Azok a gyerekek, akik ugrálni szeretnek, használhatják az óriás ugrálószőnyeget, vagy pedig az ugrálóvárat, amit levegővel fújnak fel, így nem
üthetik meg magukat az önfeledt szórakozás közben.
A legkisebbek körében nagy kedvencnek számítanak a mobil játékautók,
amikkel a játszóház területén szabadon tehetnek felfedezőutat.
A csöppségek is megtalálják a nekik való eszközöket ugyanis a szivacs
építő használatával fejlődik a kreativitásuk és a színes elemek segítségével a színeket is hamar elsajátíthatják.
Az új játszóház a volt Tardona ABC helyén található, a Dobó István tér 1.
szám alatt.

A KAZINCBARCIKAI SZAKASZ
A körverseny kazincbarcikai helyszínén hajnaltól késő estig a verseny útvonalán a városon belül 14.30 és 17.00 között várhatóan teljes útzár és parkolási tilalom. A város a
Mátyás király út- Jószerencsét úton, valamint a Május 1 út,
Attila úton hagyható el. A kórház parkolója a Szabó Ervin út
felől közelíthető meg.
A Tour de Hongrie mezőnye kétszer halad át a városon, a
26-os útról az Egressy út, a Jószerencsét út, az Építők útja
és a Tardonai út útvonalán, majd a második kör végén zárul
a verseny az Építők útján a befutóval.
A verseny napjával kapcsolatos közlekedési információkat
folyamatosan frissítjük a kolorline.hu oldalon.
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FEJLESZTÉS

HÚSZ KILOMÉTERES BRINGAPARK
ÉPÜL KAZINCBARCIKÁN

Kazincbarcika 2016-ban nyerte el a Kerékpárosbarát település címet.
A városban épült több mint tíz kilométeres kerékpárút-rendszer kiépítésével jelenleg településünk szinte összes intézménye, sok munkahelye és kereskedelmi létesítménye biztonságosan megközelíthető kétkeréken is. Kazincbarcika Város Önkormányzata idén áprilisban
pályázatot nyújtott be az Országos Bringapark Programra, mellyel
már a természetközeli kerékpározást kedvelők igényeit is kielégítenék. A pályázat részeként egy single trail – egynyomvonalú – pálya
kialakítását tervezik a környékbeli dombokon és a csatlakozó utakon.
Mint ismeretes három újabb szakasszal bővült a város kerékpárút-hálózata az elmúlt két évben.
A Mátyás király és Egressy utakat összekötő Pollack Mihály úti
ötszáz méter hosszúságú szakasz régi vágya volt a bicikliseknek. Szintén jelentős hiányosságot pótolt az Attila úti szakasz,
amely az Építők útján már korábban megépült kerékpárutat
kötötte össze a Tesco körforgalommal. Az új, 700 négyzetméteres vonal által a város bármely
részéről kerékpárral könnyedén
és biztonságosan megközelíthető a városrész, ahol több bevásárlóközpont is működik. A városrészben a kerékpárút mentén
a legtöbb szakaszon a járda is
megújult. Az alsóvárosi kerék-

párút összekötő kapocs is lesz a
környező településekkel, ugyanis a közeljövőben Kazincbarcikát
Sajóivánkával és Vadnával ös�szekötő kerékpárút ide csatlakozik majd be. Tavaly a kertvárosi
városrész Tardonai úti szakaszát
is sikerült bekapcsolni a kerékpáros vérkeringésbe. A Május 1.
úti kereszteződéstől 1675 méteres szakasz épült, a párhuzamos
járdák teljes megújításával. Ezzel
gyakorlatilag a város egyik végéből – Hebolyától a 26-os útig – a
másikig el lehet jutni kétkeréken.
– Az újabb pályázat alapvető célja, hogy a városunknak és vonzáskörzetének egy élménydús
programot biztosítsunk a pályák
megépítésével, de a távlati célok
között szerepel a környező tele-

pülések bevonásával egy összefüggő bringás bükki élménypark
kialakítása is – tudtuk meg Szitka
Péter polgármestertől.
A tervek szerint a várost határoló dombvonulaton – a Csónakázó-tó – Jószerencsét út – Nyárfa
utca – Kis Bondor-dülő – Alacska felőli határ által körbefogott
mintegy 1,4 km2-es területen hat
darab, összesen 20 km-es, különböző hosszúságú és nehézségű pályát építenek ki.
– A Csónakázó-tó jelenleg is
számos rendezvény helyszíne,
a lakosok kedvelt pihenőhelye.
Éppen ezért a single trek pálya kiinduló és érkezési pontjai itt lesznek elhelyezve – tájékoztatott a
részletekről a Klimon István alpolgármester. Az induló bázisnál
egy telepített automatikus, öntisztító, felügyeletet nem igénylő illemhely épül majd, valamint
olyan okospad telepítését tervezik, amely többek között mobiltelefon-töltést biztosítana a felhasználók számára.
Az indítókapu mellett egy nagyméretű információs táblán látható lesz a teljes pálya átnézeti

helyszínrajza, továbbá kialakítanak szervizoszlopot, ivókutat is,
illetve 4 db kerékpártárolót, mely
lehetőséget ad arra, hogy a látogatók biztonságosan elhelyezhessék a kerékpárjaikat.
A pihenésről és felfrissülésről a
főbb csomópontokban pihenőpadokat rönkasztallal gondoskodnak majd, ahol szintén lesznek biciklitárolók. A pályán lévő
mentési pontokat táblával jelzik.
A pálya vonalvezetése a természetes domborzati viszonyokhoz igazodik, a pályák rendezése
során csak természetes anyagok (pl. kőzúzalék, fa) alkalmazhatók, ezért a balesetek elkerülés érdekében több szakaszon
fakorlát és az úgynevezett Homokbánya route pályán a tervek
szerint fahíd is biztosítja a biztonságos közlekedést.
A pályák közötti átjárás, az átkötő utakkal kerül kialakításra,
ezeket a tájékoztató oszlopok
jelzik a kereszteződésekben, illetve leágazásokban, itt szintén
a biztonság érdekében fa szerkezetű lassító elemeket helyeznek el.
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VRCK

ÚJ VEZETŐEDZŐ A VEGYÉSZ RC ÉLÉN

Toronyai Miklós volt játékos lett a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika (VRCK) vezetőedzője, akinek munkáját a szintén kazincbarcikai
Szabó Dávid fogja segíteni. Toronyai számára nem ismeretlen az edzőség, hiszen az előző szezonban három korosztályt is edzett, viszont
most új kihívások várnak rá.
Toronyai Kazincbarcikán, a Vegyész játékosaként ismerkedett
meg az alapokkal. A sikeres évek
mellett, az előző szezonban a klub
utánpótlásában edzősködött.
Most azonban új kihívások várnak rá, vezetőedzőként. A VRCK új
vezetőedzője, bár szeretett volna
még másodedzőként tapasztalatot szerezni, úgy gondolta nem
mondhat nemet erre a felkérésre.
Másodedzője Szabó Dávid, ugyancsak kazincbarcikai születésű.
– Dáviddal ismerjük egymást elég
régóta, csapattársak is voltunk.
Úgy gondolom, hogy az ő tudása,
amit külföldi kluboknál szerzett,
illetve a saját tudásom, amit különböző edzőktől szereztem, teljesen jól fog együtt működni. A

srácokat ugyan úgy ismerjük, tavaly még együtt játszottunk, meg
lett velük beszélve, hogy nyilván
most megváltoztak a viszonyok,
egy főnök- alkalmazott viszony
van most közöttünk. Ezt eddig
jól működik, a srácok elfogadták,
úgyhogy eddig minden rendben
van – árulta el Toronyai Miklós,
vezetőedző.
A vírushelyzet miatt sok edzés
kimaradt, így a VRCK most hamarabb kezdte el az alapozást. Jelenleg az erőnléti gyakorlatokon
van a hangsúly, emellett labdával,
csapatépítéssel foglalkoznak. Toronyai szerint július közepén célokról még korai lenne beszélni, de
azt már tudja, mik azok a dolgok,
amiket elvár a játékosoktól.

Fotó: Kovács Loretta / vrck.hu

– Amit mi Zsiráffal megbeszéltünk, az nyilván az a mentalitás,
az a tűz, amivel mi játszottunk, és
amit itt a szurkolók azért Barcikán
elvárnak, hogyha nem is nyerünk,
de egy csapatnak legyen tartása, és az utolsó percig hajtsanak.
Ezt mindenféleképpen meg fogjuk
követelni Dáviddal – tette hozzá
Toronyai.
A vezetőedző elmondta, hogy
még hiányoznak játékosaik, de reméli, hogy a napokban, hetekben
pontot fognak tudni rakni a dolog

FITT
BARCIKA

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA

MÉG LEHET JELENTKEZNI A
KÖVETKEZŐ TANFOLYAMRA

Már javában zajlanak a koronavírus-járvány miatt kora tavasszal
félbeszakadt úszótanfolyamok
a Kazincbarcikai Fedett Uszodában. Azonban a következő turnusra
még várják az úszás iránt érdeklődő
5-10 éves gyermekeket.
S miért vigyük el csemetéinket az
uszodába? A válasz egyszerű: az
úszás az egyetlen sportág, amely
szinte az összes izmot igénybe veszi, amellett, hogy légzésszabályozásra kényszerít. Befolyásolja
az egész szervezet működését, a
szív- és érrendszer, a légzőrendszer működését, valamint segíti az
anyagcsere-folyamatokat. Mivel az
úszás során testünk egészére azo-

nos mennyiségű terhelés hárul, így
ezzel a sporttal égetjük el a legtöbb
kalóriát.
– A kisebb gyerekeket könnyebb a
vízhez szoktatni, hiszen ők minden
új dologba óriási lendülettel, lelkesedéssel vetik bele magukat, ráadásul
kevésbé félnek a kudarcélménytől,
mint a felnőttek. Ugyanakkor úszás
közben fokozódik az endorfintermelés, ezáltal sokkal boldogabbnak
érzik magukat a gyerekek. Nem véletlenül látunk víz közelében annyi
vidáman kacagó gyermeket. Kifejezetten ajánlom az úszást a testtartás problémákkal, illetve az asztmával küzdő kicsiknek – tudtuk meg
Orosz Alexandrától, a Kazincbarcikai Fedett Uszoda oktatójától.

INTENZÍV ÚSZÁSOKTATÁS
5-10 éves korosztály számára

Tanfolyam kezdete:
augusztus 03.
Helyszín:
Kazincbarcikai Fedett Uszoda
Mindennap: 08:00-09:30
Ár: 13 000 Ft/10 alkalom

A tanfolyam alkalmai
augusztus: 03.,04.,05.,06.,07.
A tanfolyamokra Orosz Alexandra
oktatónál lehet jelentkezni:
orosz.alexandra@barcikaart.hu
06-30/412-6850

végére, és meg lesz a végleges
keretük. A csapat center poszton
szeretne erősíteni, illetve egy négyes ütő igazolása is tervben van.
Az egyeztetések folyamatosak, a
Klub vezetése azon dolgozik, hogy
a szerződéseket minél hamarabb
meg tudják kötni. A VRCK első
hazai rendezésű versenye a Don
Bosco Kupa, amit szeptember 4-5
között rendeznek meg. Az első
bajnoki rajt időpontja szeptember
27., amikor a Vegyész hazai pályán
fogadja majd a Kaposvár csapatát.

Summer Light

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!

Információk:
sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 823 9790
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk,
törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

2020. AUGUSZTUS 1-TŐL AZ
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN:
NAP
Kedd

Csütörtök

IDŐPONT

ÓRATÍPUS

OKTATÓ

11.00

KANGA TRAINING

Nagy Lívia

16.30

SPINNING*

Zwillinger Fanni

11.00

JÓGA

Sütő Ágnes

16.30

SPINNING*

Zwillinger Fanni

18.00

HASTÁNC

Sepsi Klaudia

2020. AUGUSZTUS 1-TŐL A
KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODÁBAN:
NAP
Szerda

IDŐPONT
14.00
15.00

ÓRATÍPUS

OKTATÓ

VÍZITORNA

Cselei Béláné

* A spinning órákra előzetes bejelentkezés szükséges a
barcikaspinning@gmail.com e-mail-címen.
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KKSC

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN JELENTETTE BE
TÁMOGATÓIT A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

Bemutatkoztak a Kolorcity Kazincbarcika SC
fő támogatói a Médiaközpontban tartott sajtótájékoztatón július 27-én. Kazincbarcika Város Önkormányzatának képviseletében Szitka
Péter polgármester, a Wanhua-BorsodChem
Zrt.-től S. Varga Béla HR és Kommunikációs
igazgató, új támogatóként pedig a Green Plan
Energy Kft. ügyvezető igazgatója, Plachy László
beszélt a kazincbarcikai futballcsapattal történő
újabb megállapodásról.
Az idény fő támogatóit Wächter Balázs, a KBSC
FC Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be.
– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy két
ilyen sikeres kazincbarcikai céget – a régóta
együttműködő partnerünket, a Wanhua-BorsodChem Zrt.-t és az új szponzorunkat, a Green Plan Energy Kft.-t – is a támogatóink között
tudhatunk, és reméljük, hogy a cégek sikere
átragad a csapatra is – emelte ki az ügyvezető.
Kazincbarcika Város Önkormányzata már régóta stabil háttere a klubnak, idén egy új megállapodásnak köszönhetően a Kolorcity-brand is
megjelent a csapat nevében, amely érvényesül
az új logóban is.
Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere így
fogalmazott: Az országban is ismert, hogy Kazincbarcika, mint nemzeti sportváros életében
ez a terület kiemelt helyen szerepel. Ezen belül
a labdarúgás egy fontos tényezőt tölt be, tradíciója van a sportágnak a városban. Nagyobb
csapatoknak és a válogatottnak is nevelt ki játékosokat a hazai klub – majd a városvezető
hozzátette, hogy ez már nem csak Barcikának
és a régiónak, de a nemzet szempontjából is jelentős, amelyet az önkormányzatnak és a helyi
cégeknek is érdemes támogatnia.
A szurkolók és a csapat régi álma, hogy az új
stadionban hazai pályán játssza a Barcika a
mérkőzéseit. Az újonnan épült Kolorcity Aréna megépítése, nagyban köszönhető a Wanhua-BorsodChem Zrt. támogatásának is, amely
cég az alap infrastrukturális fejlesztésekhez és

az utánpótlásbázis bővítéséhez a látványcsapatsportágak támogatási rendszere által biztosította a forrást.
A BorsodChem a folyamatosságot és az állandóságot képviseli Kazincbarcika város sporttámogatásában. Társadalmi felelősségvállalásunk
egyik kiemelt területe az egészséges életmód
népszerűsítése cégen belül és kívül egyaránt,
valamint a tömegsport támogatása – emelte
ki S. Varga Béla HR és Kommunikációs igazgató, aki hozzátette, hogy 2014 őszén írt alá a
BorsodChem egy együttműködési megállapodást az önkormányzattal, melynek keretében
többek között azt vállalta, hogy a társaság és
leányvállalatai számára évente rendelkezésre álló látványcsapatsportágak támogatására
fordítható ősszeg legalább hetven százalékát
kazincbarcikai sport és kulturális egyesületek
számára ajánlják fel. Az elmúlt hat és fél évben
csaknem 11 milliárd forinttal tudták támogatni a
város utánpótlás-neveléssel is foglalkozó csapatsportágait, valamint azon egyesületek azon
beruházásait, amelyek közfeladatot ellátó fejlesztésekre is irányulnak – fejtette ki az igazgató.
Új támogatóként a Green Plan Energy Kft. mutatkozott, be, akiknek köszönhető az új stadion
négy oszlopos, modern, energiatakarékos LED
világítása, amely az országban egyedülálló, és
amely nagyban segíti a klub működési hatékonyságát. Ezen felül egy hosszabb távú, hároméves megállapodást kötött a KBSC FC Kft.
és az energetikai cég, mely további biztonságot
ad a klub működése számára, valamint a cég lett
a csapat első számú mez szponzora.
– A sport érdekében cégünk elkötelezett a jövőbeni gondolkodásban, ezért úgy döntöttünk,
hogy megelőlegezzük a kazincbarcikai futball
jövőjét. Igyekszünk olyan alapokat teremteni
közösen, ami egy újabb szintre emelheti a városi labdarúgást. Reméljük, hogy amilyen elvárást
támasztottunk a befektetésünkkel, azok megtérülnek majd és büszkék lehetünk rá – mondta
el Plachy László, az új szponzorcég ügyvezetője.

Vitelki Zoltán vezeti
a Kazincbarcikát

Modern világítórendszer az új Kolorcity Arénában
Az elmúlt napokban több alkalommal is tartottak világításpróbát az új stadion labdarúgópályáján. A sportlétesítmény-beruházás kapcsán
megtörtént a pályavilágító oszlopok és a fényforrások kihelyezése és beüzemelés is.
Fényárban úszik az új stadion füves pályája. A
pályavilágítás lehetővé teszi a televíziós közvetítéseket, ami 1200 lux/m2 fényerő biztosításával,
akár nemzetközi mérkőzések megtartására is

alkalmas. Az óriási oszlopokat, amik egyenként
38 méter magasak még júniusban 2 daru segítségével emelték be a helyükre a szakemberek.
A LED-es fényszórók 1250 W teljesítményűek,
amikből több mint 100 darab kapott helyet a 4
oszlopon. Energiatakarékosságuknak köszönhetően 1 órás működésnél üzemeltetésük nem
éri el a 6000 Ft-ot. A modern LED-es fényszóróknak köszönhetően esti mérkőzéseket is tartanak majd az új sportlétesítményben.

A nyári felkészülési szezon új vezetőedzővel,
hatalmas lendülettel indult meg Kazincbarcikán. Boér Gábor vezetőedző új színt, tempót és dinamikát hozott a Kolorcity Kazincbarcika SC első csapatánál. A néhány hetes,
eredményes munkát követően Boér NBI-be
való meghívása új feladatok elé állította a klub
vezetőségét.
– Nyilvánvaló, hogy egy ilyen felkérés nagy
lehetőség egy edző számára, így azt meg kell
ragadni. Klubunk nem akart akadályokat görgetni Boér Gábor elé, ezért természetesen
segítettük abban, hogy az új kihívásnak eleget
tudjon tenni. Munkájához sok sikert kívánunk!
A jövőben is az a célunk, hogy ez a dinamika,
innováció a teljes klubnál megmaradjon, ezért
esett a választásunk Vitelki Zoltánra, aki immáron második alkalommal, a klubot, a várost
és a játékoskeretet jól ismerve tér vissza hozzánk – mondta Wächter Balázs ügyvezető.
Vitelki Zoltán pályafutását a DVTK saját nevelésű játékosaként kezdte. A piros-fehér mezt
344 alkalommal viselte, az élvonalban 181-szer
lépett pályára. 2004-ben kezdett edzősködni,
azóta kétszer vezette a DVTK első csapatának
munkáját, 2017/2018-ban Kazincbarcikán 10
meccses győzelmi sorozattal mutatkozott be.
Vitelki Zoltán: Nagyon sokat változott a klub,
sokkal profibbak a körülmények. Stabil a keret,
olyan játékosok alkotják, akik éhesek a sikerre.
Mindent meg fogunk tenni annak érdekében,
hogy az elvárásoknak megfeleljünk.
Vitelki Zoltán munkáját másodedzőként Kriston István segíti.
Vitelki Zoltán 2004-től dolgozott edzőként a
DVTK utánpótlásában, miközben két alkalommal, 2011-12 között a klub felnőtt csapatának
másodedzője is volt. A DVTK első csapatát az
NBI-ben két alkalommal vezette: a 2014/15-os
bajnokság tavaszi szezonjában, illetve megbízott vezetőedzőként a 2016/2017-es bajnokságban. 2017/18-ban 30 mérkőzésen át
a Kazinbarcikát, majd a Budafokot irányította
az NB II-ben. A budafoki kitérőt követően a
Mezőkövesd második számú csapatánál látta el a vezetőedzői teendőket, majd legutóbb,
a most véget ért bajnoki szezonban a DVSC
vezetőedzőjeként dolgozott.

HAJRÁ BARCIKA!
VÁLTSD MEG BÉRLETED

A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC HAZAI MÉRKŐZÉSEIRE,
ÉS SZURKOLJ A CSAPATNAK AZ ÚJ PÁLYÁN!
FÉLÉVES FELNŐTT BÉRLET: 13 000 FT
FÉLÉVES DIÁK/NYUGDÍJAS/MOZGÁSSÉRÜLT BÉRLET: 9 000 FT
A bérletek névre- és helyreszólóak, válthatók a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában
július 28-tól–augusztus 31-ig nyitvatartási időben. H-P: 10.00–18.00, Szo: 10.00–14.00.

KOLORCITY ARÉNA
ÜNNEPÉLYES PÁLYAÁTADÓ

Jegyek kaphatók augusztus 6-tól a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában nyitvatartási időben.
H-P: 10.00–18.00, Szo: 10.00–14.00,
vagy online a www.kbsc.hu oldalon.
Felnőtt jegyár elővételben: 1300 Ft
Felnőtt jegyár a mérkőzés napján
a helyszíni pénztárban: 1600 Ft
Diák/nyugdíjas/mozgássérült jegyár elővételben: 900 Ft
Diák/nyugdíjas/ mozgássérült jegyár a mérkőzés
napján a helyszíni pénztárban: 1200 Ft

KOLORCITY
KAZINCBARCIKA SC

PÉCSI
MFC

6 éves kor alatt: 100 Ft
Az elővételes jegyár online vásárlás esetén a mérkőzést

2020. AUGUSZTUS 16. 19.00,
KAPUNYITÁS: 18.00

megelőző nap éjfélig, pénztári vásárlás esetén a mérkőzés
előtti nap pénztárzárásig érvényes.
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Értékesítés: (48) 510-060 Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.

H-P: 08-17-ig;

Szo: 08-13-ig

www.szabosuzuki.hu

HELYBEN
VAGYUNK!

1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.
Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul.
További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan.
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok.
PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK,
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag.
ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.
Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni
rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.

AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes.
1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

MUSKÁTLI
NYUGDÍJASHÁZ

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

JELENLEG MEGPÁLYÁZHATÓ ÜRES LAKÁSOK:
112-es lakás

24 m2

minikonyha nélküli

117-es lakás

27 m2

minikonyha nélküli

18-as lakás

24 m2

minikonyha nélküli

4-es lakás

27 m2

minikonyhás, mikrohullámú sütővel ellátott

8-as lakás

24 m2

minikonyhás, mikrohullámú sütővel ellátott

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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. augusztus 31. (hétfő) 15.00-ig lehet benyújtani.
Ügyintéző: Kecskeméti Andrea
Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

