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FÉL ÉVSZÁZAD A VÁROSÉRT

Az augusztus 20-a tiszteletére rendezett ünnepi testületi ülésen Kazincbarcika Díszpolgára kitüntető díjban részesült dr. Király Bálint, az Irinyi
János Szakközépiskola és Kollégium volt igazgatója, aki három cikluson
keresztül a város polgármestere volt.

zincbarcika város első közvetlenül,
a szavazók által megválasztott polgármestere lettem, mely tisztséget
3 cikluson keresztül láttam el.

loknak. Biztos elhelyezkedést, munkahelyet, lakást jelentett. Számtalan egyetemi társam, pedagógusok,
vegyészmérnökök vették az irányt
Kazincbarcika felé. A városban először az akkori 105. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben helyezkedtem el, ahol 2 évig dolgoztam,
majd Miskolcon a megyei művelődési osztályon tanulmányi felügyelő
voltam 3 évig. A Nehézipari Minisztérium kinevezése alapján lettem
1974-ben az Irinyi János Vegyipari Szakközépiskola igazgatója 30
évesen.

Polgármesteri működése során milyen nehézségekkel kellett szembenéznie?
Mint már említettem a legelső képviselő-testületnek is tagja voltam,
megtapasztaltam a politikai kultúra és kulturálatlanság minden
szegmensét, a végnélküli egyeztetések, viták, kompromisszumok
sorát. Az első polgármesteri ciklusom során sem volt egyszerű az
egyeztetés. Az önkormányzat feladatellátási kötelezettsége sokrétű
volt: intézményfenntartás (óvoda,
általános iskola, középiskola, művészeti iskola, pedagógiai szakszolgálat, szociális intézmények,
Egressy, KSK, kórház, tűzoltóság).
A feladatok bővültek, a finanszírozás egyre csökkent. A gazdasági
és politikai környezet folyamatosan változott, melyhez állandóan
alkalmazkodni kellett.

Milyen érzések kavarogtak önben
a színpadon, amikor átvette a város legrangosabb kitüntető díját?
Meglepetés, egyben örömteli érzés volt számomra. A kitüntető
díj fokozatát nem tudtam, mivel a
meghívóból csak az derült ki, hogy
elismerést kapok. Gondolataimban
a díszpolgári díj nem vetődött fel.
Megtisztelő, hogy annak a városnak
lehetek a díszpolgára, ahol közel 5
évtizede élek és dolgozom. Ez a
kitüntetés azoknak a képviselőknek, jegyzőnek, osztályvezetőknek, intézményvezetőknek, hivatali
dolgozóknak és cégvezetőknek is
szól, akik segítették a munkámat.
Az elismerés nemcsak az én érdemem, hanem a háttérben dolgozóké
is, akik nagyon fontosak számomra.
Átvitt értelemben azoktól az emberektől kaptam, akikért dolgoztam az
életem során.
Melyek az első élményei Kazincbarcikával kapcsolatban?
Harmadikos gimnazista voltam,
amikor Kazincbarcikára utaztunk
tanulmányi kirándulás keretén belül. Első kép, ami bevillan, a Központi
Általános Iskola épülete, mellette
egy deszkára írva „Békeváros”. Voltunk Herbolyán a bányában, megtekintettük a BVK-át, felkerestük
az Irinyi János Vegyipari Technikumot. Teljesen elvarázsolt a laboratórium, illetve az egész intézmény.
Valószínűleg ez befolyásolta későbbi pályaválasztásomat, ugyanis
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem kémia-fizika szakos középiskolai tanári diplomát.
Azt meg végképp nem gondoltam,
hogy ennek az intézménynek leszek az igazgatója 13 évvel később,
sőt azt sem, hogy a Borsodchem
Zrt. Felügyelő Bizottságának leszek
a tagja.
A 60-as 70-es években Kazincbarcika nagyon vonzó volt a fiatal
diplomások számára. Ön hogyan
került a városba?
Abban az időben egy pályakezdő
számára az új, az ismeretlen keresése mindenképpen kihívás volt.
Adott volt egy vegyipari óriás, ami
hatalmas lehetőséget adott a fiata-

Több mint 20 éves intézményvezetői tevékenysége során, mely eredményekre a legbüszkébb?
Nagyon nehéz örökséget vettem
át 1974-ben. Abban az időszakban alakultak át a technikumok
szakközépiskolává. Ezt presztízsveszteségként élték meg, ugyanis már kevésbé voltak privilegizált
helyzetben. Átéltünk néhány krí
zishelyzetet, kiszorultunk a technikum épületéből, a laborokat bérleményként használtuk. Ebből a
válsághelyzetből kellett kivezetni
az intézményt. Működésem alatt
új szakokat indítottunk mint a víz
és szennyvíztechnológia, elektronika, informatika, közgazdasági. Ez
az útkeresés szerencsésnek bizonyult, hiszen a térség és a megye
egyik legelismertebb, legnagyobb
intézményévé váltunk 34 osztállyal
1300 tanulóval. Az iskola sikeréhez
nagyban hozzájárult, hogy az Irinyi
pedagógus gárdáját jól felkészült
pedagógusok alkották.
Könnyű szívvel váltott politikusi
pályára?
Nem igazán. Mindig szerettem tanítani, iskolai közegben tevékenykedni. A rendszerváltás időszaka
azonban új kihívásokat teremtett.
Korábban nem töltöttem be politikai funkciót. Úgy éreztem ebben a
forrongó időszakban nekem is cselekednem kell. Vezető szerepet töltöttem be a Magyar Szocilista Párt
városi és megyei szervezetének
megalakításában. Az első városi
önkormányzatban képviselőként
dolgoztam, 1994-ben pedig Ka-

A teljesség igénye nélkül milyen
fejlesztések valósultak meg regnálása idején?
Valóban a teljesség igénye nélkül a
fedett uszoda, fűtőmű, a Sajókazai Hulladékgazdálkodási Centrum,
kórház rekonstrukció, nyugdíjasház,
garzonház, mentőállomás, Városi
Ügyészség, Görögkatolikus templom. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás (melynek elnöke
voltam) pályázatai révén sikerült
fejlesztéseket megvalósítani, s nem
kevés feladattal járt a hulladélgazdálkodással kapcsolatos beruházás,
amely szintén a társult településekkel való sokszoros egyeztetés után
valósult meg.
Tevékenysége során a város nemzetközi kapcsolatai kiszélesedtek.
Hogyan értékeli ezen a területen
elért eredményeket?
Az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészületei során világossá
vált, hogy erősíteni kell a nemzetközi kapcsolatokat. Az első önkormányzati ciklusban kezdődött meg
a kapcsolatfelvétel a németországi
Burgkirchennel, majd működésem
alatt újra felelevenítettük Dimitrov
gráddal, valamint újabb megállapodások születtek a lengyelországi
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Különleges képviselő-testületi ülésen ünnepelte a város Szent Istvánt, az államalapítást augusztus 20-án. Az eseményen adták át az
év közben odaítélt Kazincbarcika Város Közbiztonságáért, Sportjáért,
Közneveléséért, Egészségügyéért és Közszolgálatáért kitüntető díjakat, amit a koronavírus-járvány miatt nem volt lehetőségük eddig
átvenni a jutalmazottaknak. A jeles alkalomból hárman kapták meg
Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakettjét. Idén
a Pro Urbe Kazincbarcika kitüntető díjat Patrick Lunak, a BorsodChem
Zrt. elnökségi tagjának, a legrangosabb elismerést, Kazincbarcika
Város Díszpolgára kitűntető díjat dr. Király Bálintnak adományozták.

Knurow-val, Swidnicával, a romániai Nagyszentmiklóssal, az ukrán
Técsővel. Évente két alkalommal
találkoztunk a testvérvárosok vezetőivel, kulturális, sport, művészeti
kapcsolataink erősödtek. Mindezt
az Európai Unió Becsületzászlóval
ismerte el.
A Magyar Köztársasági Érdemkereszt Lovagrendje polgári tagozata
elismerésben részesült 2006-ban.
Az indoklásban kiemelték a város
nevelési-oktatási intézményhálózat működtetéséért, a sportélet fellendítéséért, valamint a közigazgatásért végzett eredményes
tevékenységét. Hogyan ítéli meg
14 év távlatából ezeket az intézkedéseket?
Rendkívül nehéz minden feladatnak eleget tenni, mindenkinek tetsző döntést hozni. Arra törekedtem
képviselő társaimmal, hogy az adott
körülményekhez igazodva a legjobb
megoldást válasszuk. Ezek nagy
része kiállta az idő próbáját. Azóta azonban sok víz lefolyt a Sajón.
Lehet, hogy az akkor elért eredmények mára kisebbnek tűnnek, de az
akkori feltételek között jelentősek
voltak.
Mivel tölti a napjait?
Betöltöttem a 76. életévemet. Tizennégyéves korom óta dolgozom.
Ezt a szokásomat a mai napig megtartottam. Fontos számomra ebben
a korban is a rendszeres szellemi
munka. Polgármesteri megbízatásom lejárta után 4 évig a Cirkont Kft.
igazgatója voltam. 50 év után újra
általános iskolában tanítok. Amíg
egészségem engedi, néhány évig
még szeretnék dolgozni. Kikapcsolódásként kertészkedem, nagyon
szeretek a növényekkel foglalatoskodni.

Az ünnepségen Klimon István
alpolgármester köszöntötte a
résztvevőket, aki beszédében
Szent István örökségéről és jelentőségéről beszélt, kiemelve,
hogy az első királyunknak köszönhetően országunk keresztény európai állammá válhatott,
és életműve több mint ezer éve
meghatározó mindannyiunk számára.
Az ünnepi köszöntőt követően
Szitka Péter polgármester és Klimon István azon kitüntető díjakat
adták át, amelyekre a koronavírus-világjárványra tekintettel az
elmúlt hónapokban nem volt lehetőség.
A város legrangosabb kitüntető
díjait olyan személyeknek ítélték,
akik a település életében, a településért maradandót alkottak, a
város fejlődéséhez, jó hírének, elismertségének növeléséhez hozzájárultak.
Kazincbarcika Város Közbiztonságáért Posztumusz kitüntető
díjban Tündik Csaba r. alezredes
részesült. a Kazincbarcika Város
Sportjáért Veres István, a Kazincbarcika Város Közneveléséért Vattay József, a Kazincbarcika
Város Egészségügyéért dr. Erdei
Sándor, a Kazincbarcika Város

Közszolgálatáért Tomcsák Andrea kapott kitüntető díjat.
Bundzik Tímea orgonaművész
és Váradi Zoltán hegedűművész
produkciója után Kazincbarcika
Város legrangosabb díjainak átadására került sor az augusztus
20-i ünnep alkalmából.
Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Elismerő
Plakettje” azoknak a városhoz
kötődő személyeknek és közösségeknek adományozható, akik
a tudományok, a művészetek,
az oktatás-nevelés, a kulturális, társadalmi és gazdasági élet,
a gyógyítás területén, valamint
a város közigazgatásában kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak
Kazincbarcika fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.
Az elismerést idén Csomós József
református püspök, Vitális Gábor
Szalézi szerzetes, címzetes apát
és Sztupák Péter, a ZV Zöld Völgy
Nonprofit Kft. ügyvezetője érdemelte ki.
A Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Pro Urbe
Kazincbarcika” díja azoknak a
városban élő, alkotó vagy munkásságukkal a városhoz kötődő
alkotóművészeknek, kutatóknak,
elméleti és gyakorlati szakembereknek adományozható, akik a tudományok, művészetek, kultúra,
kommunikáció, gazdaság vagy
a közélet egyéb területein maradandót alkottak, vagy átlagot
meghaladó színvonalú munkavégzésükkel a település lakossága körében is elismerést váltottak ki.
Ebben az évben Patrick Lunak, A
BorsodChem Zrt. elnökségi tagjának ítélték oda a kitüntető díjat.

A városvezetőktől dr. Király Bálint vehette át a „Kazincbarcika
Város Díszpolgára” díjat, a város
legnagyobb erkölcsi elismeréseként, melyet kimagasló életműért, tevékenységért, évente egy azoknak a magyar vagy
külföldi személyeknek adományozható, akik a város gazdasági, társadalmi, tudományos és
művészeti életében maradandót
alkottak, egész életművükkel,
kiemelkedő munkásságukkal
szolgálták az egyetemes haladás, a kultúra, a művészet ügyét,

hozzájárulva ezzel - közvetlenül
vagy közvetve - a város fejlődéséhez, jó hírének, elismertségének a növeléséhez.
Az ünnepség zárásaként Szent
István-napra, az új búzából készült első kenyeret P. Tran Si
Nghi Ferenc atya, dr. Janka Gábor parókus, Bundzik Attila és
Kolumbán Gábor református lelkész szentelte meg. A hagyományokhoz hűen a nemzeti színű
szalaggal átkötött friss cipót
Szitka Péter szegte meg.

PATRICK LU
Patrick Lu elnök egyike a leghosszabb BorsodChem-es munkaviszonnyal rendelkező kínai munkavállalóknak, hiszen 2011 vége óta
a Társaság felsővezetésének tagja. A korábbi elnök-vezérigazgató, Jason Ding mellett látta el helyben a vállalat operatív irányítását, majd Tőle vette át az elnöki tisztet. Mindig szívén viselte a
BorsodChem társadalmi kapcsolatainak kérdését, szorgalmazta,
és támogatta a helyi közösségekkel szoros és korrekt partneri viszony kialakítását és fenntartását. Ezt ékesen tanúsítja, hogy már
a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BorsodChem között
2014-ben megkötött Hosszútávú Együttműködési Megállapodás
létrejöttében is szerepet vállalt, annak egyik aláírója is volt. Az azóta eltelt időszakban még határozottabban támogatta a Társaság
azon társadalmi felelősségvállalási alapelvét, hogy adományozási
és támogatási tevékenységével a nagyvállalat a közvetlen környezetében élő közösségek jólétét és felemelkedését szolgálja.
Ennek szellemében a Wanhua tulajdonszerzés óta a BorsodChem
a jószolgálati tevékenységét szűkebb pátriánkra összpontosította,
számos, főleg kazincbarcikai szociális, egészségügyi és kulturális intézményt támogatva rendszeresen. Döntéshozó csúcsvezetőként
meghatározó szerepe volt abban is, hogy a BorsodChem a látványcsapatsport támogatásra rendelkezésre álló kereteinek túlnyomó
többségével, (az elmúlt 5 évben több mint 10 milliárd forint összeggel,) tudta a város utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportklubjainak és Kazincbarcika közfeladatot is ellátó sportlétesítményeinek
fejlesztéseit támogatni. Patrick Lu meghatározó szerepet vállal a
magyar-kínai kapcsolatok ápolásában is, így tevékeny része volt a
Kazincbarcika és a Kína Szecsuan tartományában található Meishan
város közötti testvérvárosi tárgyalások elindításában.
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FEJLESZTÉSEK

ÚJRAÉPÍTETTÉK
A HARANGTORNYOT
Ütemterv szerint halad a ravatalozó épületének felújítása a városi temetőben. A kivitelező cég
szakemberei megkezdték a külső burkolási, valamint a belső festési munkálatokat is.
Már teljes egészében áll a harangtorony, amit a
beruházás kezdő szakaszában teljesen vissza
kellett bontani, majd új alapot készíteni az építménynek. Jelenleg a szakemberek a ravatalozó
és a torony külső burkolási munkálatait végzik.
A ravatalozóhoz kapcsolódva az új terasz alapozási munkálatai is megkezdődtek, a fedett
nyitott előtér tetejébe úgynevezett átvilágító
ablakok kapnak majd helyet. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így a
tervek szerint a mindenszentek ünnepére
és a halottak napjára
egy korszerű, megújult épületegyüttes
környezetében emlékezhetnek szeretteikre a temetőbe látogatók.
A beruházás időszakában a temető területe munkaterületté
vált, így ez fokozottan
érinti a gyalogos és a

gépkocsiforgalmat egyaránt. A munkafolyamatok a személyautóval való be-, illetve kihajtás jelentős mértékű korlátozását teszik szükségessé, bizonyos ciklusokban pedig a teljes tiltását.
Az autós forgalom beszüntetését a balesetek
elkerülése indokolja. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a kivitelező cég a szertartásokra
érkezők szíves türelmét és megértését kéri a
munkálatok befejezéséig.

LEBONTOTTÁK
A KÉMÉNYT IS

Újabb szakaszához érkezett a barnamezős beruházás keretében a Lini István tér rehabilitációja.
Az elmúlt hetekben a volt hegesztőbázis romos csarnokát már lebontották, augusztus
10-én pedig a kémény bontását végezték a
szakemberek.

Az önkormányzat európai uniós támogatással, 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,
extrém sportpark, kültéri asztalitenisz asztalok, lábteniszpálya, interaktív sporteszközök, és egy vadonatúj futókör várja majd
a városlakókat, a sportolni vágyókat és az
extrém sportolókat.

ÚJ STREETBALLPÁLYA ÉPÜL KAZINCBARCIKÁN
A tervek szerint idén ősszel kettő 32×17 méteres streetballpálya és egy hozzájuk tartozó
2×40 fős lelátó épül az Irinyi Tornacsarnok melletti 1220 m2-es területen, melyek az edzések
mellett versenyek rendezésére is alkalmasak lesznek majd.
A Sláger Kazincbarcikai Kosárlabda Egyesület
második éve pályázik a Magyar Kosárlabda
Szövetség által kiírt látványcsapatsportágak
támogatási rendszerének működési pályázatára. Az utánpótlás-nevelésre kapott 18 millió
forint összegű pályázat biztosítja az egyesület
egész éves működését, utánpótlás korosztályos bajnoki rendszerben való részvételét,
sportszerek vásárlását és az utánpótlás-ne-

veléssel kapcsolatos költségek, kiadások fedezetét.
Az utánpótlás-nevelés mellett lehetőség volt
infrastrukturális pályázatra is, melyet kihasznált az egyesület vezetése a városi sportberuházások fejlesztése érdekében, szorosan
együttműködve és egyeztetve Kazincbarcika
Város Önkormányzatával. Ennek eredménye
az elmúlt év március 21-én átadott, teljes bel-

ső rekonstrukción átesett Irinyi Tornacsarnok, melynek 45 millió forint értékű felújítási
költségének 30%-os önerejét, 14 M Ft-ot az
önkormányzat biztosította.
2020 tavaszán szintén pozitívan értékelte a
szövetség az egyesület ezirányú pályázatát,
amely utat enged egy négypályás, versenyborítású streetballpálya megépítésére. Ez a
fejlesztés sem valósulhatna meg az önkormányzat mostani, 13 222 415 Ft-os támogatása nélkül.
– A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a helyi Sláger Kazincbarcikai Kosárlabda Sportegyesületet között kialakított
sikeres együttműködésnek köszönhetően egy újabb, régen várt projekt valósulhat
meg Kazincbarcikán – mondta el Szitka Péter polgármester, aki hozzátette, hogy ezzel
a beruházással már nemcsak egy 21. századi
sportlétesítményben, hanem kültéren is, egy
modern kétpályás streetballpályán is lehet
játszani. Várhatóan a szabadban is végezhető sportolás még nagyobb vonzerővel bír
majd, és még több gyermek próbálja ki, és kap
kedvet ehhez a méltán népszerű sportághoz.
(Képünkön a látványterv látható, a végleges
kialakítás eltérő lehet.)

HAMAROSAN ÚJ HELYEN MŰKÖDNEK
Új, korszerűbb épületben kezdi meg működését
a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központja (CsSK) a
közeljövőben.

dálymentesítés, egyéb tárgyi feltételek – és
rendelkezésünkre áll a jogerős döntés az intéz-

Az intézmény átköltöztetése gyakorlatilag megtörtént, a tényleges feladatellátáshoz szükséges engedélyeztetési folyamat befejeződött.
A kivitelezési munkálatok az utolsó fázisban
járnak.
– A létesítmény megfelel az jogszabályokban
foglalt követelményeknek – teljes körű aka-

ményegység működési engedélyének jóváhagyásáról, az akadálymentes rámpa elkészülte
után hivatalosan is indulhat az ügyfélfogadás.
Ennek várható időpontja 2020. szeptember.
Az új, Eszperantó út 2. szám alatt lévő telephely nyitásáig a régi helyszínen – Építők útja
13-15. földszint – tart ügyfélfogadást a CsSK.
A nyitás hivatalos időpontjáról minden fórumon
tájékoztatni fogjuk a város lakosságát, illetve
a társ-szakmai szervezeteket – tudtuk meg
István Zsolttól, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ vezetőjétől.

ÁTADTÁK AZ ÚJ TENISZPÁLYÁKAT

Négy darab, vadonatúj salakos teniszpályát adtak át augusztus 18-án
Kazincbarcikán, a Kazinczy Tornacsarnok szomszédságában. A modern,
körbekerített, ivóvízzel és locsolórendszerrel ellátott, összesen 3500
négyzetméteres új sportpályák a Magyar Tenisz Szövetség és Kazincbarcika Város Önkormányzata támogatásával valósultak meg.
Az átadó ünnepségen Pelva Gábor,
a Magyar Tenisz Szövetség sport
igazgatója örömét fejezte ki, hogy
az egyesület és a helyi önkormányzat összefogásával ilyen nagyszerű
komplexum létesülhetett, amely
a továbbiakban erős bázisa lehet
a kazincbarcikai tehetséges utánpótlás-versenyzőknek, és a gyermekek és a felnőttek körében is tovább népszerűsíti ezt a nagyszerű
sportot.
– Szövetségünk miután pozitívan
értékelte a pályázatot és felterjesztette az Emberi Erőforrások Minisztériumának, mi is örömmel fogadtuk
a minisztérium bíráló bizottságának
jóváhagyó határozatát. Erősen támogattuk az egyesület és az önkormányzat elképzelését, hiszen
mi is sok fejlődési potenciát láttunk
az utánpótlás-nevelés területén a
gyönyörű környezetben megvalósuló négypályás teniszkomplexum
megépítésével.
Kovács László, az önkormányzat
sporttanácsadója rövid tenisztörténeti visszatekintés után szintén
az összefogást dicsérte, és teniszezésre biztatott minden városlakót.
– Nagyon vártuk már, hogy elkészüljenek ezek a teniszpályák,
amelyek nemcsak versenyek rendezésére alkalmasak, hanem további lehetőséget jelentenek a
klubunknak az utánpótlás-nevelés
bővítésére – árulta el Szabó József,
a teniszklub elnöke, aki hozzátette,
hogy az ifjú teniszezők eddig is számos sikert értek el az országos és

a vidéki tornákon, ám, mindig utazniuk kellett a játékosoknak, sosem
élvezhették a hazai pálya előnyeit.
– Mivel egy verseny megszervezéséhez minimum négy egymás
mellett lévő teniszpálya szükséges,
ezért ezekkel a most átadott szép
sportpályákkal lehetőségünk lesz
színvonalas szövetségi és diák
olimpiai versenyek szervezésére.
Az iskola területén való beruházással, együttműködve az iskolákkal
megvalósulhat a teniszsport tanrendbe, pedagógiai programba való
beépítése a mindennapos testnevelés keretein belül, melynek segítségével tovább népszerűsíthetjük szeretett sportágunkat.
A tenisz az egyik olyan sportág,
melyet nagyon sokáig lehet művelni, szinte nincs korhatára. Bízunk
abban, hogy egyre több felnőtt is
fogja élvezni a létesítmény örömeit!
– mondta el az elnök.

Elismerve a kazincbarcikai utánpótlás országos eredményeit a
Magyar Tenisz Szövetség 17 millió
forint támogatásban részesítette
az egyesületet. A két évre lebontott összegnek a koronavírus-járvány miatt csak az első részlete,
9 millió forint érkezett meg, ezért
a beruházáshoz a fennmaradó 8
millió forintot Kazincbarcika Város
Önkormányzata egészítette ki.
Az egyesület önerőből oldotta meg
a kútfúrást és az áramellátás kiépítését, továbbá a műszaki ellenőr
költségeit. A második részlet beérkezését követően a klub célja egy
klubház létesítése mellett, a pályavilágítás kiépítése és a környezet
szépítésének megvalósítása lesz.
A négypályás komplexum építése ez év áprilisában kezdődött el
Szuromi Péter vállalkozó irányításával. Az üzemeltetést és a pályák
karbantartását a Barcikai Tenisz
Club fogja végezni.
– Kazincbarcika Város Önkormányzata letette a voksát, hogy
az utánpótlás-nevelésben minden
sportágban az önkormányzatnak
nagy szerepe van, ezt hangsú-

lyoztuk az elkészült városi sportkoncepcióban is. Folyamatosan
kerestük a társakat, a stratégiai
szövetséges partnereket. Így jutott előtérbe a Barcikai Tenisz Club
is, hiszen közel nyolc éve született meg a gondolat, hogy egy
verseny rendezésére is alkalmas
teniszcentrum épüljön a városban az egyesület, a szövetség és
az önkormányzat összefogásával, együttműködésével – emelte ki Klimon István alpolgármester, aki hozzátette, hogy a többi
sportág egyesületeivel hasonlóan jó együttműködésnek köszönhetően jelentős infrastrukturális
beruházások valósultak és valósulhatnak meg a városban: mint
a Kolorcity Aréna, a kézilabdaközpont, a vízikomplexum, a jégcsarnok, valamint a kivitelezésre
váró birkózó és súlyemelő terem
és streetball pálya. A városi egyesületek és országos szövetségek
mellett fontos kiemelni az alapfokú
intézmények támogató hozzáállását, mint például a Pollack Mihály
Általános Iskola tagintézményeit
és testnevelőit.
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HIRDETÉS

KO LO R H É T

„SZUPER NAGYI”
KÉPZÉS

A képzés helyszíne:
Újkazinci Programsziget (Csokonai út 3.)

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS

A képzés kezdete: 2020. szeptember 7.
A képzés időpontja: 8.30-14.30-ig.
További képzési napok: 2020. szeptember 9., 10., 14., 16., 21., 23., 24.,
29., 30., október 5., 7.
Zárónap: 2020. október 12.
Jelentkezni lehet: a Mezey István Művészeti Központ portáján és a
cedruspont.barcika@gmail.com e-mail-címen.

Érdeklődni:
06-30/479-3914

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS:
INGYENES

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31. (hétfő)

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

A program és a tananyag a CédrusNet akkreditált képzése.
Az oktatás 70 órás, mely 30 óra elméleti és 40 óra gyakorlati oktatást
tartalmaz. A résztvevők tanfolyami költsége díjmentes.

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:

A képzés befejezése után a résztvevők tanúsítványt kapnak.

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

A képzésen való részvétel feltételei:
Legalább középfokú, illetve
szakirányú szakmunkás végzettség,
50 év feletti életkor, szülői kompetenciák,
felhasználói szintű számítógép használat,
jó mentális- és fizikai állapot.

Emil
karosszéria

JACSÓ EMIL
karosszérialakatos
mester

4 500 Ft

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

4 500 Ft
7 000 Ft

szukamacska-ivartalanítás

12 000 Ft

szukakutya-ivartalanítás
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

17 000 Ft-tól

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

IMPRESSZUM
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

A Barcika Szolg Kft. Energetikai Igazgatósága

TÁVHŐKARBANTARTÓ
munkatársakat keres

RÓLUNK
A Barcika Szolg Kft. a Barcika Holding Vállalatcsoport tagvállalataként
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából közszolgáltatási
feladatokat lát el a távhőszolgáltatás, az ingatlangazdálkodás és a facility
menedzsment területein.
FELADATOK
Az új munkatársunk a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátásában
fog részt venni; a távhővezetékeken és hőközpontokban történő karbantartási és
hibaelhárítási munkálatok végrehajtásában, valamint az ügyfeleinknél történő
gépészeti szerelések elvégzésében.
KIT KERESÜNK?
A leendő kollégánknak nagy precizitással, megoldás - és ügyfélorientált
szemlétlenéttel kell végeznie a munkáját, együttműködésben a kollégáival.
Elvárás, hogy saját munkakörében önállóan, döntési felelősséggel tudjon
dolgozni. Ezért az alábbiak fontos kritériumok a kiválasztásnál:
• szakmunkás végzettség, lánghegesztői képesítés megléte,
• szakmai gyakorlat (2-3 év) csőhálózat szerelés, hibaelhárítás terén,
• lánghegesztés képessége különböző testhelyzetekben, helyszíni
varratkészítés (pl. tükörből),
• bevont elektródás ívhegesztői képesítés előny,
• B kat. jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat.
A kiválasztási folyamat próbamunkával indul, ahol hegesztési feladatok várnak a
jelentkezőre.
AMIT KÍNÁLUNK
A közszolgáltatási feladatokból adódóan a jó szakemberek számára itt
mindig van, lesz munka! Azokat várjuk, akiknek fontos a biztos céges háttér,
kiszámíthatóság. Alkalmazotti jogviszonyban, határozatlan idejű teljes
munkaidős lehetőséget kínálunk. Egyműszakos munkarendben dolgozunk
(6-14:20- ig.), amely lehetővé teszi a munka és a magánélet összehangolását.
Az alapbér a szakmunkás minimálbérről indul. Túlmunkák (pl. váratlan
meghibásodás elhárítása) esetén választható a pénzben történő kifizetés
vagy szabadidőben történő megváltás is. Ebben a munkakörben telefont és
telefonkeretet biztosítunk a munkatársaknak a – családtagokra is kiterjeszthető
– kedvezményes céges flottához való csatlakozással.
Valamennyi dolgozónknak járó kedvezmény: ingyenes számlavezetés és pénzügyi
tranzakciók, valamint egyéb kedvező költségű banki szolgáltatások igénybevétele
két pénzintézetnél is.
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Kazincbarcika
JELENTKEZÉS MÓDJA:
Jelentkezni a cég honlapján a Karrier menüpont alatt a pozícióra kattintva.
JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2020.08.30.

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.

A BARCIKA CENTRUM KFT.

ügyvezetői asszisztenst
keres

RÓLUNK
Kazincbarcika Város Önkormányzata a közszolgáltatások megszervezésének
és ellátásának érdekében 2012. január elsején létrehozta a Barcika Holding
Vállalatcsoportot, melynek a Barcika Centrum Kft. az irányító tagvállalata. A
közszolgáltatások ellátásáért a Holdingon belül jelenleg 5 ellenőrzött társaság
felel, melyek kizárólagos tulajdonosa a Barcika Centrum Kft.
FELADATOK
• A holdingvezető munkájának támogatása, naptárának, tárgyalási feladatainak
szervezése.
• A titkársági levelezés, iktatás, iratrendezés, szerződéses folyamatok
adminisztratív koordinálása.
• A hatékony információáramlás biztosítása a tagvállalatok ügyvezetőivel,
munkatársaival.
• Szakmai rendezvények előkészítése, azok koordinálásában való aktív
részvétel, reprezentatív feladatok ellátása.
• A külső és belső partnerekkel való kapcsolattartás és együttműködés a
folyamatszerű és az egyedi ügyekben.
• Belső nyilvántartási rendszerek vezetése a szabályzatok, ügyvezetői
utasítások, és egyéb dokumentumok kapcsán.
• Testületi anyagokhoz kapcsolódóan az előkészítési és nyilvántartásai
feladatok elvégzése.
• A Felügyelő Bizottságok munkájának adminisztratív koordinálása, személyes
egyeztetések.
• A Polgármesteri Hivatallal való aktív együttműködés, az aktuális feladatokban
való gyors reagálással.
KIT KERESÜNK?
Azt a gyakorlatias szemléletű, talpraesett, kedves és egyben határozott jelentkezőt
várjuk, aki úgy érzi, hogy örömmel végezné ezeket a feladatokat, kihívást, fejlődési lehetőséget lát a munkakörben. Olyan jelentkezőket várunk, akiknek fontos a biztos céges háttér, kiszámíthatóság. Az optimális jelölt: pontos, igényes a munkavégzésben,
jó érzékkel, adekvátan kommunikál, megoldásorientáltan áll a feladatokhoz. Előny
a hasonló területen szerzett tapasztalat. Továbbá, elvárás középfokú végzettség, az
MS. Office magas szintű ismerete és az alapvető protokoll ismeretek megléte.
AMIT KÍNÁLUNK
A város központjában jól megközelíthető munkahelyen, kulturált környezetben
dolgozunk. Alkalmazotti jogviszonyban, határozatlan idejű munkaszerződést,
ösztönzőkkel - a próbaidő után - felépített jövedelemrendszert kínálunk. Ebben a
munkakörben telefont és telefonkeretet biztosítunk a – családtagokra is kiterjeszthető – kedvezményes céges flottához való csatlakozással. Valamennyi dolgozónknak járó kedvezmény: ingyenes számlavezetés és pénzügyi tranzakciók, valamint
egyéb kedvező költségű banki szolgáltatások igénybevétele két pénzintézetnél is.
JELENTKEZÉS
Szakmai önéletrajzot várunk a motivációk és a bérigény feltüntetésével.
Jelentkezni a cég honlapján a Karrier menüben a pozíció nevére kattintva 2020.
augusztus 31-ig.
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KÉTKERÉKEN, SZÍNESEN!

ÚJABB SZÍNES HÁZFAL KAZINCBARCIKÁN

Kazincbarcika Város Önkormányzata megbízásából a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft., valamint a Tour de
Hongrie (TDH) főszervezője, a Vuelta Sportiroda pályázatot hirdetett
Kazincbarcikán található lakóépületre festhető tartós, kreatív alkotás
tervezésére. Augusztus 22-én megszületett a döntés, Dani Márton,
budapesti diplomás grafikus győztes pályaműve kerül a Csokonai út
20. szám alatti társasház homlokzatára.
Kazincbarcikán és térségében
2013-ban elindult egy új térségi imázs felépítése. A Kolorcity
Kazincbarcika koncepció újszerűséget, kreativitást, kísérletező
szellemet és a városban meglévő
értékek újraértelmezését foglalja
magában. Ehhez az elképzeléshez illeszkedve 2013 és 2019 között közel negyven kazincbarcikai
lakó- és középület egy-egy homlokzata újult meg kreatív alkotások elhelyezésével.
A pályaművekkel szembeni elvárás volt, hogy illeszkedjenek
a Kolorcity-koncepcióhoz, és a
város életében kiemelt szerepet

betöltő témához, a kerékpározáshoz. A Tour de Hongrie és az önkormányzat közös döntése alapján a harminc beérkező pályamű
közül a legsportosabb és legdinamikusabb alkotás: Dani Márton
bicikliző figurája fogja díszíteni a
város legújabb színes házfalát.
– Nekem három-négy kép emelkedett ki a pályázatok közül, amelyeket személy szerint szívesen
látnék magammal szemben egy
házfalon. Mégis a győztes grafika
az, aminek számomra íze, hangulata van, és ez, amely leginkább
kötődik a körversenyhez. Remélem, ez a kötődés a városlakóknál

is kialakul, ha megszeretik ezt az
igényesen kidolgozott munkát –
árulta el véleményét Eisenkrammer Károly, a TDH főszervezője.
– Egy közösségi oldalon figyeltem
fel a pályázatra, ami rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Bár,
már óriás molinót terveztem, de
egy ekkora felület kihívást jelentett számomra. Mint minden alkalommal, kutatómunkába kezdtem,
utánanéztem a Kolorcity márkának, és nagyon tetszett a kezdeményezés. Az alkotómunkám
nagy részét az előkészítés tette ki, a TDH honlapján kerestem a
megfelelő képet, amiből kiindulhatok. A kerékpározó alakot egy
fotó alapján dolgoztam ki grafikus formában, amin egy héten keresztül dolgoztam. Nagyon örültem neki, hogy a művem elnyerte
a zsűri tetszését – mesélt az alkotói folyamatról Dani Márton, a
győztes pályázó.

KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HAMAROSAN KEZDŐDIK AZ ISKOLA

A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolában és tagintézményeiben a 2020/2021-es tanévet is a hagyományos munkarend szerint indítják el. Felkészültek az esetleges járványügyi helyzetből fakadó nehézségekre, megtették a megfelelő óvintézkedéseket a megelőzésre.
A tanév első napján, szeptember
1-jén, 8.00 órakor várják a diákokat az intézményeikbe.
Az elsős évfolyam kivételével
minden diák a saját osztálytermébe megy, ahol osztályfőnökeik
várják őket. Számukra a tanévnyitó, iskolarádión keresztül 8.30-kor
kezdődik. Ebéd után minden tanuló hazamehet, ám azok részére, akik maradni szeretnének, saját
osztályukban gyermekfelügyeletet biztosítanak16 óráig.

Az első osztályosok számára a
tanévnyitó 8.00-kor kezdődik, jó
idő esetében az iskola udvarán,
rossz idő esetében a tornateremben. A szülők részt vehetnek az
ünnepségen, azonban javasolják,
hogy egy tanulóval csak egy szülő
érkezzen.
Az elsősök esetében a hozzátartozók két hétig elkísérhetik gyermeküket az intézménybe, ám számukra a maszk viselése kötelező,
amíg az épületen belül tartózkodnak. Kérik, hogy fokozottan figyeljenek az egészségvédelmi előírások betartására!
A tankönyvek kiosztása is az első
tanítási napon történik, és a 16
órás kérelmeket is ekkor kapják
meg a tanulók. Kérik a szülőket,
hogy ezen jelezzék, mikor szeretnék hazavinni gyermekeiket: a tanítási órák után, ebéd után, tanulási előtt vagy után.
A tanévkezdés utáni napokban
már órarend szerint folyik majd az
oktatás.

PROTOKOLL A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDEJÉN
– A tanulók és a pedagógusok,
amennyiben háziorvosa kiadmunkatársak egészségének
ja a veszélyeztetés megszűnévédelmében kérik a tisztelt szüséről szóló igazolást. A beteglőket, hogy csak egészséges
ség fennállásának időszakában,
gyermeket engedjenek iskolába!
a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási formában vesz
– Amennyiben intézményen belül
részt az oktatási folyamatban a
felmerül a fertőzöttség gyanútanuló.
ja, az érintett személyt (tanulót, pedagógust, munkatársat), – Az intézmény előtt a távolságelkülönítik. Az iskolaorvost, vatartás szabályainak megfelelőlamint tanuló esetében a szülőt
en közlekedési sávokat jelölnek
értesítik a gyanú fennállásáról.
ki.
Amíg a tanulót a szülő nem tudja – Az intézmények előterében egy
hazavinni, felügyeletét ellátják.
kézfertőtlenítőt helyeznek ki,
amelyet belépéskor mindenki
– Amennyiben a fertőzés gyanúhasználni köteles!
ja iskolán kívül merül fel, a szülő
kötelessége erről értesíteni az – A félév folyamán a nagy létszáintézményt. Házi karanténba kemot igénylő események elmarülés esetén a tanuló hiányzáradnak! Az ünnepi megemlésát igazoltnak minősítik. Igazolt
kezések iskolarádión keresztül
a hiányzás abban az esetben is,
valósulnak meg!
ha a diák a vírusfertőzés szem- Kérik a szülőket, hogy folyamapontjából veszélyeztetett csotosan figyeljék az iskolai online
portba tartozik tartós betegséfelületeket (Kréta, honlap, oszge miatt és a szülő ezért nem
tályfacebook, stb), mert ezeken
engedi az iskolai közösségbe.
a felületeken keresztül tájékozEbben az esetben, az ezt megtatnak minden változásról, itt
erősítő orvosi igazolás bemutaérhetik el az aktuális informátása kötelező!
ciókat!
– Igazolt fertőzés esetén csak
(Forrás: Kondorné Sztojka Ágnes
intézményvezető)
akkor jöhet a tanuló iskolába,
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KAZINCBARCIKAI VÁROSI KÓRHÁZ

A VÁROSBAN IS ELVÉGEZHETŐ AZ
UTAZÁSHOZ KÖTÖTT TESZTELÉS

A kormány döntése alapján a külföldi országokat három - piros,
sárga, zöld - kategóriába sorolták. A sárgával és pirossal jelölt
országokból való beutazás esetén, a határon belépőket szúrópróbaszerűen egészségügyileg
szűrik, testhőmérséklet-mérést
végeznek náluk és kérdőívet kell
kitölteniük, valamint hatósági házi
karantént rendelnek el náluk a
korábban megszokott módon. A
hatósági házi karanténra kijelölt
személy köteles otthonában maradni 14 napig és tünetek esetén
háziorvosát értesíteni. Amennyiben valaki mentesülni szeretne a
hatósági házi karantén alól, akkor
PCR-tesztet végeztethet el, sárga jelölésű ország esetén már 1 db
negatív, piros jelölésű ország esetén 2 db negatív PCR-teszt esetén
oldható fel a karantén. A laborvizsgálat költségeit augusztus 1-jétől
mindenkinek magának kell viselnie.
Amennyiben a vizsgálat eredménye negatív, vagyis nem mutatha-

tó ki koronavírus-fertőzés, akkor
a területileg illetékes járványügyi
hatóságnál kell kérelmezni a hatósági házi karantén alóli mentesítést. Ezt határozat formájában
kiadja a hatóság és kötelezi az állampolgárt a második teszt elvégzésére.
A Kazincbarcikai Kórház Nonprofit
Kft. utazáshoz kötött SARSCoV-2 PCR-vizsgálatra biztosít
mintavételt. A kórház telefonközpontján keresztül szükséges bejelentkezni tesztelésre, ahol előjegyzett időpontot kap a paciens.
A mintavételi időpontról igazolást
kap minden jelentkező, mivel a
házi karantén elhagyásához ezen
igazolással kap engedélyt a Járási
Hivataltól (ÁNTSZ). A jelentkezéskor meg kell adni a nevet, születési dátumot, TAJ-számot, lakcímet,
e-mail-címet. A mintavételre két
időpontot kap a páciens – hétfői
és szerdai napokra –, mivel a két
teszt között 48 órának kell eltelnie.
A vizsgálatra érkezőknek magukkal kell hozniuk az ÁNTSZ-iga-

zolást karantén elhagyásról és a
személyes iratokat (személyi igazolvány, TAJ-kártya, lakcímkártya).
A tesztre jelentkezőket külön bejáraton fogadják, és egy külön COVID-19 mintavételre kialakított
helységben történik a mintavétel,
a betegforgalomtól elkülönítve.
A kórház szakképzett munkatársa
a szakma szabályainak és a speciális előírásoknak megfelelően veszi le a mintát. A vizsgálati anyagot felső légúti váladékból, azaz
orr és/vagy garat nyálkahártyából
nyerik egy mintavevő pálcával. A

levett mintát az intézmény szállítja el tesztelésre a szükséges kérőlappal együtt, amelyet speciális
laborban végeznek, ennek eredménye 48 órán belül készül el. Az
eredményt a kazincbarcikai kórház
kapja meg titkosított PDF-formátumban, melyet a páciens részére
továbbítanak (ezért szükséges jelentkezéskor az e-mail-cím megadása).
A mintavétel díja 33 000 Ft, mely
tartalmazza a PCR-teszt díját, valamint a mintavételi és szállítási
költségeket.

ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

TELJES CSŐCSERE
SZÜKSÉGES AZ ATTILA ÚTON
Az ÉRV Zrt. tájékoztatója alapján augusztus 16-án Kazincbarcikán, az
Attila és az Alsóvárosi út kereszteződésénél egy 125 mm-es azbesztcement nyomócső tört el, melynek következtében ideiglenesen szünetelt a vezetékes ivóvízellátás.
A cég munkatársai a hibát még
aznap elhárították, de a feltárt vezeték állapota miatt, a biztonságos ivóvízszolgáltatás érdekében
szükségessé vált az érintett útszakasz alatti teljes vezetékcsere.
A további munkálatokat nehezítette, hogy a nyomóvezetéknek védőcső nélküli volt, illetve
egyéb közművek – többek között
szennyvíz, térvilágítás, telefon –
is azon a területen futnak, ezért
nagyrészt kézi erővel végrehajtható földmunkát végeznek.
Az ideiglenes helyreállításig a három és fél tonna alatti össztömegű
gépjárművekkel a munkaterületet
meg lehetett kerülni az Alsóvárosi

körúton, a nagyobb biztonság és a
torlódások elkerülése érdekében
a TESCO a 26. sz. főútról volt megközelíthető.
Az elágazás ideiglenes helyreállítása augusztus 19-éig megtörtént, az érintett útszakasz
ezt követően sebességkorlátozás mellett átmenetileg járhatóvá vált. A végleges helyreállítást
megkezdték a szakembereink,
melyet a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetés mellett félpályás útlezárással terveznek megvalósítani.
A munkálatok ideje alatt a lakosság szíves türelmét és megértését kérik!

9

2020. 08. 28.

JÓTÉKONYSÁG

ZSOMBORÉRT SPORTOLTAK

A múlt hétvégén, augusztus 8-án rendezték
meg az Egészségmegőrző klub szervezésében, Múcsony Nagyközség Önkormányzatának segítségével a Burinda Zsombor támogatását célzó Jótékonysági Fitness Napot.

Az SMA 1 betegséggel küzdő kisfiú számára a
lehető legteljesebb élet reményét a világ legdrágább kezelése (730 millió Ft), a Zolgensma
génterápia adhatja meg.
A szülők célja természetesen az, hogy gyermekük hozzájusson ehhez a gyógyszerhez.
Ezért fordultak a nyilvánossághoz, kérve
az embereket, akik megtehetik, segítsenek
nekik, támogassák őket, hogy a kezelés ára
összegyűljön. Mindennél nagyobb vágyuk,
hogy gyermekük teljes életet élhessen, lássák Zsombit járni, biciklizni.
A rendezvényen való részvétel ingyenes volt,
így mindenki annyival járult hozzá Zsombor gyógyulásához, amennyire pénztárcája
engedte. Az adományokat a folyosón lévő
gyűjtődobozokban lehetett elhelyezni. Az
esemény ideje alatt műanyag kupakokat is
gyűjtöttek, hogy ezzel is előmozdítsák a kezdeményezés sikerét.
Nagyon jó volt látni azt a közel 60 embert,
aki eljött sportolni és támogatni egy nemes
ügyet.
A nap végén Zsombornak és szüleinek, ünnepélyes keretek között adták át az adomány teljes összegét. A szülők nagy hálával
köszönték meg a résztvevőknek, és persze
mindenkinek, akik bármivel segítették céljuk elérését.
Említsük meg azok nevét is, akik óráik megtartásával, és anyagi támogatásukkal járultak hozzá Zsombor gyógyulásához: Kardió
aerobic – Apostol Vivien, Jóga 40 felett –
Sütő Ági, Zsírégető fitness – Elek-Tóth Évi,
Latin táncvarázs – Szavják András, Zumba –
Egészségmegőrző klub, Gymstick- Huhákné
Barna Dia, Kangoo- Hamar Nikolett.
(Szerző: Sütő Ágnes)

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.
KUPAKGYŰJTŐ PONTOK KAZINCBARCIKÁN:
• Pepita Bababolt - Egressy utca 9.
• Héra Szépségszalon - Jókai tér 3. Fsz/3
• Barcika Szolg Kft. Ügyfélszolgálat - Munkácsy tér 1.
• Polgármesteri Hivatal - Fő tér 4.
• Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvodája - Jószerencsét ut 4.
• Nefelejcs Tagóvoda - Alsóvárosi Körút 44.
• Sarok ABC - Babits M. 11.
• Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság - Szent Flórián tér 4.
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KOLOR KÖLYÖKTÁBOR
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CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

ÚJKAZINCI BARÁTI KÖR

IZGALMAS KÉT HÉT
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata évek óta
szervez szabadidős táborokat a kazincbarcikai
gyermekeknek, melynek célja a vakáció hasznos, élményekkel teli eltöltése.

SPORT
MINDEN
MENNYISÉGBEN
A Barcika Art Kft. idén nyárra hét héten keresztül kínált napközis jelleggel különböző tematikájú
táborokat a gyermekek számára. Augusztus 2. hetében a sporttáborban volt lehetőségük részt
venni a gyerekeknek. A tábor ideje alatt több mint tíz sportágban próbálhatták ki magukat az
apróságok.
A táborban olyan 8 és 14 év közötti gyerekek
vettek részt, akiknek mindene a sport, szeretnek mozogni, és akik nyitottak bármilyen
sportág kipróbálására. A foglalkozáson mindennap változatos programokkal várták a kicsiket.
Hétfőn túrával kezdtek a táborozók, majd
Bencs Zoltán táncpedagógus, koreográfus, a
Flash Táncstúdió vezetője foglalkozott velük,
aki táncórát tartott számukra. A sűrű programban később kézilabdaedzésen is részt vettek az apróságok. Kedden a sport mellett egy
kis szórakozás is várt a gyerekekre, hiszen a
Csónakázó-tónál kipróbálhatták a lézerharcot
is. Délután érzékenyítő foglalkozást tartottak
nekik, ahol gyengénlátók érkeztek hozzájuk,

akiktől megtanulhatták, hogyan tudnak olyan
gyerekeknek vagy felnőtteknek segíteni, akiknek erre szüksége van.
Szerdán ismét mozgalmas nap várt a kicsikre,
hiszen teniszoktatást és kézműves foglalkozást tartottak nekik. Csütörtökön és pénteken
kosárlabdát, úszást, és egy 90 perces
futballedzést, illetve pihenésképp mozidélutánt szerveztek a táborozók
számára. Zwillinger
Fanni szerint a
gyerekek láthatóan élvezték a
tábort, bár az
első nap nagyon elfáradtak, ennek ellenére nagyon jól
sikerült a város
körüli 6 km-es kerékpártúra is.

Idén a koronavírus-járvány miatt elmaradtak
az osztálykirándulások és az egyéb gyermekprogramok, melyek lehetővé tették volna, hogy
a kicsik „kitombolják” magukat. Ezért is fektettek különös hangsúlyt a mostani programokra
a szervezők, hogy kissé kárpótolják a korábban
négy fal közé szorult gyerkőcöket. A két turnusban lebonyolított tábor első része augusztus 3-án kezdődött, 15 kisiskolás részvételével.
A hétfőtől péntekig tartó esemény minden
egyes pillanatát élvezték a gyerekek. Nem véletlenül, hiszen a családsegítő munkatársai igyekeztek a kedvükben járni. Az első nap délelőttje
természetesen az ismerkedéssel telt el. Megszokott program a Kazincbarcikai Sportközpontba tett látogatás, ahol ezúttal Pátrovics
Géza, a KVSE Súlyemelő Szakosztályának vezetőedzője avatta be a táborozókat a súlyemelés
fortélyaiba, amit nagy örömmel ki is próbáltak
a gyerekek. Ezt követően játékos vetélkedőn
bizonyították ügyességüket az apróságok.

Az Újkazinci Baráti Kör „Kávéházi délutánok”
programsorozatának első és második műsora
a vers és zene bűvöletében zajlott.

A fárasztó futkározás levezetéseként a Gyermekek Házában pihentető kézműveskedés várta a résztvevőket.
Hatalmas sikere volt a másnapi, berentei „lézerharcnak”, valamint a csütörtökre tervezett poroszlói kirándulásnak. Itt a gyerekek a Tisza-tavi
Ökocentrum Európa legnagyobb édesvizi akváriumrendszerében tekinthették meg a hazai
halfauna egyedeit.
Az izgalmas utazást rajzaikban örökítették meg
a kisdiákok. A CsSSz dolgozói odafigyeltek a
gyerekek egészséges étkezésére, amibe természetesen belefért némi nyalánkság is. A tábor
második ciklusában a herbolyai gyerekek vettek
részt. Az előzőekhez hasonlóan sok-sok játékban és meglepetésben volt része az ugyancsak
15 gyermeknek.
Számukra a legnagyobb élményt a szilvásváradi
túra jelentette. A szervezők a két hét alatt különös gondot fordítottak arra, hogy a kicsik sokat
legyenek a szabad levegőn.
Rengeteg játszótéri látogatást iktattak be a
foglalkozásokba, - a járványügyi szabályok betartása mellett – hogy a gyerekek minél jobban
kiélhessék a mozgásigényüket. Ennek megfelelően a tábort focibajnokság és tollaslabda zárta,
egy kis mesenézéssel kiegészítve.

IDŐVÁR NYUGDÍJAS KULTURÁLIS KLUB

KÖZÖS ALKOTÁS

Sokéves barátság fűzi az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagjait herbolyai kis barátaikhoz.
Minden esztendőben, több ízben kilátogatnak a Kazincbarcikai Család – és Gyermekjóléti
Szolgálat Herbolyai Szociális Blokkjának épületébe, hogy pár örömteli órát töltsenek együtt
a gyerekekkel.
Ezúttal nem egyedül érkeztek. A miskolci Szikra Alapítvány – állandó partnerük és
munkakapcsolatuk – ügyvezetője néhány
héttel ezelőtt érdeklődött a klubvezetőtől:
„Mikor mentek Herbolyára a gyerekekhez?
Veletek tartanánk”.
Jöttek, és természetesen nem üres
kézzel. Papp Mónika
ügyvezető, az alapítvány játék adományát hozta el a
közösségnek, nagy
boldogságot okozva

IRODALMI
KÁVÉHÁZAK

a gyerekeknek. Ezt fokozta tovább az Idővár
Nyugdíjas Kulturális Klub tagjaival való közös
alkotás és móka.

Fotó: Gál Gábor

Az interaktív sorozat első vendége Orosz Margit a Bánvölgye
poétája, Németh László-díjas író, költő, publicista, a Magyar Nemzeti Írószövetség tagja
volt. Az írónőnek eddig hat kötete jelent meg.
Az augusztus 11-ei programon nagyon szép
számú közönség előtt a napokban napvilágot látott, Vésett idő című könyvét mutatta be
az érdeklődőknek. A kötetben található versek, gondolatok, érzések, a mindennapokból
kiragadott képek, a gyorsuló idő reflexiói. A
költő kapcsolatokról, élményekről, emberekkel, szülőfölddel, természettel összekovácsolt
sorsokról ír.
A prózai részeket zenei betétek színesítették,
melyek hangulatilag a versekhez illeszkedtek. Az esemény zenei közreműködői Kottner László, Dzsupin Imre és Horváthné Sánta
Ildikó voltak.
A bemutatót követően a közönség is aktívan
bekapcsolódott a programba. A krízishelyzet
sokakból kihozta a szunnyadó alkotókedvet. Ez
az időszak mindenki számára az élet rendkívül
különleges periódusaként fog megmaradni. Írásában ezt a néhány hónapot foglalta össze Tóth
Andrásné, prózában és versben, mellyel nagy
sikert aratott, hasonlóan az alberttelepi Kunvári
Etelkához, aki az édesanyák tiszteletéről szóló
versét mondta el, de ismét hallhatta a közönség
szavalni Hazag Mihályt is. A rendezvény háziasszonya Landenberger Lászlóné volt.
Kávéházi délutánok programsorozatának második részére augusztus 19-én került sor. Dévai
Nagy Kamilla Liszt-, Bartók- és Kazinczy-díjas,
Magyarország Érdemes Művésze, valamint az
általa alapított és vezetett Krónikás Zenede
növendékei voltak a vendégeik, és nyújtottak
felejthetetlen előadást a szép számú közönségnek.
Előadásukban elhangzottak népénekek, balladák, megzenésített versek a 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátumról. Kálmán Vilmosné beszédében megemlékezett a történelmi
eseményről és az államalapítás, valamint az új
kenyér ünnepéről.
Augusztus 20-án a társaság az államalapító Szent István király tiszteletére szervezett
megyei ünnepségen vette át Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzatának kitüntetését, a megye Civil Közösségeiért Díjat.
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VRCK

„KÉSZEN ÁLLUNK A FELADATRA”

A Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika július elején hozta nyilvánosságra, hogy a 2020/21es szezonban Toronyai Miklós lesz a férfi röplabdacsapat vezetőedzője, munkáját pedig Szabó
Dávid fogja segíteni másodedzőként. Az edzőpáros boldogan néz elébe a következő idénynek,
hiszen számukra nemcsak szülővárosukat jelenti Kazincbarcika, hanem sportpályafutásuk
alapvető állomását is.

Nem akármilyen röplabdás múlttal rendelkeznek. Mindketten tagjai voltak a magyar
válogatottnak, illetve sok évet töltöttek különböző külföldi kluboknál is. Ha összegezni
kellene, mit emelnének ki profi játékosi pályafutásukból?
Toronyai Miklós: Nagyon fiatalon, alig tizenöt évesen kerültem a VRCK felnőtt csapatához, majd két évvel később Nyíregyházára igazoltam. Ott szereztem az első bajnoki
címem, aztán néhány év után visszajöttem
Kazincbarcikára. Itt már részese voltam az
első aranykorszaknak. 2007 tájékán ismét
fordulóponthoz érkezett az életem, Romániába szerződtem, ahol az első állomáshelyem
Constanta volt. Ott értem el a legnagyobb
sikereimet. Onnan egy-egy szezonra Marosvásárhelyre és Kolozsvárra vitt az utam, de
megfordultam Libanonban és Ausztriában is.
Öt-hat év külföldi szereplés után a családalapítás mellett döntöttünk a feleségemmel, s
úgy gondoltuk, hogy ez az ide-oda költözés
nem biztosít megfelelő hátteret a gyermekneveléshez, így hazatelepültünk, amit azóta
sem bánok.
Szabó Dávid: Ha jól emlékszem, 2004-ben
kerültem fel a felnőtt csapathoz, mint kerettag, a következő szezonban viszont már rendes csapattagként játszottam. Mindazonáltal
igencsak vándoréletem volt az elmúlt tizenhárom évben. Először egy nagyon jó, ötéves
szerződét kaptam Olaszországból. Kezdtem
Mantovában, aztán mentem Veronába, onnan
Szlovéniába egy évre, majd vissza Olaszor-

szágba, a Trevisohoz. Két év múlva Ausztriába,
az Innsbruck csapatához szegődtem, aztán
megint Olaszországba, a Trentino csapatához. 2015 januárjában kaptam két és fél hónapos szereplési lehetőséget Dél-Koreában.
Ezt követően jöttem haza egy évre, utána egy
teljes szezont Törökországban játszottam, de
a második aranykorszakra már visszaértem.
Most az Idény első felét Romániában játszottam, ahonnan át kellett mennem Szerbiába.
Sajnos, a vállműtétem miatt ki kell hagynom
a következő szezont, ám a profi pályafutásommal nem hagytam föl. Azon leszek, hogy
a 2021/22-es szezonban már teljes értékű játékos legyek. Valószínűleg Barcikán, de ha lesz
lehetőségem külföldre szerződni, meg fogom
próbálni. Nem tudom, hogyan fogok dönteni,
mert időközben megszületett a kislányunk,
és családostól ezt a vándorcirkusz életet nem
olyan könnyű élni.
Hogyan ítélik meg a mostani barcikai csapatot?
Toronyai Miklós: Pillanatnyilag nem teljes a keret, még várunk játékosokat. Azzal a magyar
maggal, akik itt maradtak, már dolgozunk. Azt
mondom, hogy ezek a játékosok semmivel
sincsenek elmaradva a többi klub játékosától. Sok csapatnál már kirajzolódott, hogy
milyen külföldi játékosokat hoznak. Nekünk
is vannak egyeztetések, tárgyalások. Szerződésünk van Lukasz Ciupával, aki augusztus 3-ától készül együtt a fiúkkal. Egy-két
posztot meg kell még erősítenünk, de azokra
is ki van nézve játékos. Ha azok összejönnek
– Dáviddal egyetértünk ebben – nagyszerű
csapat lesz ez a garnitúra.
Hogyan képzelik el a közös munkát?
Toronyai Miklós: Azt gondolom, hogy egyenlő
mértékben osztjuk meg a feladatokat Dáviddal. Már nyithatnánk egy külön telefonvonalat, mert folyamatosan beszélünk egymással. A műtét miatt kicsit hagytam pihenni, de
rá két-három napra muszáj voltam felhívni,

BABA- ÉS GYERMEKÚSZÁS
Vasárnap délutánonként várjuk a kedves érdeklődőket!
A foglalkozás díja: 1 700 Ft/gyermek.
Időpont:
minden vasárnap
14.00 -tól 4 hónapos kortól
15.30-tól 3 éves kortól

Oktató:
Valkóné Gyulavári Marianna
Bovebb felvilágosítás és információ:
06-30/755-5811, www.barcikaart.hu

hogy elmondjam történéseket, meg aztán ő is
kérte, hogy tájékoztassam az itteni dolgokról.
Nem vállaltunk könnyű feladatot, de készen
állunk. A Marek Kardos által megteremtett,
a védekezésen alapuló játékot követjük, ám
a támadásban más elképzelést szeretnénk
megvalósítani. Ugyanazt a szellemiséget és
mentalitást várjuk el a játékosoktól, amivel
mi is játszottunk, mert aki valamit el akar érni
a sportban, ahhoz az alázat és az akarat a minimum.
(Teljes interjú: www.kolorline.hu)
Fotók: Kovács Loretta/vrck.hu

ELMARAD A
KOLORFUTÁS
A koronavírus-járványra való tekintettel Kazincbarcika Város Önkormányzata már a veszélyhelyzet kihirdetése előtt felfüggesztette
az önkormányzat megbízásából szervezett
kulturális események megrendezését. A tömegrendezvényekkel kapcsolatos, esetleges őszi kormányintézkedések továbbra sem
kiszámíthatók, így a rendezvény megvalósíthatósága bizonytalan, ezért a Kolorfutást
szervező cég, a Barcika Art Kft. lemondja a
szeptember 13-ai, több száz fős nevezéssel
rendelkező közösségi futóversenyt.
Mivel az eseményre csak online formában
volt lehetőség nevezni, ezért a Barcika Art
Kft. minden nevezőt e-mailben értesít, és a
nevezési díjat legkésőbb október 1-jéig vis�szautalja a jelentkezőknek.
Megértésüket köszönjük!
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KOLORCITY ARÉNA

FELAVATTÁK AZ ÚJ PÁLYÁT

Ünnepélyes keretek között adták át a Kolor
city Arénát augusztus 16-án, az első hazai
meccs alkalmával. A Merkantil Bank Liga
2020/21 negyedik fordulóján a Pécsi MFC ellen küzdött a Kolorcity Kazincbarcika SC.
A hazai szektorok hivatalos nézőszáma 777, a
vendégé pedig 145 fő volt, így telt házzal nyitotta meg kapuit az új, nemzetközi mérkőzések
megtartására is alkalmas stadion. Az átadón
mutatkoztak be a város kabalaállatai is: az unikornis és az oroszlán, akik a 11-es rúgó versenyen biztatták az ifjú focistákat.
Az ünnepélyes pályaavatón, valamint az első
hazai mérkőzésen Hajdú B. István, Prima Primissima díjas magyar sportújságíró, sportriporter
töltötte be a speaker szerepét.
A meccs kezdete előtt a klub támogatóinak képviselői egy dedikált mezt és egy csapatképet
kaptak ajándékba.
Hevesi Tamás KBSC indulóját követően Petrovics
László és Kálmán Vilmos, a Vegyész egykori csillagai végezték el a hazai meccs kezdőrúgását.
A mérkőzés szünetében a Debreceni Cheerleader csapat fokozta a hangulatot, valamint
átadták a legeredményesebb 11-es rúgóknak
a megérdemelt sportszer-ajándékcsomagokat.
A Pécsi MFC elleni nyitómérkőzés sajnos vereséggel, 0-1-es végeredménnyel zárult.

MERKANTIL BANK LIGA
2020/21 eredmények

1. forduló: Vasas FC Kolorcity Kazincbarcika SC
1:1
2. forduló: FC Ajka Kolorcity Kazincbarcika SC
3:1
3. forduló: Kaposvári Rákóczi FC Kolorcity Kazincbarcika SC
1:1
4. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC Pécsi MFC
0:1
5. forduló: Soroksár SC Kolorcity Kazincbarcika SC
0:2
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2020. SZEPTEMBER 1.

ÚTLEZÁRÁS ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁS
A MEZŐNY HÁROMSZOR VONUL ÁT A VÁROSON:
• 14.29 óra: Múcsonyi út – 26-os út - Jószerencsét út - unikornis körforgalom - Jószerencsét út Építők útja - Tardonai út
• 15.23 óra: 26-os út - Egressy út- unikornis körforgalom – Jószerencsét út - Építők útja - Tardonai út
• 16.19 óra: 26-os út - Egressy út- unikornis körforgalom – Jószerencsét út - Építők útja CÉL

A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny mezőnye 2020. szeptember 1-jén, kedden Kazincbarcikára érkezik. A szakasz Sárospatakról indul és 14 óra után
érkezik a városba. A mezőny háromszor halad át a célkapun, mely az Építők útján (a kórház és a Don Bosco
Sportközpont közötti útszakaszon) kap helyet.
A térkép mutatja a verseny kazincbarcikai útvonalát.

2. és 3.
áthaladás

A megadott időpontok előtt 10-20 perccel időszakos forgalomkorlátozás, útlezárás várható.
FIGYELEM! A VERSENYZŐK 50-70 KM/ÓRÁS SEBESSÉGGEL IS HALADHATNAK,
VIGYÁZZON A SPORTOLÓK ÉS A SAJÁT TESTI ÉPSÉGÉRE!

Piros vonal: teljes útzár

26

Behajtás a
Móricz és a
Radnóti terekre

Piros szaggatott:
időszakos útzár

1. áthaladás
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TÜRELMÜKET ÉS MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
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SZURKOLÓI ZÓNÁK:
1. Építők útja: kórház és Don Bosco Sportköz2. Jószerencsét út: unikornis körforgalom és Épípont közötti szakaszon
tők úti kereszteződés között
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IDŐSZAKOS ÚTLEZÁRÁS (TÉRKÉPEN PIROS SZAGGATOTTAL JELÖLVE):
A 26-os út a Mátyás király út, Mikszáth K út, a
• szeptember 1. 13.00-16.45 az Egressy út, Tóth
Május 1. út, és az Attila út felől lesz megközelítÁrpád u. kereszteződéstől az unikornis körforhető az időszakos forgalomkorlátozások figyegalomig, a Jószerencsét út unikornis körforgalembevételével.
lomtól az Építők úti kereszteződésig,
Felső-Barcikán a közlekedés akadálytalan
A Radnóti M. és Móricz Zs. tér a 26-os út felől
marad, innen a 26-os út a párhuzamos utcákon
közelíthető meg.
keresztül megközelíthető, az időszakos útlezárás
• szeptember 1. 14.00-16.45 között Jószerencsét
kikerülhető.
út, Építők útja (kivéve a fent leírtakat), Tardonai út, 26-os út Vadna felől
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PARKOLÁSI TILALOM (TÉRKÉPEN NARANCSSÁRGÁVAL JELÖLVE)
• Szeptember 1. 8.00-20.00 Építők útja és TarKarnevál Étterem, Takarékszövetkezet előtti
donai út teljes szakasza, Egressy út unikornis
teljes útszakasz)
körforgalom és 26-os út közötti szakasza (a

VÉDEKEZÉS A VÍRUS ELLEN! VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
a Mátyás király úton közlekednek. További info:
A Tour de Hongrie szervezői arra kérik a szurkowww.kolorline.hu.
lókat, hogy mindenki vegye komolyan a koronaA versenyről az M4 Sport élő közvetítést ad. Az
vírus elleni védekezés szabályait, így lehetőség
adás az interneten a www.tdh.hu oldalon vagy a
szerint viseljenek maszkot és tartsák a 1.5 métecél helyszínén élőben és óriás kivetítőn is követres távolságot.
hető.
A verseny napjára vonatkozó közlekedési információkat folyamatosan frissítjük. A buszjáratok

ok
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ÚTLEZÁRÁS (TÉRKÉPEN PIROSSAL JELÖLVE):
szerencsét út Szabó Ervin utca közötti szaka• augusztus 31. 18 órától szeptember 1. 20.00
sza és a Liget utca Építők út felőli bekötője,
óráig Szabó Ervin utca: Építők útja felől a kórház oldalsó bejáratáig,
• augusztus 31. 18.00 – szeptember 1. 20.00 a
• szeptember 1. 7.00-20.00 az Építők útja: JóPolgármesteri Hivatal mögötti parkoló.
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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

ÚSZÁSOKTATÁS
INDUL FELNŐTTEKNEK

SZEPTEMBER 4-ÉN PÉNTEKEN kezdő és haladó
szinten Kozma Krisztián (06-30/211-8496) oktatóval.
A foglalkozások kezdőknél pénteken 19 órától
valamint szombaton 12 órától, haladóknál pénteken 18 órától
valamint szombaton 11 órától kezdődnek.

SZEPTEMBER 4-ÉN PÉNTEKEN

GYERMEKTANFOLYAM INDUL
Bedéné Tóth Zsuzsanna (06-30/393-0496) és
Tóth Katalin (06-70/366-7581) oktatókkal
tudásszint alapján.
A foglalkozások pénteken 16, 17 és 18 órától
valamint szombaton 9, 10 és 11 órától kezdődnek.

VÍZHEZ SZOKTATÁS
„FÓKA CSOPORT” FOGLALKOZÁSOK
szombaton 9, 10 és 11 órától kezdődnek,
a foglalkozás díja 1700 Ft/fő.

Bérletvásárlás, pénztár-nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek 17.00 óráig; kedd-csütörtök 19.00 óráig.
A MÁRCIUSBAN MEGVÁSÁROLT BÉRLET
A SZEPTEMBERI TANFOLYAM SORÁN FELHASZNÁLHATÓ .

Egy turnus 8 alkalmas, névre szóló
úszásoktatás-bérlettel vehető igénybe,
melynek ára 8000 Ft.

kazincbarcikai

