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MÁRCIUS 15.

BURINDA ZSOM BOR

KÖLTSÉGVETÉS

A koronavírus-járvány miatt idén is elmaradt
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett városi ünnepség Kazincbarcikán. Dr. Szuromi Krisztina jegyző, Szitka
Péter polgármester és Klimon István alpolgármester a Jókai-szobornál koszorút helyeztek
el március 15-én, így tisztelegve a forradalom
és szabadságharc hősei előtt.

Burinda Zsombor veleszületett gerincvelői izomsorvadásban, közismertebb néven SMA
1-es típusú betegségben szenved. Egy egész ország a kisfiú és családja mellé állt, hogy
összegyűljön a gyógykezeléshez szükséges 730 millió forint.

A 25000 fő lélekszám feletti városok állami kompenzálása kapcsán
március 9-én Budapesten találkozott Szitka Péter polgármester
Balla György miniszteri biztossal a Miniszterelnökség épületében. A
kompenzáció kapcsán ez volt a második találkozó, februárban a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely hívta egyeztetésre az érintett települések vezetőit.

TISZTELET
A HŐSÖK
ELŐTT

MEGKAPTA A VILÁG
LEGDRÁGÁBB
KEZELÉSÉT ZSOMBI

Zsombi 2019. október 22-én lyukas szívvel
született, ami miatt négy hónaposan megműtötték, majd kiderült, hogy SMA 1-es típusú gerincvelői izomsorvadásban szenved.
A kazincbarcikai kisfiú 2021. március 12-én
megkapta azt az életet jelentő gyógykezelést, amiért hónapokig küzdött családja. A
gyermek közösségi oldalán anyukája, Burinda
Szabina így fogalmazott: „Életében reméljük,
most egy újjászületés kezdődik, ahol egyre
inkább megtapasztalhatja a mozgás szabadságát és örömét.”
– Azon leszünk a jövőben, hogy ezt a szabadságot minél inkább megadhassuk Zsombi
számára, hogy a lehető legszebb gyermekkora
lehessen. Majd felnőve pedig a lehető legteljesebb életet élhesse – nyilatkozta telefonon
az édesanya.
A kisfiú szülei köszönetüket fejezik ki a Be
thesda Kórház orvosainak és ápolóinak, hogy

mindent megtettek azért, hogy ez az egyáltalán
nem egyszerű eljárás zökkenőmentesen megtörténjen, valamint a Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet orvosainak is, hogy mindent
megtettek Zsombiért.
Elmondható, hogy a gyermek jól viselte a gyógykezelést, jelenleg steril környezetben kórházban
van megfigyelés alatt. A szülők bíznak abban,
hogy hamarosan pozitív változások történnek
a kisfiuk életében.

ÉPÜLETDEKORÁCIÓS PÁLYÁZAT

SZÍNEZZÜK TOVÁBB KAZINCBARCIKÁT!

A Barcika Art Kft. újabb épületdekorációs
pályázatokat hirdet a Mátyás király út 1-7.
szám alatti homlokzat és a KolorCity Aréna
falfelületeire.

Egyedi tervezésű, több részből és többféle
technikával készült installáció tervezésére
várják a munkákat, melyek a város, a városmárka, a házfal esetében a kerékpározás, az arénánál pedig a labdarúgás szoros
kapcsolatát jelenítik meg, hirdetve ezzel a
mozgás szeretetét, az egészséges életmó-

dot. 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 2020 között közel negyven kazincbarcikai lakó- és középület egyegy homlokzata újult meg, kreatív alkotások
elhelyezésével.
A pályaművekkel szemben elvárás, hogy illeszkedjenek a Kolorcity-koncepcióhoz. A

pályázatrokra kizárólag csak új, saját, máshol még nem látható alkotásokkal lehet jelentkezni.
A részletes kiírás és pályázati dokumentumok a kolorcity.hu és a kolorline.hu oldalon
találhatók.
A „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02027
projektszámú pályázat támogatásával valósul meg.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

AZ ÁLLAMI KOMPENZÁCIÓ ÖSSZEGÉNEK
ISMERETE NÉLKÜL KELLETT ELKÉSZÍTENI
KAZINCBARCIKA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT

A tavalyi adóelvonások kompenzálása ügyében Szitka Péter polgármester Demeter Zoltán országgyűlési képviselővel
is tárgyalt az elmúlt időszakban.
A szolidaritási hozzájárulás és a
vírus elleni védekezés költségei
jelentős terhet róttak Kazincbarcika költségvetésére. A város
esetében ez az összeg 1.7 milliárd forint, amit a városnak önállóan kellene kigazdálkodnia. A
megbeszélések során kiderült,
hogy a 890 milliós szolidaritási
hozzájárulást már biztosan nem
fogja figyelembe venni a kormány. Az adóelvonások és a koronavírus elleni védekezés miatt
kieső 824 millió forint kompenzálására viszont ígéretet kapott
Szitka Péter az országgyűlési
képviselőtől. Kazincbarcika Város Önkormányzatának március 1-jéig az állami kompenzáció

összegének ismerete nélkül kellett elkészíteni a város 2021. évi
költségvetését. Idén egy úgynevezett állami kompenzációs
összeg elnevezésű sort jelöltek
meg a tervezetben, azzal az ös�szeggel, amit szeretnének megkapni a Magyar Államtól.
– Demeter Zoltánnal együtt
abban maradtunk, felsorakoztatjuk a költségeket és
az elvonásokat, majd ezeket
számszerűsítjük. Arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy a
kormányzati támogatást feltétlen beletesszük a költségvetésbe, egyfajta ellenlábaként a kiadásoknak, ami azt jelenti, hogy
a kompenzálás mértéke fogja
meghatározni, hogy a későbbiekben hogyan kell majd módosítanunk. Ezzel a lábbal fogadtuk
el a költségvetést – mondta el a
városvezető.

CSAK A FEJLESZTÉSEKET TÁMOGATJA AZ ÁLLAM,
A MŰKÖDÉST NEM
Balla György miniszteri biztos a
március 9-ei egyeztetésen elárulta, hogy elsősorban a városok fejlesztéseit akarják támogatni.
– A miniszteri biztossal történt
megbeszélés során körvonalazódott, hogy az a 824 millió forint,
ami az adóelvonások és a koronavírus elleni védekezés miatt
kiesett nem feltétlenül lesz kompenzálva, mivel működést nem
finanszíroz a kormányzat. Ami
azért esik rosszul, mert tavaly
év végén volt egy olyan önkormányzati csokor, amely konkrétan működési finanszírozásra
kapott nagymértékű támogatást
– árulta el a polgármester.
A találkozón a miniszteri biztos kérése az volt, hogy a fejlesztésekről

készítsenek egy részletes listát és
küldjék el a miniszterelnökségnek.
– Értelemszerűen ez egy táblázatban rendelkezésre áll a polgármesteri hivatalon belül, mert
ezek folyó beruházások, amiket a kollegák felügyelnek és
naprakészen görgetnek maguk
előtt. A fejlesztéseket és beruházásokat felsorakoztattuk és
adtunk nekik egy rangsort is,
melyek azok, amiket feltétlen
szeretnénk, hogy megvalósulnának és melyek azok, amelyek
tolhatóak és ütemezve megvalósíthatók lesznek – tájékoztatott Szitka Péter, aki hozzátette,
hogy a listát postázás előtt Demeter Zoltánnal együtt írták alá.
A tervek szerint következő állomásként egy újabb találkozó-

ra kerül majd sor Balla Györg
gyel és a szakmai stábjával,
ahol tovább pontosítják a listát, illetve az is kiderül, hogy
mekkora lesz a kompenzáció összege. Ha ez nem történik meg, mert a táblázat

alapján ezek egyértelmű iránymutatások a szerzők irányába, akkor ebből egy összesített
levél formájában Gulyás Gergely előterjeszti a kormánynak,
amely várhatóan áprilisban dönt
a támogatásról.

TOVÁBBRA IS FONTOS A TERVEZHETŐSÉG
– Ha egy önkormányzat tudja,
hogy milyen bevételre számít,
és mire szeretné azt költeni,
automatikusan meghatározza, hogy milyen stabil az éve a
városnak. Ha a tervezett bevételeket érintő kormánydöntések születnek a következő
időszakban is a pandémiára hivatkozva, akkor megborul az
egész egyensúlya. Rutinosabb
városvezetők és testületek
igyekeznek ezeket kompenzálni, de eljön egy határ, aminél
már ez nem lehetséges – fejtette ki a polgármester, aki kiemelte, hogy a találkozókon az
érintette városvezetők jelezték, hogy elsődleges prioritás
mindenki számára egy kijelölt
egyenes sávot határozzanak
meg, amiben nincs kilengés.
Ha hamarabb kapnak jelzést
az önkormányzatok a terveBalla György
miniszteri biztos

zett törvény- vagy jogszabályi
módosításról, ami érinti az éves
költségvetést, akkor felkészültebben tudnak reagálni rá, és tervezni akár a járvánnyal kapcsolatosan vagy azt nem érintő ügyről
– Most tárgyalja az országgyűlés az építéshatósági kérdésköröket, amelyekről mi, városvezetők sem tudjuk, mi köze van a
pandémiához. Ezeket az aggályokat próbáltuk jelezni. Jó lenne, azt áthidalni, hogy különbség
van önkormányzat és önkormányzat között – mondta Szitka Péter, aki bízik benne, hogy a
következő évi választás ellenére
a kormány az ellenzéki önkormányzatok, illetve a városban
élők helyzetét nem politikai hovatartozás szerint fogja kezelni, és minden segítséget megadnak, hogy a települések
megfelelően működhessenek.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS

BERUHÁZÁS

A Miskolci Egyetem Műszaki és Anyagmérnöki Kara az Irinyi János
Református Oktatási Központba helyezi ki a vegyészmérnöki alapképzést. Az erről szóló együttműködési nyilatkozatot március 18-án
írta alá Kazincbarcika Város Önkormányzata képviseletében Szitka
Péter polgármester, Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, Csernaburszki Ferenc, az Irinyi igazgatója, valamint S. Varga Béla,
a Wanhua-BorsodChem Zrt. HR és kommunikációs igazgatója..

Az elmúlt években elindult a város egyik legrégebbi részének, az
Építők útja környezetének rendbetétele. Ennek első lépése volt az
Építők útja 1-9. szám alatti „kocka” épületek környékének meg
szépítése. Hamarosan az Építők útja 19. és 21. számú társasházak
közötti tér is megújul, valamint új parkolók és sétányok épülnek.

AZ IRINYI LESZ A TELEPHELYE A
VEGYÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSNEK

A tervek szerint idén szeptemberben levelező szakon kezdődne
a felsőfokú oktatás az Irinyiben. A
vegyészmérnök-képzés keretében az országban először, kísérleti jelleggel bevezeti a kar a személyre szabott oktatási modellt
is. Az alapképzésbe belépők mellé
páronként egy-egy fiatal mentoroktató áll majd, aki heti rendszerességgel konzultál a rábízott
hallgatókkal, segíti az előrehaladásukat a tanulmányaik során.
Az oktatás az Irinyi János Református Oktatási Központban, a
gyakorlati képzés pedig a BorsodChemnél történik majd, így a
hallgatók bepillantást nyernek a
cég működésébe, megismerik a
vállalati kultúrát, valamint a legkiválóbb szakemberektől tanulhatják meg a szakma alapjait. Az
Irinyiben országosan is kiemelkedő színvonalú az oktatáshoz
szükséges technikai feltétel és a
műveleti laboratórium.

– A BorsodChem részéről érkezett olyan igény az egyetem felé,
hogy szeretné a dolgozóit beiskolázni, ami egyezik az egyetem azon regionális céljaival,
hogy helybe vigyük a képzéseket. Ehhez jó partner az Irinyi, a
BorsodChem és teljes vállszélességben Kazincbarcika Város Önkormányzata, valamint a
Miskolci Egyetem. Azt gondolom, hogy ez egy gyümölcsöző
együttműködés kezdete, amit
folyamatosan fejlesztenek majd
a felek és egy sikertörténet lehet belőle. A tavaly szeptemberben aláírt együttműködésnek
folytatásaként kötötték meg
most az érintettek a megállapodást. Az aláírás után a partnerek
egyeztetik a további részleteket,
illetve kezdeményezik az oktatási hivatalnál a telephely létesítését – mondta el Ádám Zoltán, a
Miskolci Egyetem oktatási igazgatója.

FOLYTATÓDIK AZ ÉPÍTŐK
ÚTI TEREK FELÚJÍTÁSA

A sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárást követően megkötötték a vállalkozási szerződést és a kivitelező március
elején átvette a munkaterületet.
A beruházás során a régi trafót is
áthelyezik, valamint a városrész
kertészetileg is megújul.
A területrendezéssel kapcsolatos favizsgálatok során kiderült,
hogy több elöregedett, balesetveszélyes fa is van, melyek kivágása szükséges. Ezek pótlásá-

– A megállapodás megkötése egy újabb mérföldkő azon a
hosszú úton, amely végén Kazincbarcikán ismét lesz felsőoktatási képzés. Ezzel a város, az egyetem, az iskola és a
cég is jól jár, valamint óriási lehetőség a fiataloknak és az itt
élő vegyipari dolgozóknak egyaránt – fejtette ki Klimon István
alpolgármester, majd hozzátette, megyénk az ország vegyipari központja, így a jól képzett

szakemberekre biztosan szükség lesz az érintett vállalatoknál.
Ahol van felsőoktatás, az a város gyorsabban fejlődik, fontos,
hogy a fiatalok a városban maradjanak és hosszú távon tudjanak tervezni.
Az itt végzett fiatalok versenyképes tudással és gyakorlattal rendelkeznek majd, ami hatalmas előnyhöz juttatja őket a
karrierjük elindításában, vagy a
szakmai előmenetelükben.

FEJLESZTÉS

BIRKÓZÓ- ÉS SÚLYEMELŐCSARNOKKAL
BŐVÜL A KAZINCBARCIKAI SPORTKÍNÁLAT
Újabb szakágak sportolói örülhetnek a közeljövőben, ugyanis a BMSK Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata közös
beruházásában idén elkezdődik
a 2016-ban átadott Kazinczy Ferenc Tornacsarnok bővítése.
Az új csarnokrész a birkózó és
súlyemelő szakági sportolók
színvonalas edzését szolgálja
majd, kiemelt figyelmet fordítva
az utánpótlás-nevelésre.
A tervezett fejlesztés során 504
m2 alapterületen, a meglévő csar-

nok kiegészítéseként épül meg a
szigetelt épületrész, amely mellett a szükséges külső tereprendezést is elvégzik, valamint új járdákat alakítanak ki.
A várhatóan 2022-re megépülő
létesítményben erőnléti sarkot,
szertárt, irodát, gyakorlószőnyeget, szabványos birkózószőnyeget és súlyemelőtermet alakítanak majd ki.
A beruházás kivitelezése részeként a munkaterület átadás-átvételi eljárásra 2021. március 23án került sor.

ra várhatóan augusztus végén,
az építkezés utolsó szakaszában
kerül sor, az érintett övezetben
előnevelt facsemetéket, cserjéket és virágokat ültetnek majd.
– Bízunk benne, hogy az elkészített tervek alapján a jövőben
folytatódhat az út további szakaszainak és tereinek rehabilitálása is – mondta Szitka Péter
polgármester, aki hozzátette,
hogy a felújítás ideje alatt a lakosság türelmét kérik.

VONZÓNAK TALÁLJA TÖBB
GYORSÉTTERMI LÁNC IS A VÁROST
A tervek szerint egy gyorséttermi lánc települhet Kazincbarcikára.
A hír futótűzként terjedt a közösségi média oldalain. A gyorséttermi
lánc által favorizált Móricz Zsigmond téri zöld területet Kazincbarcika Város Önkormányzata nem fogadta el helyszínnek, így a további
egyeztetések eredményeként a Jószerencsét úti használaton kívüli
nyilvános wc területén valósulhat meg a beruházás.
Kazincbarcika polgármestere
Szitka Péter szerkesztőségünk
megkeresésére elmondta, hogy
már hosszú ideje szerettek volna
egy gyorséttermi láncot a városba csábítani. Ennek az előkészítési szakasza már 2020 év elején
elindult. A városvezető kiemelte,
hogy egy ilyen jellegű beruházás
esetén meghatározott marketingszabályok szerint telepítik a
cégek az egységeiket. Az önkormányzat bemutatta a gyorséttermi láncnak Kazincbarcika területeit és az üzletpolitikájukból
adódóan a Móricz Zsigmond teret
találták alkalmasnak a megvalósításhoz. Első körben a 26-os út
volt a meghatározó, de a Magyar
Közút az amúgy is forgalmas és
leterhelt 26-os útra való csatlakozást nem tette lehetővé.
Klimon István elmondta, a cég a
saját szabályai alapján döntött

arról, hogy a Móricz Zsigmond
térre szeretné felépíteni az éttermet.

– Mi folyamatosan kardoskodtunk amellett, hogy nem ez a
legmegfelelőbb hely és a lakossági ellenérzéseket elkerülve
nem lenne célszerű ide telepíteni. Jó hír az, hogy a február hónap közepén Szitka Péter polgármester egy olyan döntést
hozott meg, miszerint szóba
jöhet a túloldal, pontosabban a

régi wc-nek a helye, ami belátható, hogy számunkra sem egy
rossz gondolat, hiszen a városunknak a legfrekventáltabb
területén egy meglehetősen
rossz környezetet eredményez
az épületmaradvány, így már a
Jószerencsét útnak az átellenes
oldalán megépülhet a gyorsétterem.
Klimon István hangsúlyozta,
hogy a K07 jelű településrendezési terv módosítása az érintett
gyorséttermi lánc betelepülése
kapcsán a törvényi szabályozásoknak megfelelően fut tovább,
azaz attól függetlenül az eljárást
le kell folytatni, hogy a döntés
már február 15-én megszületett,
miszerint nem a Móricz Zsigmond téri zöld területre települ a
gyorsétterem.
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INTERJÚ

HOZZÁJÁRULÁS

A koronavírus-járvány leginkább az egészségügyben dolgozók munkájában okozta
a legnagyobb változást. A Covid-osztályok kialakítása, a munka megszervezése és a
mindennapi tevékenységek megfeszített tempót igényelnek az orvosoktól és az ápolóktól egyaránt. Kíváncsiak voltunk, hogyan éli meg ezt a rendkívüli helyzetet egy
érintett szakember. Migalyáné Mikó Renátát, a Kazincbarcikai Városi Kórház COVID-19
részlegének főnővérét kérdeztük meg a témában.

A pandémia miatt kialakult helyzet gazdasági szempontból is negatívan érinti a Kazincbarcikán működő sportegyesületek működését.
Mindemellett nem elvitatható tény, hogy a Vegyész Röplabda Club
Kazincbarcika felnőtt férficsapata a Magyar Kupában az előkelő harmadik helyet szerezte meg, valamint a klub égisze alatt egy Regionális
Röplabda Képzőközpont valósul meg a városban a tanévkezdésre. Az
elmúlt években az önkormányzat – jelezve pozitív hozzáállását a VRCK
működéséhez –, több mint 100 millió forinttal támogatta az egyesületet és a klub vezetőinek tulajdonában álló VRCK Kft.-t.

A VÉDŐFELSZELÉS VISELÉSE BÁR
MEGTERHELŐ, DE KIEMELTEN
FONTOS A 12 ÓRÁS MŰSZAKBAN IS

Mióta dolgozik a Kazincbarcikai Kórházban?

A pandémia sajnos mindannyiunk életét felborította. Nagy változást hozott
a munkámban is, hiszen a korábbi krónikus betegellátás átalakult aktív ellátássá. Az idős emberek ápolása, a régóta
meglévő betegségeinek ellátása és a további sorsának egyengetése átcsapott
az akár egészen fiatalkorú betegek akut
ellátásába is. Itt szeretném kiemelni a
szakdolgozó munkatársaimat, a nővérkéket, akik a krónikus és az aktív ellátásban is nagyszerűen helytállnak és az
osztály dolgozói maradtak minden nehézség ellenére.

A Kazincbarcikai Kórházban 2015. augusztustól dolgozom.

Egy COVID-19 fertőzött beteg milyen speciális ellátást igényel?

Melyik osztályon dolgozott a koronavírus-járvány előtt?

A Covid-19 fertőzőtt beteg kórházi körülmények között teljes elkülönítést igényel
minden más betegtől. A dolgozók csak
megfelelő védőfelszerelésben végezhetik munkájukat, melynek viselése 12 órás
műszakban nagyon megterhelő. A betegség lefolyása lehet enyhébb, illetve súlyosabb, de jellemző a hirtelen állapotromlás

Mikor döntötte el, hogy ezt a szakmát választja hivatásának?
A betegápolás valóban hivatás, nem egyszerűen csak szakma. A szakma választásakor még bizonytalan, túl fiatal voltam.
Hivatásommá a főiskolás évek alatt vált,
amikor már mélyebben és komolyabban
beleáshattam magam a betegápolásba.
Ekkorra már teljesen átláttam és átéreztem a betegek szükségleteit.

A járvány előtt a Krónikus Belgyógyászati
Osztályon dolgoztam.
Milyen változásokat okozott az életében
és a munkájában a pandémia?

is. Ennek megfelelően látjuk el a betegeinket, akiket a Covid-tesztek levétele után
az eredményektől függően helyezünk el a
kórtermekben. Az élettani paraméterek
(testhőmérséklet, vérnyomás, pulzus, légzés) ellenőrzése mellett történik a keze
lőorvos által elrendelt terápia végrehajtása (gyógyszerelés- intravénás injekciós,
illetve. infúziós terápia, lázcsillapítás, hör
gőtágító gyógyszerek, antibiotikumok,
egyéb vírusellenes gyógyszerek megadása, oxigénterápia biztosítása). Mindemellett természetesen biztosítjuk az alapvető
szükségleteket is. A fekvő betegeket etetjük, itatjuk, mosdatjuk, borotváljuk, körömápolást végzünk és gyógytornászaink
segítségével mobilizáljuk. A pszichés támogatás nagy hangsúlyt kap, a látogatási tilalom miatt az ápolók gondoskodnak a
betegek lelki egyensúlyáról.
Tehet-e valamit az ember annak érdekében, hogy ne súlyosbodjanak a tünetei?
Szomorú dolognak tartom, hogy az emberek egy része még most sem vesz tudomást a fertőzésről. Mindenkinek javaslom
a higiénés előírások betartását, a védőmaszk használatát, és a szociális távolságtartás szabályainak betartását ebben
az időszakban. A vírusellenes védekezésben jelenleg a védőoltás a leghatékonyabb
módszer. Véleményem szerint enyhe tünetekkel a beteg otthon tud a legjobban
pihenni, gyógyulni. Fogyasszon sok folyadékot, C- és D-vitamint, illetve mindennap
iktasson be egy kis mozgást. Ha viszont
tünetei erősödnek, ne késlekedjen felvenni a kapcsolatot a háziorvosával, aki eldönti a további teendőket.

HATMILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA
A VRCK-T AZ ÖNKORMÁNYZAT

A Vegyész RC Kazincbarcika két
szoros és egy sima játszmában
legyőzte a Kecskeméti RC-t a
K&H Magyar Kupa bronzmec�csén, így az előkelő harmadik helyen végzett.
– A Magyar Kupában elért bronz
érem az gyönyörűen csillog azt
gondolom, a szakmai munkának
ez egy ékes példája, ezúton is gratulálok a csapatnak és a szakmai
stábnak – mondta Szitka Péter
polgármester.
A nagyszerű eredményekkel
párhuzamosan jó ütemben halad a Regionális Röplabda Képzőközpont építése. A létesítmény
egyben a klub Röplabda Akadémiájának helyszíne is lesz. A tervek szerint a szeptemberi tanév
elejére már elkészülhet a képző-

központ, amihez új parkolókat is
kialakítanak majd.
– Az önkormányzat által tervezett parkolók számát megemeltük, így csaknem 46 parkolóhely
áll majd rendelkezésre. Bízunk abban, hogy ezek egy ütemben fognak megépülni, azáltal, hogy az
önkormányzat a saját részének
a fedezetét az építési költségekhez hozzá fogja rakni – nyilatkozta Kárpáti László, a VRCK elnöke.
– A képzőközpont születését látják a városlakók, amihez a kezdeteknél az önkormányzat több
mint 100 millió forinttal járult hozzá. Vélhetően rengetegen fogják
használni a létesítményt. A támogatásunkról biztosítottuk a klub
elnököt, a parkoló építésében is
partner az önkormányzat, így eh-

hez is hozzá tudunk járulni. A pandémia a szakágakat sem kíméli, akár működési nehézségekkel
is küzdene. A röplabdásoknak is
segíteni szeretnénk áthidalni ezt
az időszakot, így 6 millió forinttal támogatjuk a röplabdásokat,
hogy jelezzük az elért eredményhez való hozzáállásunkat – árulta
el a városvezető, aki hozzátette a
Regionális Képző Központ megvalósítása kapcsán a klub vezetése részéről egy kiváló szakmai
munka látszódik.
A Regionális Röplabda Képzőközpont már a megvalósulás fo-

lyamatában van, jelenleg az építkezés 30 százalékos készültségi
szakaszban áll. Az érintett felek,
mint Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Kazincbarcikai
Tankerület, valamint a Vegyész
Röplabda Club már korábban
megállapodtak arról, hogy a
sportlétesítmény átadása után az
épülettel kapcsolatos fenntartási
költségeket a Kazincbarcikai Tankerület, valamint a klub vállalja.
– A tervek szerint szeptemberben már aktív munka folyhat a létesítményben – fejezte ki reményét Kárpáti László.
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KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!

Kérjük, aki teheti, maradjon otthon! Tartsuk be a
higiéniai szabályokat és viseljük helyesen a maszkot!
Rendkívüli mértékben növekszik a koronavírus-fertőzöttek és a betegségben elhunytak száma hazánkban.
Városunkban az időben meghozott intézkedéseknek és
a lakosság szabálykövető magatartásának köszönhetően
lassabban emelkednek az esetszámok, de ahhoz, hogy
ezt megállítsuk, még fokozottabb védekezésre van szükség.
A védekezés leghatékonyabb formája az emberi, fizikai
kontaktok megszüntetése, vagyis, ha otthon maradunk.
Ez az egyetlen megoldás, hogy biztosan megvédjük
magunkat és a családunkat, ezért kérjük, aki teheti csak
a legszükségesebb esetekben menjen ki a lakásából! Ha
pedig mégis el kell hagyni az otthonunkat, akkor viseljük
helyesen a maszkot és ügyeljünk arra, hogy a kezünket
minden esetben mossuk meg, és ha lehet fertőtlenítsük
le, amikor hazaérünk!
A vásárlási idő lecsökkenthető azzal, ha listát írunk a
szükséges élelmiszerekről és termékekről. Mivel általában ismerjük a boltok elrendezését, hogy mit, hol találunk,
ezért céltudatosan megtervezhetjük akár az útvonalat is,
így hamarabb végezhetünk. Kerüljük a fizikai kontaktust,
és tartsuk mindenhol a 1,5-2 méteres távolságot!
Március 29-ig biztos, hogy maradnak
a korlátozó intézkedések
Amikor eléri az átoltottság a 2,5 millió embert, el lehet
kezdeni az újraindítást - jelentette be Orbán Viktor
miniszterelnök a Kossuth rádióban március 19-én.
A kormányfő kiemelte, hogy a jelenleg hatályban lévő
korlátozások változatlan formában hétfőtől még egy hétig
biztosan fennmaradnak.
Azt mondta, egyszerűbb lett volna két hétről dönteni, de
egy héten belül sok minden változhat, ezért hoztak most
intézkedést egyelőre egy hétre. Ráadásul a húsvét kockázatos időpont lesz, mert a járvány terjedése összefügg a
kontaktusok számával.
Az oltások számának növelése a legfontosabb védekezési
eszköz. (MTI)

Érvényben lévő korlátozó intézkedések:
• A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán,
közterületen kötelező.
• A másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter
védőtávolságot kell tartani.
• A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, az otthoni
munkavégzés ajánlott.
• Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben van este 8
óra és reggel 5 óra között. A kijárási tilalom alóli mentesség egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban
igazolni szükséges.
• Az üzletek zárva tartanak. Kivétel: az élelmiszerüzletek,
a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok,
a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító
üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó
üzletek, a piac és a termelői piac.
• Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magán
egészségügyi, a szociális, a pénzügyi, a postai és a
járműszerviz-szolgáltatásokat.
• Az éttermekben továbbra is van lehetőség elviteles
vásárlásra. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni.
• Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki. Az önkormányzatok kérésére az
óvodákban és az iskolákban biztosítani kell a gyermekfelügyeletet. A középiskolákban és a felsőoktatásban a
digitális oktatás továbbra is érvényben van.
• A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható
a másfél méteres távolság. Az igazolt sportolók edzései megtarthatóak, a mérkőzések kizárólag zárt kapuk
mögött lehetségesek.
• Szigorúbb lett a határátlépés ellenőrzése, de a tranzit- és
teherforgalom nem lett korlátozva.
• A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.
• Minden gyülekezés tilos.
• A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket.
• Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a
kulturális eseményeket.
• A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat,
múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.
• Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt.
• Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az
eseményen csak meghatározott személyek vehetnek
részt.
• A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R,
parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem
zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este
7-től reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetője köteles
ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.
A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását,
pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem
tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több
városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban
tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.

A lakosság informálásának hiánya nehezíti a háziorvosok
munkáját országos szinten. Kazincbarcika Város vezetői
folyamatos tájékoztatásának köszönhetően helyi szinten
nincs lakossági felháborodás a házorvosok oltási
rendjével kapcsolatban.
Országos szinten hatalmas felháborodást keltett, hogy
a lakosság kellő információ hiányában gyakran a háziorvosokon kéri számon, hogy miért nem oltották be vagy
miért nem tud kielégítő tájékoztatást adni a rendelkezésre
álló vakcináról.
Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara (MOK)
Győr-Moson-Sopron megyei elnöke közösségi oldalán
osztotta meg véleményét, miszerint az egyik legnagyobb
aktuális probléma a koronavírus elleni oltások szervezése. Posztjában pontokba szedve foglalta össze a témához
kapcsolódó tudnivalókat.
Kazincbarcika Város vezetői a koronavírus-járvány hazai
megjelenése óta folyamatosan, közlemények formájában
informálják a kazincbarcikaiakat, ennek köszönhetően
helyi szinten nincs lakossági felháborodás a házorvosok
oltási rendjével kapcsolatban.
Korábbi közleményünkből tudható: azt, hogy hetente
hány embert tudnak oltásra megszervezni a háziorvosok
az aktuálisan rendelkezésre álló vakcina mennyisége határozza meg. A vakcinahiány, illetve a különböző vakcinák
alkalmazási előírásai miatt a sorrendet az is befolyásolja,
hogy mennyi és milyen oltóanyag van éppen, és ezeket
milyen korosztályoknál lehet alkalmazni.
A heti feladataikat, a névlistát és az eloltható vakcinák
számáról, fajtájáról szóló tudnivalókat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a megyei oltási bizottságok
küldik el a háziorvosoknak.
A lista egyben egy prioritási rend is, a praxishoz tartozó
legidősebbtől halad sorban életkor szerint és figyelembe
veszi az oltandó idős ember dokumentált krónikus betegségeit is.
Minden háziorvosi körzetre egyedi oltási programok
vonatkoznak hetente, kéthetente a körzethez tartozó
betegek életkora, betegségei alapján.
Jelenleg a háziorvos értesíti a praxisához tartozó regisztráltakat, hogy ki és mikor számíthat az oltásra. Ő csak a
rendelkezésre álló adatok alapján dönt arról is, hogy ki
oltható vagy nem.

Regisztrálni továbbra is a vakcinainfo.gov.hu oldalon
lehet.
Jelentősen meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt,
ha az oltandók magukkal viszik az oltásra a hozzájáruló
nyilatkozatot. Kérjük, hogy ha teheti, akkor nyomtassa ki,
töltse ki és vigye magával az oltásra a nyilatkozatot akár
háziorvosi rendelőbe, akár kórházi oltópontra hívják Önt!
Háziorvosok elérhetőségei és rendelési idejük a kolorline.
hu és a kazincbarcika.hu oldalon találhatóak.
Igény esetén akár háromszoros kapacitással működik
a Kazincbarcika Város Önkormányzata által biztosított,
akut koronavírus-fertőzés kimutatására alkalmas
OMSZ PCR-mintavételi pont
November 3-ától azon betegek számára, akiknek egészségi állapota megengedi, és szeretnék felgyorsítani a
háziorvos/Nemzeti Népegészségügyi Központ által elrendelt mintavételt, lehetőség nyílik, hogy előzetes telefonos
időpontegyeztetést követően személyesen jelenjenek
meg a Kazincbarcika Város Önkormányzata által biztosított szűrőponton.
A vizsgálat gyorsítása érdekében gyorsteszteket is
alkalmaznak, amely, ha pozitív eredményt mutat, nincs
szükség további mintavételre, azt a Népegészségügyi
Központ elfogadja. Ha tüneteket produkál valaki, és negatív lett a gyorstesztje, akkor elvégzik a PCR-mintavételt is.
Az elmúlt héten dupla kapacitással és hosszított nyitvatartással, szombaton is működött a kazincbarcikai
PRC-mintavételi pont. Előfordult olyan eset is, amikor három szakember végezte párhuzamosan a
mintavételeket, fejenként átlagosan napi 50-60 főnél.
A teszt eredményei alapján elmondható, hogy az elmúlt
hetekben folyamatosan és meredekebben növekedett a
koronavírus-fertőzöttek száma. A mentőszolgálat mind
humánerőforrásban, mind eszközökben továbbra is fel
van készülve arra, hogy megnövekedett mintavételi igény
esetén bármikor bővítsék a kapacitásukat.
További információ: kolorline.hu

Jelezzék a háziorvosuknak,
ha megváltozik a telefonszámuk!
A háziorvosi körzetekben továbbra is folyamatosan zajlanak az oltások. A hatóságtól megkapott lista és a
rendelkezésre álló vakcinák alapján a háziorvosok telefonon értesítik az oltás helyszínéről és időpontjáról a
regisztráltakat. Kérjük, hogy amennyiben megváltozik a
telefonszámuk, akkor arról értesítsék a háziorvosukat!
Magunk és mások védelme érdekében az oltópontokon
és a rendelőkben is tartsák egymástól a 1,5-2 méter távolságot és belépéskor használják a kézfertőtlenítőt!

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK EGYMÁSRA!
SZITKA PÉTER

KLIMON ISTVÁN

polgármester

alpolgármester
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
hulladékszállítás rendje
nem változik a húsvéti ünnepek alatt.
A hulladékot munkaszüneti napokon, azaz
nagypénteken és húsvéthétfőn változatlanul, a korábbi
megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás
napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

A hulladékudvarok, valamint az ügyfélszolgálatok
nyitvatartásásával kapcsolatban kérjük,
érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeken.

Emil
karosszéria

Azok az ingatlanhasználók, akik rendelkeznek maximum
240 literes zöldhulladék gyűjtésre rendszeresített
gyűjtőedénnyel, azoknak elsődlegesen gyűjtőedényből
történik az ürítés, a zsák használatának mellőzésével.
A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas ingyenesen
biztosított zsák továbbra is megmarad, azonban pótlásuk
ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 darabig történik.
A zöldhulladék elszállítását a jövőben
április 1. –november 30. közötti időtartamban végezzük.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél,
ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. A közterületet nem
szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb
2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva,
kötegelve helyezhetők el a zsákok, illetve edények mellett.
Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és
gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban
és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló
anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan,
a zöldhulladék elszállítása kéthetente történik. Kérjük, a
megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak
megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a
www.bmhnonprofit.hu oldalon a saját településüket
kiválasztva a 2021. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
Amennyiben a zsák, illetve edény űrméretét meghaladó
zöldhulladék keletkezik, az ingatlannál összegyűjtött
zöldhulladék hulladékudvarainkban negyedévente 250
kilogrammig ingyenesen leadható.
BMH Nonprofit Kft.

állatorvos

Érdeklődni:
06-30/479-3914

BETEGVIZSGÁLAT,
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS:
INGYENES

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:

5 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:

5 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

8 000 Ft

További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06-21/3500-111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

A BMH Nonprofit Kft. 2021. évben áprilisban indítja a
házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.

Dr. Minár Gyula

TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS

A húsvéti ünnepek alatt a telefonos
ügyintézési lehetőség szünetel.

ÁPRILISBAN INDUL
A HÁZHOZ MENŐ
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

JACSÓ EMIL
karosszérialakatos
mester

szukamacska-ivartalanítás

14 000 Ft

szukakutya-ivartalanítás

20 000 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 Bence, Untenerné Márton Ágnes
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: 48/800-800
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető
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.
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VRCK

BRONZÉRMES A VEGYÉSZ

A Vegyész RC Kazincbarcika a Kecskeméti RC ellen lépett pályára március 7-én, a K&H Magyar Kupa bronzmeccsén. A találkozón a Vegyész két
szoros és egy sima játszmában győzte le a Kecskemét csapatát, ezzel
megszerezve a K&H Magyar Kupa harmadik helyét.
A Vegyész kezdte jobban a találkozót. Hathoz érve már három ponttal
ment a csapat. A pályaválasztó kecskemétiek 7-11-nél ki is kérték első
idejüket. Toronyai Miklós 16-20-nál kérte ki első idejét. Argilagos vezérletével zárkózott a KRC (19-22, 21-22), így ki is kérte második idejét a
Kazincbarcika, Ciupa hátára vette övéit – előbb ütésből, aztán blokkból,
majd ismét támadásból szerzett pontot (22-25, 0-1).
Juhász jó sáncával indult a második szett, majd hiába a szép VRCK-megoldások, a Kecskemét a meccs folyamán először előnybe került (5-4). El
is kapták a fonalat a kék mezesek (9-5). Toronyai időt kért. Kapaszkodniuk kellett Dudás Tamáséknak (12-9), a KRC ugyanis sokkal eredményesebben ütötte be a labdáit. 16-nál érte be ellenfelét a Kazincbarcika,
majd azzal a lendülettel át is vette a vezetést. Két gyors pontot szereztek
Krupánszki Olivérék, erre Toronyai időkéréssel választolt (20-21). A vezető edzőnek sikerült megnyugtatni a játékosokat, hiszen a végén Árva
beütötte a második játszmalabdát (23-25, 0-2).
Kecskeméti pontokkal indult a harmadik felvonás. Az előny alig egy perc
alatt el is olvadt (7-7), hiszen 9-nél már Ciupáék mentek eggyel. Mihalj
átüthetetlen volt (8-12), Páez remekül osztotta a labdákat. Megduplázta
előnyét a VRCK (8-16). A végén óriási különbség alakult ki a felek között,
így Toronyai a fiatal játékosainak is lehetőséget tudott adni. Végül magabiztos teljesítménnyel a Vegyész megszerezte a bronzérmet (14-25, 0-3).

BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

MEGÚJUL A FAÁLLOMÁNY
A CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL

A Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársai a következő ültetési szezonban a beteg, kiszáradt, félig kidőlt állapotban lévő fák helyére két
darab előnevelt facsemetét ültetnek.
A Csónakázó-tó és környezete
Kazincbarcika meghatározó zöldfelülete. A területen lévő egy-egy,
mintegy 50-60 éves fa életét a
rendszeres ápolás, gallyazás és
visszavágás ellenére sem lehet
már meghosszabbítani.
A Barcika Park Nonprofit Kft. fenntartásában lévő területen, a szakemberek elkezdték fák állapotának
felmérését. Sajnos kiderült, hogy
több fa is beteg, korhadt, gombás,
kiszáradt, vagy félig kidőlt állapotban van. Ezek a fák már nem képesek az ökológiai funkciójukat
betölteni, valamint komoly balesetveszélyt jelentenek a környezetükre így vágásérettekké váltak. A
vizsgálatok alapján megállapították, hogy a lakosság testi épségének megóvása és az anyagi károk
okozásának elkerülése érdekében

szükségessé vált az eltávolításuk.
A cég biztosítja a lakosságot, hogy
a területen a következő ültetési
szezonban minden kivágott fa helyébe 2 db előnevelt facsemetét
ültetnek.
A munkálatok 2021. március 23án kezdődtek. A Barcika Park Nonprofit Kft. kéri, hogy a munkálatok
ideje alatt mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen a park területén!

VEGYÉSZ RÖPLABDA CLUB KAZINCBARCIKA

EXTRALIGA
2020/21 EREDMÉNYEK

Február 25.
Vegyész RCK – Kecskeméti RC
Március 7.
Kecskeméti RC – Vegyész RCK
Március 20.
Pénzügyőr SE – Vegyész RCK
Március 23.
Vegyész RCK – Pénzügyőr SE
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 4. helyén áll.

3:0
0:3
3:2
0:3

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SPORT EGYESÜLET

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

LUKÁCS GERGŐVEL KÖTÖTTEK
PROFI SZERZŐDÉST
A tizenhat éves kazincbarci
kai nevelésű Lukács Gergő első
profi szerződést kötötte a Ko
lorcity Kazincbarcika SC-nél.

– A klub egyik fontos jövőbeli törekvése, hogy a tehetséges
fiatal barcikai nevelésű labdarúgókat be tudjuk építeni NB II-es csapatunkba. Ennek egyik lépése az
is, hogy a tizenhat éves Lukács Gergő eddigi teljesítménye elismeréseként profi szerződést kapott – mondta Koszta Péter, a klub sport
igazgatója.
A 2004-es születésű Lukács Gergő kilencéves korától futballozik Kazincbarcikán, melyet csak egy rövid diósgyőri kitérő szakított meg
tavaly. Gergő a 2016/2017-es szezonban, az U14-es bajnokságban
már nyolc góllal segítette a barcikai csapatot, mely találatok száma
a következő bajnokságban negyenhatra rúgott, ezzel az összesített
góllövőlista negyedik helyére ért oda a fiatal játékos.
A 2018/2019-es szezonban U15-ös együttesünkben huszonkét bajnokin nem kevesebb mint negyvenkét gólt szerzett, mellyel a bajnokság második legeredményesebb játékosa lett, ugyanebben az évben
mutatkozott be U17-es csapatunkban is.
A labdarúgó a tavalyi évben az U17-es KBSC tizenegy mérkőzésén
lépett pályára, melyeken tizennyolcszor talált be soros ellenfelünk
kapujába, a tavaszi szezont a DVTK-nál kezdte meg akkor, azonban
a korosztályos bajnokságok lefújása miatt ott nem léphetett pályára.
Lukács Gergő nyáron visszatért Barcikára, ahol idén nem csak az
utánpótlás-csapatokban kapott lehetőséget. A játékos a 2020/2021es bajnoki évben főként korosztályában, az U17-es csapatban játszott, ahol tizenhét meccsen szerzett negyvenegy találatával jelenleg vezeti csoportjuk góllövőlistáját, emellett az U19 Nagykáta elleni
meccsén is pályára lépett, ahol két találattal vette ki részét a 6:1-es
barcikai sikerből. Lukács idén már a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
első osztályú Bánhorváti-KBSC-nél is játszhatott, ahol négy mec�csen négy gól került neve mellé. A labdarúgó mindezek mellett ősszel
edzéslehetőséget kapott a Kolorcity Kazincbarcika SC NB II-es csapatánál, illetve öt másodosztályú bajnokin (Szolnoki MÁV FC. Gyirmót
FC Győr, Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Vasas FC, FC Ajka) volt
keretünk tagja.
Lukács Gergő bemutatkozása:
„Kilencéves korom óta játszom a KBSC utánpótlás-csapataiban, féléves diósgyőri kitérő után tavaly nyáron visszatértem a klubhoz. A
sport és a mozgás az életem meghatározó része, több sportágban
kipróbáltam magam a foci mellett. Jelenleg a Földes Ferenc Gimnázium tanulója vagyok. Nagy lehetőség számomra, hogy ilyen fiatalon
szerződést kaptam, amivel szeretnék élni, és itt is szeretném megköszönni a bizalmat! Mindent meg fogok tenni azért, hogy fejlődjek és
hozzájáruljak a klub sikereihez!”

NB II ÉSZAK-KELET 2020/21
MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI MERKANTIL BANK LIGA
2020/21 EREDMÉNYEK

Női
11. mérkőzés: KKSE - Debreceni VSC U22
12. mérkőzés: Hajdúböszörményi TE - KKSE
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 7. helyén áll.

19:19
37:26

Férfi
13. mérkőzés: HSE HUNGAROSPA Nádudvar - KKSE 28:27
14. mérkőzés: Berettyó MSE - KKSE
30:25
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 4. helyén áll.

26. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Nyíregyháza Spartacus
27. forduló: ETO FC Győr – Kolorcity Kazincbarcika SC
28. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC–DEAC
29. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC–Békéscsaba 1912 Előre
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 17. helyén áll.

0:2
3:0
3:1
1:0
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HIRDETÉS

KO LO R H É T

Értékesítés: (48) 510-060 Szerviz: (30) 345-2813
Kazincbarcika, Tardonai u. 59.

H-P: 08-17-ig;

Szo: 08-13-ig

www.szabosuzuki.hu

ELŐZZÜK MEG A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉST!
FIZIKAI KONTAKTUS KERÜLÉSE
100 % érintkezés

5 nap elteltével

30 nap elteltével

406

2–3 fertőzött

– 50% érintkezés

5 nap elteltével

GYAKORI SZAPPANOS KÉZMOSÁS

30 nap elteltével

15
1,25 fretőzött

– 75% érintkezés

5 nap elteltével

30 nap elteltével

2–3
0,6 fretőzött

ALKOHOLOS
KÉZFERTŐTLENÍTÉS

VISELJE HELYESEN
A SZÁJMASZKOT!

ARC, SZEM, SZÁJ
ÉRINTÉSÉNEK
MELLŐZÉSE

PAPÍRZSEBKENDŐBE
TÜSSZENTÉS, KÖHÖGÉS
AZUTÁN SZEMETESBE DOBNI

