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A LTEO N Y RT.

1 MILLIÁRD FORINTOS FEJLESZTÉS
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. idén 1 milliárd forintos fejlesztés 
hajt végre a kazincbarcikai fűtőmű területén. A beruházás során egy új, 
különleges akkumulátoros energiatároló rendszert építenek ki, amely 
hatékonyabbá és olcsóbbá teheti a villamosenergia-ellátást a városban.

Az újonnan épülő rendszer az ed-
digi piaci technológiákhoz képest 
sokkal pontosabban, azaz maga-
sabb minőségben és alacsonyabb 
áron képes biztosítani a primer, 
vagy is elsődleges szabályozá-
si szolgáltatást a villamosener-
gia-rendszer számára. Miközben 
jótékony hatást gyakorol a rend-
szer működésére, a fenntartási 
költségeinek csökkenésén ke-
resztül mérsékelheti a villamose-
nergia felhasználókra nehezedő 
pénzügyi terhet is.
– A villamosenergia-rendszer-
ben a kereslet és kínálat egyen-
súlyát folyamatosan biztosítani 
kell, a termelésnek a pillanatnyi 
fogyasztói igényhez kell alkal-
mazkodnia. A rendszer üzemé-
ben a fogyasztásé a meghatározó 
szerep, és a termelésnek követ-
nie kell a mindenkori fogyasztói 
igényt, ehhez az erőművek telje-
sítményét állandóan szabályoz-
ni kell. A megújuló energiaforrás 
alapú erőművek térhódításával 
egyre nagyobb igény jelentkezik 
a szabályozó kapacitások ren-

delkezésre állására. Az ALTEO 
Szabályozási Központjának fo-
lyamatos fejlesztése is ezt a célt 
szolgálja, amely fejlesztés egyik 
módja az energiatárolók létesí-
tése. Cégünk az első, 6 MW-os 
energiatárolót Budapesten, a 
zuglói fűtőerőmű területén va-
lósította meg mintegy két és fél 
éve. Most a Kazincbarcikai Fűtő-
erőmű területén építjük fel a má-
sodikat 5 MW-os teljesítmény-
nyel – mondta el Kovács Tamás 
Vállalkozási és Projektfejleszté-
si Divízió projektmenedzser, aki 
hozzátette, hogy a kazincbarcikai 
akkumulátoros energiatároló ar-
chitektúrája eltér a jelenleg mű-
ködő sztenderd megoldásoktól.
A beruházás különleges, euró-
pai szinten is egyedülálló egye-
diségét az adja, hogy a nagy-
teljesítményű energiatárolóra 
optimalizált akkumulátorok mel-
lett elektromos autókhoz gyár-
tott akkumulátorokat is alkal-
maznak.
– Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata közel húsz eszten-

deje ápol sikeres és jól működő 
kapcsolatot az ALTEO Nyrt.-vel. 
A cég üzletpolitikájában eddig is 
nagy szerepet játszott a barci-
kai fogyasztók elégedettsége. 
Emellett a koronavírus-járvány 
elleni küzdelemben is számíthat-
tunk a kiemelt stratégiai partne-
rünkre. Tavaly tavasszal 1500 db 
szájmaszkkal, télen pedig 1 millió 
forint értékben kéz- és felület-
fertőtlenítő szerrel járultak hozzá 
a város járványügyi védekezésé-
hez – emelte ki Szitka Péter pol-
gármester.

Az ütemterv szerint a telephe-
lyi kivitelezési munkák május kö-
zepétől augusztus végéig fognak 
tartani. A rendszer beüzemelését 
és a szükséges tesztek elvégzé-
sét követően a projekt befejezé-
sét 2021 október közepére ter-
vezik.
A projektre vonatkozóan az AL-
TEO a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program 
(GINOP) keretén belül 228 M Ft 
vissza nem térítendő támogatás-
ban és 249 M Ft kedvezményes 
hitelben részesült.

G R E E N PLA N E N E RGY K FT.

MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁS
Megkezdődött a Barcikai Ipari Parkban a Greenplan Energy Kft. munka-
helyteremtő beruházása. A megújuló energiarendszerek telepítésével, 
az ehhez kapcsolódó tartószerkezetek gyártásával és kereskedelmé-
vel, valamint okosházak kivitelezésével foglalkozó Green Plan Energy 
Kft.-nél a következő időszakban akár 60 új munkahely is létesülhet.

Munkagépek sorakoznak a Barcikai 
Ipari Parkban. A Green Plan Energy 
Kft. még 2019 májusban, az ön-
kormányzattal megkötött bérleti 
szerződés szerint az ipari parkban 
mintegy három hektár alapterületű 
ingatlanon, 2-2,5 milliárd forintos 
beruházást kíván megvalósítani 
két ütemben. A következő két év-
ben egy mérnökirodát, logisztikai 
központot, valamint egy új gyár-
csarnokot kezdenek építeni.
Tavaly szeptemberben a cég ügy-
vezető igazgatója, Plachy László 
Kazincbarcikán vette át a Magyar 
Állam 282 millió forintos verseny-
képességnövelő támogatását 
igazoló dokumentumot Szíjjártó 
Pétertől, a külgazdasági és külügy-
minisztertől. Kazincbarcika Város 
Önkormányzata nevében Szitka 
Péter polgármester és Klimon Ist-
ván alpolgármester – a tavalyi év-

hez hasonlóan – újra köszönetét 
fejezi ki Demeter Zoltán ország-
gyűlési képviselőnek és Szijjártó 
Péter külügyminiszternek, valamint 
Magyarország Kormányának a ka-
zincbarcikai cég támogatásáért.
– Az 593 millió forintos fejlesztés 
célja évi 1 millió darab napelem táb-
lát tartó és rögzítő elem gyártása. 
A beruházás keretében Kazincbar-
cikán a meglévő gyártócsarnokba 
kerülne a két különböző lemezvas-
tagság és szélesség megmunkálá-
sára alkalmas hengerelt lemezmeg-
munkáló préselő, sajtoló, stancoló 
gépsor – mondta el Plachy László.
A fejlesztésnek, valamint a kapaci-
tásbővítésnek köszönhetően akár 
60 új munkahely is létesülhet Ka-
zincbarcikán. A kiemelt beruházás 
megvalósulásával a következő két 
évtizedben összesen 150 fő kap-
hat munkát.

EGYHÁZ

ÁLDOZÓPAPPÁ SZENTELTÉK 
KŐVÁRI LÁSZLÓT

Áldozópappá szentelte dr. Ternyák Csaba egri érsek május 24-én, 
pünkösdhétfőn Kővári László Károly szalézi diakónust a kazincbar-
cikai Szent Család templomban.

A szentelésen szinte kivétel 
nélkül jelen volt az egész Ma-
gyarországon szolgáló szalé-
zi szerzetesi közösség: eljöttek 
Szombathelyről, Péliföldszent-
keresztről, Nyergesújfaluról, 
Óbudáról, Újpestről, de jelen 
voltak a Don Bosco nővérek, a 
Szalézi család tagjai, a szalé-
zi plébániák hívőinek képviselői, 
valamint a szentelendő rokonai, 
barátai és ismerősei. 
A szentmise elején Andrásfal-
vy János tartományfőnök nagy 
szeretettel köszöntötte az ér-
seket, a jelenlevő testvéreket, a 
Szalézi család tagjait.
– Különleges égi ajándék szá-
munkra, hogy csaknem más-
fél éves, járványhullámoktól 
viszontagságos időszak után 
mégis újra jelenléti formában 
ünnepelhetünk és imádkozha-
tunk. Mindez pedig éppen a Se-
gítő Szűz Mária napján valósul-
hat ez meg, akit mi, Don Bosco 
révén rendünk és lelki családunk 
fő égi pártfogójaként szólítunk 
meg. Nagy égi kegyelmekben 
részesülhetünk ma. Rendtár-
sam, Kővári Laci bácsi is meg-
tapasztalhatta az Úr kegyelmét, 
amikor hagyta, hogy a menny-
ben élő Don Bosco itt a föl-
dön rátaláljon. Külön ösztön-
zés számunkra az ő életpályája 
– mondta az elöljáró, majd a be-

vezető szavak után bemutatta 
a jelöltet, Kővári László Károly 
szalézi diakónust, aki családot 
alapított, de hagyta, hogy Isten 
kegyelme tovább munkálkod-
jon benne és miután felesége el-
hunyt, „mindent elvetett, csak 
hogy Krisztust szolgálhassa”, 
amit papi jelmondatában is elénk 
tár. 
– Kővári László testvérünk ma 
a papság szentségében része-
sül, és ezután már nemcsak Laci 
bácsinak, hanem Károly atyának 
hívjuk őt – mondta el dr. Ternyák 
Csaba érsek szentbeszédében.
– Az ő életében különleges üze-

nete van annak, hogy éppen a 
családok évében és a kazincbar-
cikai a Szent Család templomban 
van ez az ünnepi szentmise, ahol 
úgy vagyunk együtt, mint Isten 
nagy családjának tagjai. A család 
fontosságáról mindannyian ta-

nulhatunk tőle. Aki miután felne-
velte gyermekeit, ringatta uno-
káit, a papi hivatás útjára lépett és 
most a Szalézi család papi közös-
ségébe nyer bebocsátást. Don 

Bosco szolgáló lelkisége, amellyel 
életét a nehéz sorsú fiatalok szol-
gálatába állította ma is vonzó ide-
ált jelent mindazoknak, akik nem 
önmagukért, nem önmaguknak 
akarnak élni csupán, hanem má-
sok javára, Isten akarata szerint. 

Azt kívánjuk, hogy Károly atya 
ebben a nemes hivatásban sok 
örömet és vigasztalást találjon – 
hangsúlyozta az érsek.
A szentmise után a már hagyo-
mánnyá vált szalézi közvetlen-
séggel és vidámsággal folyta-
tódott az ünneplés. A rokonok, 
ismerősök, a Szalézi család ba-
rátai és a szaléziak tisztelői ki-
fejezték jókívánságaikat és át-
adták ajándékaikat az újonnan 
szentelt Károly atyának. Ka-
zincbarcika város polgármes-
tere, Szitka Péter és Klimon 
István alpolgármester is jelen 
voltak a szentelésen, akik ked-
venc sportjának űzéséhez egy 
sakktáblával ajándékozták meg 
az atyát.
Kővári László Károly szalézi atya 
újmiséje május 30-án vasárnap 
11 órakor lesz Kazincbarcikán a 
Szent Család templomban.

(forrás: szaleziak.hu)

R E NOVÁ LÁS

HAMAROSAN ELKÉSZÜL A JUBILEUMI HÍD FELÚJÍTÁSA
Idén tavasszal elkezdődött a Ju-
bileumi híd karbantartása, ám a 
munkálatok egy ideje megálltak, 
emiatt számos lakossági vissza-
jelzés érkezett az önkormányzat 
irányába, valamint a KolorAPP vá-
rosüzemeltetési applikáción ke-
resztül is érkeztek bejelentések.
– A karbantartási munka meg-
kezdésekor észlelték, hogy a híd 
tartószerkezete nincs túl jó álla-
potban. A terepszemle során ezt 
szemrevételezve úgy ítéltem meg, 

hogy ezt már nem érdemes felújí-
tani, ezért annak lebontása mellett 
döntöttem. Mivel egy teljesen új 
tartószerkezet szükséges, ehhez 
kivitelező szakcég megkeresé-
sére és kiválasztására került sor, 
ennek időigénye miatt tűnt úgy, 
hogy megállt a projekt – adott tá-
jékoztatást Szitka Péter polgár-
mester, aki hozzátette, hogy az 
új tartószerkezet kivitelezését a 
tervek szerint jövő hónap elején 
kezdik meg a szakemberek.
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GAUDEAMUS IGITUR

ELBALLAGNAK A KAZINCBARCIKAI VÉGZŐSÖK

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA,  
KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KŐMŰVES

Osztályfőnök:  
Kovácsné Balla Katalin

Kondor Zoltán Attila
Lakatos Gábor Tamás

Oláh Máté Richárd
Rácz József

Rácz Norbert
Rácz Richárd

KÖZPONTIFŰTÉS- 
ÉS GÁZHÁLÓZAT-

RENDSZER  
SZERELŐ

Osztályfőnök:  
Fenyvesi Róbert

Adu Krisztián András
Alföldi Péter

Beri Attila Máté
Dániel Dávid
Kreidl Dávid

Kriston Tamás

NŐI SZABÓ

Osztályfőnök:  
Kovácsné Balla Katalin

Lakatos Veronika Sarolta
Lázi Melánia

Török Boglárka 
Szimonetta

SZOCIÁLIS GONDOZÓ 
ÉS ÁPOLÓ

Osztályfőnök: 
Svéd Ildikó

Ádám Margit Nikoletta
Orgona Natália

PÉK

Osztályfőnök:  
Császár Judit

Domby Roxána
Oláh János

KÖNYVKÖTŐ ÉS 
NYOMTATVÁNY-

FELDOLGOZÓ

Osztályfőnök:  
Tóth József

Dzurik Vivien
Horváth Károly

Kőrösi Attila
Pinczés István
Veres Norbert

HEGESZTŐ

Osztályfőnök:  
Borbély Mihály

Lakatos Máté
Molnár Gyula
Puskás Olivér
Rácz Kristóf
Ruszó Viktor

Tuza Dávid

ELADÓ

Osztályfőnök:  
Császár Judit

Glonczi Letícia
Kalocsai Loretta
Kónya Szimóna
Rácz Annamária

Siroki Dorina

FODRÁSZ

Osztályfőnök:  
Remeczki Réka

Bitó Viktória

KISGYERMEK-
GONDOZÓ-, ÉS NEVELŐ

Osztályfőnök:  
Remeczki Réka

Mogyoró Vanessza

12 A. ÉRETTSÉGIZŐ 
OSZTÁLY  

(TECHNIKUM)

Osztályfőnök: 
Tajnai Beáta

Czóner Fruzsina Eszter
Csipkés Georgina

Hrabovszki Fruzsina
Pintér Brigitta

Váradi Emese Eszter
Váradi Mirjam

13 N. SZAKMÁRA  
ÉPÜLŐ ÉRETTSÉGI

Osztályfőnök: 
Tajnai Beáta

Balogh Dominik Ödön
Loboda József

Pásztor Gergely

ÓZDI SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT  
SURÁNYI ENDRE SZAKGIMNÁZIUMA

3/11/1 
GÉPI FORGÁCSOLÓ

Osztályfőnök:  
Perjési Zoltán

Angyal Ákos
Balogh Dezső

Csízi Lázár
Dankovics Sándor 

Levente
Fónagy Csaba

Gyuró Krisztián
Kántor Ádám

Németh László
Rézműves Szebasztián

Suhai Attila
Váradi József

Varga Eszter Alexandra
Varga Krisztofer

3/11/2 
ELADÓ

Osztályfőnök:  
Tőzsér György

Békési Dániel
Dinovszki Laura

Horváth Henrietta
Horváth Márk

Józsa Elvira Viktória
Katona Márk

Kőrösi Vanessza
Lahó Liliána Glória

Lakatos Szintia 
Mercédesz
László Ivett

Mata Edit
Nagy Jázmin Abigél

Ruszó Éva
Slezsák Kinga

Szukonyi Patrícia 
Erzsébet

Takács Dóra
Toldi Annamária 

Zsuzsanna

3/11/3

Osztályfőnök: 
Rosza Pál

VILLANYSZERELŐ
Bittó Adrián

Bódi Zsolt
Dániel Dávid Áron

Hubicsák Márk
Komáromi Patrik

Kozsla Martin
Nagy Gábor

Osztermann Patrik Márk

KAROSSZÉRIA-
LAKATOS

Duleba Sándor
Lázár Renátó
Pipoly Péter

Székely Dávid
Váradi Zoltán János

3/11/4 
PINCÉR

Osztályfőnök:  
Csák Tamásné

Ádám Vanda
Bárczai Eszter

Barta Bettina Julianna
Bordás Péter

Demjén Szonja Valéria
Fehér Alexandra 

Erzsébet
Gazsó Attila

Glonczi Csenge
Kazai Tamás

Lendvai Vivien
Magyar Tímea Anasztázia

Oláh Leonóra
Sipos Áron

Tóth Erzsébet

3/11/5 
SZAKÁCS

Osztályfőnök:  
Toronya Zsuzsanna

Bubenkó Csaba
Györkei Armand
Horváth Evelin
Kakszi Gergő

Kis Dániel
Kiss Jusztina

Kiss Vivien
Kótai Lajos

Kulcsár Dávid
Máté Martin
Nyiri Bettina
Orosz Tímea

Regőczi Kristóf

Rigó Gábor Áron
Varga Diána

3/11/6

Osztályfőnök:  
Tomolyáné Bak Judit

RENDÉSZETI ŐR
Csernely Zsolt László

Daróczi József
Földházi Hajnalka

Kiss Tamás
Mogyoró Zoltán

Musa Márió
Nagy Zsolt

Rácz Zoltán Szebasztián

CUKRÁSZ
Danyi Evelin Klarissza

Gáspár Amanda Natália
Lukács Nikolett

Németi Eleonóra

Szőrös Mirjam Ráhel
Veres Alexandra Szilvia

12. A 

Osztályfőnök:  
Dalmi Ildikó

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ 
ÁGAZAT

Balázs Ádám
Bárdos Dániel

Barkóczi Attila
Bódis Lajos

Csoma Marcell
Hankó Rafael

Islai Bálint
Kökény Péter

Munkácsi Péter Pál
Pánti György

Sáfrány Dávid
Szemán Roland

Szőrös Péter

Trenka Alex
Závodszky Rajmund 

Zoltán

VENDÉGLÁTÓIPAR 
ÁGAZAT

Kun Noémi
Radics Vanessza

Renyó Eszter
Suhai Dominika Viktória

Szabó Péter
Váradi Patrícia

12. B

Osztályfőnök:  
Klementné Bíró Anikó

SZÉPÉSZET ÁGAZAT
Bera Bence Imre

Csorba Dorina
Flórusz Veronika
Glonczi Vanessza

Hegedűs Bianka
Márton Martin

Pákó Karolina Renáta
Ráski Eszter Gréta
Stelbaczki Renáta
Szilárdi Vanessza  

Kamilla
Szukup Róbert András

Váradi Dominik
Váradi Flóra Izabella

EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT
Elek Anita
Gál Eszter

Horváth Zoltán
Kiss Dzsenifer Mercédesz

Lakatos Boglárka
Planicska Levente Viktor

Szajkó Melánia
Szoboszlai Boglárka

Tamás Viktória
Tóka Eszter

Idén a kazincbarcikai középiskolákból összesen 22 osztály végző-
sei köszöntek el intézményüktől. Az alábbi összeállításban a Szalé-
zi Szent Ferenc Gimnázium, az Irinyi János Oktatási Központ Tech-
nikum, Középiskola és Diákotthon, az Ózdi Szakképzési Központ 
Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

és a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola, valamint a Don 
Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium utolsó 
éves diákjainak tablója található. Azoknál az osztályoknál, melyek-
nél nem készült tabló, a diákok és osztályfőnökeik névsorát mutat-
juk be. 

KAZINCBARCIKA VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK  
ELISMERŐ OKLEVELE KITÜNTETÉST KAPTAK  

A KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY NYÚJTÓ VÉGZŐSÖK
Hagyomány városunkban, hogy a helyi középiskolák legkiemel-
kedőbb teljesítményt nyújtó végzősei Kazincbarcika Város Pol-
gármesterének Elismerő Oklevele kitüntetést kapnak. A magyar 
kormány döntése alapján, a járványügyi helyzetre való tekin-
tettel a hagyományos ballagási ünnepségek megtartására eddig 
nem volt lehetőség, így ebben a formában gratulálnak a városve-
zetők a kitüntetett diákoknak.

Idén a díjat Lőkös Ferenc, az Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és 
Szakképző Iskola hegesztő tanulója; Szabó Doroti az ÓSZC Surá-
nyi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákja; Te-
renyei Eszter, az Irinyi János Református Oktatási Központ 12. A 
osztályos tanulója; Elleh Emily Chioma, a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium növendéke, valamint Oláh Máté Richárd, a Don Bos-
co Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és 
Kollégium végzőse kapta.

KEDVES VÉGZŐS DIÁKOK!

MINDEN, AZ IDÉN KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIT BEFEJEZŐ 
DIÁKNAK SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, ÉS TOVÁBBI SIKEREKET 

KÍVÁNUNK NEKIK A FELNŐTT ÉLETÜKBEN!

Szitka Péter 
polgármester

Klimon István 
alpolgármester
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PROGRAMAJÁNLÓ

Jelentkezés június 1-től a Mezey István Művészeti Központban érkezési sorrendben, 
jelentkezési lap leadásával és a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

KÉZMŰVES TÁBOR 
2021. június 21-25.

Korosztály: 6-12 éves
Ár: 15.000 Ft  

(háromszori étkezéssel)

MÉDIATÁBOR 
2021. július 5-9.
Korosztály: 12-17 éves

Ár: 25.000 Ft  
(háromszori étkezéssel)

SPORTTÁBOR 
2021. július 12-16.
Korosztály: 8-14 éves

Ár: 25.000 Ft  
(háromszori étkezéssel)

ÉLMÉNYTÁBOR 
2021. július 19-23.

Korosztály: 8-14 éves
Ár: 25.000 Ft  

(háromszori étkezéssel)

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR 
július 26-30.

Korosztály: 7-14 éves
Ár: 30.000 Ft  

(háromszori étkezéssel)

KÉZMŰVES TÁBOR 
augusztus 23-27.
Korosztály: 6-12 éves

Ár: 15.000 Ft  
(háromszori étkezéssel)

M AGYA R TŰZOLTÓK NA PJA 

POLGÁRMESTERI ELISMERÉST KAPOTT  
SZTARI SZABOLCS TŰZOLTÓ FŐTÖRZSŐRMESTER

A magyar tűzoltók napja alkalmából Kazincbarcika Város Önkormány-
zata 800 000 forinttal támogatta a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzol-
tóparancsnokságot május 6-án. Szintén ebből az alkalomból vette 
át Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevelét Sztari 
Szabolcs, tűzoltó főtörzsőrmester Szitka Péter polgármestertől és 
Klimon István alpolgármestertől.

Kazincbarcika Város Önkormány-
zata a korábbi években is segítsé-
get nyújtott a Kazincbarcikai Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokságnak, 
a támogatást a vonulós állomány 
szolgálati minőségének javításá-
ra fordították, a hálóhelyiségek 
berendezését korszerűsítették, 
valamint a klimatizált helyisége-
ket bővítették. Idén Kazincbarci-
ka Város Önkormányzata további 
800 000 Ft-tal járult hozzá a Ka-
zincbarcikai Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokság munkájához.

Sztari Szabolcsot 2008. október 
6-án nevezték ki a Kazincbarci-
kai Hivatásos Tűzoltóparancsnok-
ság állományába vonulós tűzoltó 
beosztásba. A hivatásos szolgá-
latba állásától kezdve feladatait 
példamutatóan, becsülettel vég-
zi. Szakmai ismerete, jártassága 
kiváló, elméleti és gyakorlati tu-
dását folyamatosan fejleszti. A 
beosztásával járó feladatait ki-
emelkedő pontossággal, szak-
maisággal látja el, szorgalma átlag 
feletti. Tűzoltói pályafutása alatt 

több kiemelt tűzesetnél, műszaki 
mentésnél volt jelen.
A díjazott a felszerelése óta eltelt 
közel 13 év alatt folyamatosan ki-
váló teljesítményt nyújt, szakmai 
és magánélete egyaránt példa-
értékű. Saját elhatározásból és 

szakmai elöljárói ajánlása alapján 
szakmai ismereteit folyamatosan 
bővíti, így a szolgálati csoport te-
vékenységének meghatározó 
tagjává vált. A testülethez való 
kötődése kimagasló mind szol-
gálatban, mind szolgálaton kívül.

MAGYAR MENTŐK NAPJA 

KÖSZÖNTÖTTÉK A KAZINCBARCIKAI MENTŐSÖKET
Dányi Ferenc és Sebők Balázs polgármesteri elismerést kapott

A magyar mentők napja alkalmából 2021-ben Sebők Balázs mentőápo-
ló kapta a Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevelét. 
A koronavírus-járvány miatt a tavalyi díjazottnak nem volt lehetőség 
személyesen átadni az oklevelet, így május 10-én Dányi Ferenc műsza-
ki gondnok, mentőtechnikus az idei kitüntetettel együtt vette át Szitka 
Péter polgármestertől és Klimon István alpolgármestertől.

Kazincbarcika Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan 
igyekszik támogatni a Kazincbarcikai Mentőállomás dolgozóinak munká-
ját, így egyeztetve Csala Andrással, a Mentőállomás vezetőjével most a 
mosó- és szárítógép mellé egy nagy teljesítményű őrlős kávéfőzőgép-
pel fejezték ki köszönetüket az itt dolgozó szakembereknek.

2020-ban Kazincbarcika Város 
Polgármesterének Elismerő Okle-
velét kapta Dányi Ferenc műszaki 
gondnok, mentőtechnikus.
Dányi Ferenc 15 éve teljesít szol-
gálatot az Országos Mentőszol-
gálatnál mentőgépkocsi-veze-
tőként. A kezdetektől fogva a 
közösség aktív tagja. A rábízott 
feladatokban nagyon igényes, pre-
cíz, pontos. 2009-ben mentőápo-
ló 5.2, majd 2017-ben mentőápoló 
5.5 szakképesítést szerzett, ez-
zel kiérdemelve a mentőtechni-
kus minősítést. Munkássága so-
rán a prehospitális ellátás minden 
aspektusát magas szintre vitte 

munkakörében. Szakmai tudása, 
gyakorlati tapasztalata mellett 
megőrizte szerénységét és alá-
zatát az oxyológiával szemben. 
Rendszeresen továbbképzi magát, 
figyelemmel kíséri a szakmai új-
donságokat, változásokat, így vált 
2015-ben RSI-kompetenssé.
Mindig kedves, segítőkész, legyen 
szó akár bajtársról, akár másról, 
bármely felelősségteljesen meg-
oldandó problémáról. A mentőál-
lomás minden felmerülő műszaki 
gondját és az itt dolgozó egész-
ségügyi szakemberek sajátos 
igényeit gyorsan felismeri és ha-
tékonyan megoldja. A 2020-tól 

nyugállományba vonult elődje 
után ellátja a mentőállomás mű-
szaki gondnoki teendőit. Részt 
vesz a napi feladatok megoldá-
sában, szervezői tevékenysége, 
nagy gyakorlata jegyeit is magán 
viseli a létesítmény.

2021-ben Kazincbarcika Város 
Polgármesterének Elismerő Ok-
levelét kapta Sebők Balázs men-
tőápoló
Sebők Balázs 2012 októberében 
állt szolgálatba a Kazincbarci-
kai Mentőállomáson mentőápoló 
munkakörben. 2017-ben mentőá-
poló 5.5 végzettséget szerzett. A 
hivatásához kellő alázattal viszo-
nyult, fokozatosan lépett előre. 
Célként tűzte ki, hogy a legmaga-

sabb szinten segíthessen a bajba-
jutottakon. Jelenleg másodéves 
mentőtiszt hallgató a Debreceni 
Egyetemen, az esetkocsi oszlopos 
tagja, napjainkban a mentőállo-
más közösségének egyik megha-
tározó alakja.
A rábízott feladatokban nagyon 
igényes, precíz, pontos. Aktívan 
részt vesz a mentőállomás min-
dennapjainak szervezésében, a 
raktári készletgazdálkodásban, 
személyi ügyek intézésében, a 
mentőkocsik eszközeinek pót-
lásában, az állomány továbbkép-
zésében. Mindig segítőkész ma-
gatartást tanúsít bajtársaival 
szemben. Ötleteivel, tanácsaival 
bajtársai mindennapi életét pró-
bálja könnyíteni.
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Tájékoztató a Hatósági és Jogi Osztály Szociális 
Csoportjának ügyfélfogadási rendjéről

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Hatósági és Jogi 
Osztály Szociális Csoportjának ügyfélfogadási rendje 
2021. május 25. napjától (hétfőtől) az alábbiak szerint vál-
tozik:
Hétfő: 08:00 - 12:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Az ügyfelek és a dolgozók egészségének védelme érde-
kében az alábbi feltételek betartása mellett van lehetőség 
a személyes ügyintézésre:
• A várakozás, 1,5 méter távolság betartásával történhet.
• Az ügyfélfogadó térben egyszerre két fő tartózkodhat.
• Kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése az 

ügyintézés ideje alatt.
• Belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező.
• Az ügyfél belépéskor aláveti magát az érintés nélküli 

testhőmérséklet ellenőrzésének.
• Beteg, lázas, köhögő állapotban a belépés szigorúan 

TILOS!
Az elektronikus és a postai ügyintézésre továbbra is van 
lehetőség. A szükséges nyomtatványok elérhetőek a 
www.kazincbarcika.hu weboldalon.

Post COVID-ellátás a Kazincbarcikai Kórházban

A koronavírus-fertőzést követően hosszan elnyúló 
betegség is lehetséges. Ezért azok, akik olyan tüneteket 
észlelnek magukon, amelyek már tulajdonképpen a fer-
tőzést követően el kellett volna, hogy múljanak, de mégis 
fennállnak, ezek jellemzően fáradékonyság, izomgyenge-
ség, ízületi fájdalmak, alvászavarok, légzési nehézségek, 
esetleg szív-, tüdőproblémák, - forduljanak a post-CO-
VID ambulanciákhoz, ahova a háziorvos ad beutalót. 
A post-COVID ambulanciákban megtörténhet a teljes 
kivizsgálás, és segítenek abban, hogy a fertőzést követő 
tüneteket is meggyógyítsák!
A tüdőgondozóba ellátásra, lezajlott légúti tünetekkel, 
pozitív röntgeneredménnyel lehet jelentkezni.
Időpontfoglalás a (+36) (48) 514 800/129-es mellék tele-
fonszámon, munkanapokon 07:00 órától, 15:00 óráig.
Mentális megterhelés, szorongás, deprimált han-
gulat, depresszió esetén - a post-COVID betegek 
számára - pszichiátriai szakrendelésen biztosítanak lehe-
tőséget konzultációra, vizsgálatra.

A szakrendelésen hétfőn és kedden 10:00 - 12:00 óra 
között, szerdán 12:00 - 13:30 óra között, pénteken pedig 
11:00 órától, 13:00 óráig várják - előjegyzés alapján, házi-
orvosi beutalóval - a betegeket.
Időpontot a központi betegelőjegyzés ad az alábbi elér-
hetőségeken: (+36) (48) 514 898 és (+36) (20) 400 3767
Kardiológiai jellegű panaszok esetén - szintén háziorvosi 
beutalóval, előjegyzés alapján - a kardiológiai szakren-
delőben hétfőn 12:00 - 13:00 óra között, kedden 11:00 

órától, 12:00 óráig van lehetőség vizsgálatra, konzultáci-
óra.
Időpontot a kardiológia szakrendelés ad az alábbi telefon-
számon: (+36) (48) 514 800 / 508-as vagy 509-es mellék

Feloldották a kórházi látogatási tilalmat

Részlegesen feloldották a kórházi látogatási tilalmat.  Az 
óvatosság azonban továbbra is indokolt, ezért a látoga-
tás bizonyos feltételekhez kötött. Koronavírus-fertőzés 
miatt kezelt betegek továbbra sem látogathatók, kivétel 
az egyedi méltányosság esetei, mely a kórház vezetésétől 
kérhetők.
A belépéskor testhőmérséklet-mérés történik és a kórház 
egész területén kötelező a maszkviselés! A látogatónak a 
kórházban érvényes védettségi igazolványt, vagy annak 
hiányában a látogatást megelőző 48 órán belül elvégzett, 
negatív PCR-teszt eredményt kell felmutatnia. Ameny-
nyiben a beteg állapota, az intézmény adottságai és az 
időjárás is megengedi, akkor a látogatás történhet sza-
badtéren (a kórház udvarán, kertjében) is. Ebben az 
esetben nincs korlátozva a látogatók száma.
Továbbra is kérik a betegek és a hozzátartozók együtt-
működését a kórházban érvényes védelmi előírások 
betartásához. A szabálysértés akár 50 ezer forint bünte-
tés kiszabásával is járhat. (koronavirus.gov.hu)

A Kazincbarcikai Kórházban minden nap 14-17 óra között 
van lehetőség a látogatásra. Egy beteghez egy látogató 
mehet be 30 percre. Látogatás csak érvényes védettsé-
gi kártyával lehetséges, amelyhez azonosítás céljából 
a személyi igazolvány is szükséges. Az osztályokra csak 
3 rétegű sebészeti maszkban vagy FFP2, illetve FFP3 
maszkban szabad belépni.
A csomagok leadási rendje nem változott.

Ismét elérhetővé válik a Barcika Szolg Kft. 
ügyfélszolgálati irodáiban a személyes ügyintézés

Tekintettel a pandémiás helyzet enyhülésére, valamint az 
ügyfélszolgálaton dolgozók beoltottsági állapotára, a Bar-
cika Szolg Kft. ügyfélszolgálati irodája 2021. május 31-től 
(hétfő) ismételten elérhetővé válik a személyes ügyinté-
zéshez az alábbi nyitvatartási időkben:

Távhőszolgáltatás
Hétfő: 7:00 – 19:00
Kedd, szerda, csütörtök: 8:00 – 15:30
Péntek: 8:00 – 12:00

Távhő pénztári nyitvatartás
Hétfő: 7:00 – 18:45
Kedd, szerda, csütörtök: 8:00 – 15:30
Péntek: 8:00 – 12:00

Ingatlangazdálkodás
Csütörtök: 8:00 – 15:00

Jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedések

A beoltottak száma szombaton elérte az ötmillió főt, ezért a 
kormány döntése értelmében újabb enyhítések léptek életbe.

A jelenleg érvényben lévő szabályok:
– Az éjfél és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom megszűnt.
– Az este 11 órás zárási kötelezettség az üzletek, a vendéglátó 

üzletek és a szabadidős létesítmények esetében is véget 
ért.

– A települések belterületén nem kötelező a maszkviselés, 
és a 10 ezer fő feletti településeken sem szabályozhatják 
külön a polgármesterek a közterületi maszkhasználatot. 

– A közterületen megszűnik a másfél méteres távolságtar-
tási szabály is, valamint az egyéni- és csapatsportolásra 
vonatkozó valamennyi korlátozás.

– A bevásárlóközpontokban továbbra is fennmarad a másfél 
méteres távolságtartás és a kötelező maszkviselést is. 

– A 16-18 éves korosztály felügyelet nélkül is járhat például 
étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvány-
nyal.

– Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk 
használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben 
találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzle-
tekben történő vásárláskor is.

– Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más családi 
esemény vagy magánrendezvény esetén pedig az 50 fős 
létszámkorlát érvényes. A lakodalomban, családi esemény 
vagy magánrendezvény zenés, táncos rendezvény is lehet. 
Ha vendéglátó üzletben tartják, abban az esetben a ven-
déglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell 
alkalmazni. Amennyiben a rendezvény céljára az egész 
vendéglátó üzletet kibérlik vagy ott biztosítható a részt-
vevők elkülönítése a többi vendégtől, akkor a koronavírus 
ellen nem védett személy is részt vehet rajta és az elkülö-
nített részen nem kötelező a maszkviselés sem. Ugyanez 
az érvényes szabályozás a szállodai rendezvényeknél is, 
azonban a védettségi igazolás nélküli személyek a szál-
láshelyet az esemény végén kötelesek elhagyni, kivéve, 
ha egyébként jogszerűen tartózkodnak a szálláshelyen. 
A védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény 
vagy magánrendezvény szervezője, helyszínének üze-
meltetője, vagy a helyszínnel rendelkezni jogosult köteles 
gondoskodni. A szállodában vagy étteremben tartott 
magán- és családi rendezvény esetén is az üzemeltető 
köteles gondoskodni a magánrendezvényen résztvevők 
elkülönítéséről.

– A házasságkötés szertartása – mindegy, hogy egyházi vagy 
polgári –, illetve a temetés nem minősül rendezvénynek, 
így nem esik korlátozás alá, a lakodalom kivételével. Ha a 
polgári házasságkötésre „külsős” helyen, azaz nem házas-
ságkötő teremben, a polgármesteri hivatalban vagy vallási 
tevékenység céljára használt helyiségben kerül sor, akkor 
a lakodalomra vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe 
venni.

– Az egyházi házasságkötés és a temetés, mint a vallási 
közösség szertartása esetén a védelmi intézkedéseket az 
egyházak határozhatják meg.

– A kulturális eseményeket – a zenés táncos, rendezvény 

kivételével –, a sportrendezvényeket, valamint a zárt tér-
ben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban tartott 
nagyobb (500 főt meghaladó résztvevő által látogatott) 
rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a felügye-
letük alatt lévő kiskorúak látogathatják.

– A szabadban tartott kisebb (500 résztvevőnél kevesebb 
fő) rendezvény bárki által látogatható.

– A zenés, táncos rendezvények életkortól és helyszíntől 
függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek által 
látogathatóak.

– A zenés, táncos rendezvény helyszínén – a videoklip-for-
gatáson, vagy más felvételen statisztaként történő 
közreműködés kivételével – beoltatlan személy is fog-
lalkoztatható, de a fellépők kivételével a rendezvényen 
végig köteles maszkot viselni. Nem minősül zenés-tán-
cos eseménynek az a kulturális esemény, amely az 
előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából 
megtartottként az adott művészet céljára rendelt hely-
színen zajlik előre megváltott ülőhelyekkel, és a néző az 
előadás alatt a székében köteles tartózkodni.

– Ha az 500 főnél több résztvevős szabadtéri rendezvény 
sportfesztivál, ott versenyzőként a koronavírus ellen nem 
védett, de a sportról szóló törvény szerinti versenysze-
rűen sportoló is szerepelhet. Sportrendezvény az olyan 
versenyrendszerben szervezett verseny vagy mérkőzés, 
amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló törvény 
szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt, sportfesztivál 
az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló törvény 
szerinti versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős 
sportoló is részt vehet.

– Az egyéb rendezvényekre, beleértve a gyűléseket is, az 
alábbiak az előírások:

- ha szabadtéren tartják, az ott foglalkoztatottakon kívül 
500 főnél kevesebben vannak jelen, akkor ott a koronaví-
rus ellen nem védett személy is részt vehet. Amennyiben 
ennél több személy van jelen, – a sportfesztivál kivételé-
vel – akkor kizárólag a koronavírus ellen védett személy, 
valamint a felügyelete alatt lévő 18 évnél fiatalabb személy 
vehet részt.

- ha zárt térben tartják, – az ott foglalkoztatottakon kívül 
– kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint 
a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személy vehet részt rajta.

- Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számá-
ra – kivéve a fellépőket – a maszkhasználat szabályait a 
rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének 
vezetője határozza meg. Ha a rendezvényen foglalkoz-
tatott személy – ide szintén nem értve a fellépőket –, a 
koronavírus elleni védettséget a rendezvény szervezője 
felé nem igazolja, köteles a rendezvény befejezéséig masz-
kot viselni.

- Ha a gyűlésen 500 főnél kevesebben vannak jelen, a koro-
navírus ellen nem védett személy is részt vehet rajta. Ennél 
több résztvevőnél kizárólag a koronavírus ellen védett 
személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolca-
dik életévét be nem töltött személy lehet a helyszínen. A 
spontán gyűlés tilos. A gyűlésekre vonatkozó korlátozások 
2021. június 14. után szűnnek meg.

(kormany.hu)

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

SZITKA PÉTER  SZITKA PÉTER  
polgármester polgármester 

KLIMON ISTVÁN  KLIMON ISTVÁN  
alpolgármesteralpolgármester

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK EGYMÁSRA!KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK EGYMÁSRA!
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FELHÍVÁS

TISZTELT 
VÁROSLAKÓK!
Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata a továbbiakban is fon-
tosnak tarja, hogy minél többen 
éljenek az oltás adta védelem le-
hetőségével. 
Még mindig vannak, akik nem 
regisztráltak az oltásra, de sze-
retnék azt megkapni, azonban 
nincs lehetőségük a regisztráci-
óra. 
Szeretnénk ezeknek a város-
lakóknak segíteni azzal, hogy a 
Mezey István Művészeti Köz-
pontban lehetőséget biztosítunk 
minden hétköznap 10:00 - 16:00 
óra között az oltásra való re-
gisztrálásra, oltóponti időpont-
foglalásra.

A regisztrációhoz minden-
képp szükséges a TAJ-kár-
tya. Amennyiben krónikus 
betegségben szenved elenged-
hetetlen és fontos egyeztet-
ni a háziorvossal – a regisztrá-
ciót megelőzően – az oltóanyag 
megfelelőségéről, hiszen nem 
minden vakcina beadása javasolt 
egyes betegségek esetében.

ELISMERÉS

KIMAGASLÓ SZOLGÁLAT, 
MÉLTÓ ELISMERÉS

Kimagasló színvonalú szakmai munkájuk elismerésként dicsére-
tet és jutalmat kapott négy borsodi rendőr, köztük a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányságról Jaskó Judit r. főhadnagy, aki a Dohányzás-Al-
kohol-Drog-Aids (D.A.D.A.) iskolai program oktatásában nyújtott 
kimagasló teljesítményéért az „ÉV D.A.D.A. RENDŐRE” díjban és ju-
talomban részesült.

Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy bűnügyi országos rendőrfőkapi-
tány-helyettes kimagasló színvonalú munkájuk elismeréseként dicsé-
retben és jutalomban részesített négy, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrt.
Az elismeréseket dr. Mecser Tamás r. ezredes, megbízott rendőrfőka-
pitány adta át 2021. május 7-én.

Elismerésben részesültek:
Tóth Róbert r. alezredes, Azari-Vozár Viktória r. százados (Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság), Rőczei Katalin r. főhadnagy 
(Miskolci Rendőrkapitányság), akik a Miskolci Rendőrkapitányságon 
eltünésként indult eljárásban beszerzett adatok alapján feltárt embe-
rölés bűntett elkövetőjének azonosításában és elfogásában kimagasló 
szakmai munkát végeztek. 
Jaskó Judit r. főhadnagy (Kazincbarcikai Rendőrkapitányság), a Do-
hányzás-Alkohol-Drog-Aids (D.A.D.A.) iskolai program oktatásában 
nyújtott kimagasló teljesítményéért az „ÉV D.A.D.A. RENDŐRE” díjban 
és jutalomban részesült.

K AZI NC BA RC I K A I FE DETT USZODA

A tavalyi éves bérletek  
idén is érvényesek

A hatósági előírásoknak megfelelő feladatok elvégzése után má-
jus 26-án újra megnyílt a nagyközönség előtt. A szakemberek 
mindent megtettek annak érdekében, hogy megteremtsék a biz-
tonságos úszás feltételeit. Az elmúlt időszakban a kormányrende-
let értelmében az uszodát a sportegyesületek sportolói vehették 
igénybe, így nekik az edzések és a zárt körű mérkőzések idejére 
biztosított volt a létesítmény használata.

Szerdától már a nagyközön-
ség is használhatja az uszodát. 
Fontos, hogy Magyarország 
Kormányának döntése értel-
mében csak védettségi iga-
zolvánnyal látogatható a léte-
sítmény! Az intézménybe 18 
év alatti gyermeket nem lehet 
beengedni, kivétel ez alól, az 
a 16-18 éves, aki oltási igazol-
vánnyal rendelkezik.
Az időszakos karbantartási 
munkálatok ideje alatt meg-
történt a medencék vízcse-
réje, elvégezték az általános 
karbantartási, takarítási, illet-
ve fertőtlenítési munkálatokat 
is.
A Kazincbarcikai Fedett Uszo-
da a nagyközönségnek, hét-
köznapokon 08:00 órától 

18:00 óráig, szombaton és va-
sárnap pedig 14:00 órától 20:00 
óráig tart nyitva.
A 2020-ban megvásárolt éves 
bérletek 2021. december 31-ig 
érvényesek. A 2020-as féléves 
bérleteknél a bezáráskor még fel 
nem használt időkeret, a május 
26-ai nyitást követően felhasz-
nálható, azaz, ha a bérlettulaj-
donos például két hónapot még 
nem használt föl, azt a nyitást 
követő két hónap alatt érvénye-
sítheti.
Azok, akik bérlettel rendelkez-
nek, de nincs oltási igazolvá-
nyuk, a további járványügyi in-
tézkedések függvényében a 
későbbiekben kapnak tájékoz-
tatást az érvényesítés módjáról 
és idejéről.
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A Barcika Art Kft.  

USZODAGÉPÉSZ  
munkatársat keres 

ELVÁRÁSOK:
• uszodagépész és klórgáz kezelői képesítés
• megfelelő fizikai erőnlét, állóképesség

KIVÉTELES LEHETŐSÉG! 
Azon jelentkezők, akik uszodagépész képzettséggel nem, de műszaki 
jellegű középfokú végzettséggel rendelkeznek és nyitottak a tanulásra, 
jelentkezzenek! Az alkalmazást követően uszodagépész képzettség 
szerezhető vállalati támogatással.  

FELADATOK: 
• az uszoda víztechnológiai rendszer üzemeltetésének felügyelete, 

szükség esetén beavatkozás,
• a gépésznapló vezetése,
• klórrendszer biztonságos üzemeltetésének figyelemmel kísérése, 

biztosítása, szükség szerint a klórgáz-rendszer kalibrálása és 
tisztítása,

• az uszodafűtési rendszer, fűtési automatika üzemeltetésének 
felügyelete,

• az üzemeltetés során használt karbantartási anyagok és a 
vízkezeléshez szükséges vegyszerek készletének nyomon követése,

• az uszoda vízforgalmának, energiafelhasználásának rendszeres 
ellenőrzése.

AMIT KÍNÁLUNK:
teljes vagy részmunkaidős alkalmazotti jogviszony vagy egyszerűsített 
foglalkoztatási forma
Műszakos munkaidő beosztás, 12 órás műszakrend.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Kazincbarcikai Fedett Uszoda

A JELENTKEZÉS MÓDJA: szakmai önéletrajz - bérigény megjelölésé-
vel - benyújtása a cég honlapján, a Karrier menüpont alatt, a pozícióra 
kattintva, vagy a jelentkezes@barcikaart.hu e-mail-címen. 

A Barcika Szolg Kft. Energetikai Igazgatósága 

villamossági karbantartó 
(műszerész)  

munkatársakat keres 
a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó karbantartási, hibaelhárítási 
feladatok ellátására. 
Ezek a munkák a hőközpontokban, egyéb épületekben állnak elő, 
beleértve a vezérlőegységek, elektromos hajtású szabályzó szelepek 
és egyéb berendezések karbantartását, javítását is.
SZAKMAI ELVÁRÁSOK A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ:
• szakmunkás végzettség (villanyszerelő és/vagy elektrotechnikai 

műszerész),
• B kat. jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat
Pályakezdő jelentkezőket is várunk, akik nyitottak a tanulásra és 
szeretnének a város közfeladatellátásában dolgozni, tapasztalt 
szakemberektől tanulni. 
Előny a szakmai gyakorlat (2-3 év), az érintésvédelmi és villámvédelmi 
szabványossági szakvizsga megléte.
SZEMÉLYISÉG, KÉPESSÉGEK
A leendő kollégánknak nagy precizitással, megoldás kereső 
szemlélettel kell végeznie a munkáját, együttműködésben a kollégáival.
AMIT KÍNÁLUNK:
Alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű teljes munkaidős lehetőség, 
azonnali kezdéssel.
Az alapbér a garantált szakmunkás bérminimumról indul (próbaidő 
alatt), melyet a szakmai tapasztalat megléte eltéríthet. Túlmunkák 
elrendelése (pl. váratlan meghibásodás elhárítása) előfordul. Ilyenkor 
választható a túlmunka pénzben történő kifizetése vagy szabadidőben 
történő megváltása is.
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Kazincbarcika
JELENTKEZÉS MÓDJA:
https://barcikacentrum.hrmaster.hu/Datacenter/Registration/
JobAdvertisement/55/villamossagi-karbantarto-muszeresz/
allasok?locale=hu-hu regisztrációval és bérigénnyel ellátott önéletrajz 
beküldésével.
JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2021. 06. 20.

A Barcika Park Nonprofit Kft.  

TEMETŐI MUNKÁS  
munkatársat keres 

FŐBB FELADATOK:
A temetkezéssel kapcsolatos alábbi szolgáltatások teljes 
körű végrehajtása teljes munkaidőben, határozatlan idejű 
munkaszerződéssel:
• logisztikai, szállítási feladatok,
• adminisztráció, anyakönyvi ügyintézés,
• kegyeleti szertartások tárgyi eszközeinek előkészítése,
• temetői földmunka - sírásás - végzése,
• köztemető területén a zöldfelület kezelése.

KÖVETELMÉNYEK:
• B kategóriás vezetői engedély,
• jó fizikum,
• érzelmi stabilitás.

A kiválasztás során előny hasonló területen szerzett 
munkatapasztalat.

JELENTKEZÉS:
• A palyazat@barcikapark.hu  e-mail-címre a bérigény 

megjelöléssel ellátott önéletrajzzal.
• Postai úton az alábbi címre is elküldhető a jelentkezés 

vagy személyesen is leadható a cégünk recepcióján:  
3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.

BMH NONPROFIT KFT.

LAKOSSÁGI 
TÁJÉKOZTATÓ

A BMH Nonprofit Kft. a köz-
szolgáltatási szerződés alapján 
az egyedileg is jelentős érté-
ket képviselő szállítójárművek 
kapcsán, – a gépjárművek ál-
lagának megóvása miatt – nem 
vállalja azon településrészekre 
a behajtást és onnan a hulladék 
begyűjtését, melyek a növény-
zet elburjánzása miatt anyagi 
kárt – például karcolást vagy 
gallyfelverődést – okozhatnak 
a gépjárművekben.
Kérik a lakosságot, hogy a hulla-
dékgyűjtő járat útvonalán foko-
zottan figyeljenek a növényzet 
megfelelő karbantartására!
Kazincbarcikán rendelet sza-
bályozza, hogy a családi házas 
övezetekben lévő ingatlanon és 
az előttük lévő, az útig tartó sza-

kaszon a tulajdonos felelőssége a 
gallyazás és ritkítás és a növény-
zet karbantartása. Vonatkozik ez 
többek között a sövényekre, a ház 
előtt kiültetett gyümölcsfákra és 
a teljes zöldfelületre is. Az esetle-
gesen az utak beláthatóságát za-
varó fák, gallyak metszését a tu-
lajdonosnak kell elvégezni, illetve 
viharkár esetén jeleznie a Barcika 
Park Kft. szakembereinek. Légve-
zetéket érintő probléma esetén az 
illetékes közmű üzemeltető érte-
sítése szükséges.  A Kazincbar-
cikai Önkormányzati Rendészet 
munkatársai ellenőrzik és beje-
lentés esetén figyelmeztetik erre 
a lakosokat. Ha ezek után sem tör-
ténik meg az ingatlan területéhez 
tartozó növényzet rendbetétele, 
az büntetést von maga után.
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KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

NEGYEDIK HELYEN 
ZÁRT A NŐI CSAPAT

A Kolorcity Kazincbarcika SC a 2020/2021-es szezonban először indí-
tott felnőtt női labdarúgó csapatot. Az együttes a női NB II-es bajnok-
ság Keleti csoportjának negyedik helyén zárta első évét.

Szeptemberben az Újpest elleni 4:1-es vereséggel kezdte a szezont a 
kazincbarcikai csapat, amit egy a Nyírség Női SE elleni hazai döntetlen, 
majd egy újabb pont nélküli nyíregyházi mérkőzés követett. A negyedik 
fordulóban Cigándon és a Monor ellen is sikerült győzedelmeskedniük. A 
hatodik fordulóban kikaptak a Soroksártól, nyertek a Vasas otthonában, 
majd a Gyulai Amazonok elleni vereség után az utolsó négy forduló-
ban csak győzelmeket könyvelhettek el. A lányok három-három pontot 
szereztek a Nagymágocs, a Szolnok, a BVSC-Zugló és a Hatvan ellen 
is. A női csapat az őszi szezont követően tizenkét bajnoki mérkőzéssel 
a háta mögött hét győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel 
gyűjtött huszonkét pontjával a dobogó harmadik fokáról vonult el a téli 
szünetre. A tavaszi idényben is jól alakultak a csapat meccsei, hiszen 
ekkor öt győzelmet (Nyírség Női SCE, Cigánd SE, Szolnoki MÁV UFC, 
BVSC-Zugló, FC Hatvan), egy döntetlent (Monori SE) és négy vereséget 
(Nyíregyháza Spartacus FC, Soroksár SC, Vasas Akadémia, Gyulai Ama-
zonok) könyvelhettek el. Az ősszel gyűjtött huszonkét ponthoz így még 
tizenhárom adódott. A Kolorcity Kazincbarcika SC összesen harmincöt 
egységgel a bajnoki tabella negyedik helyéről búcsúztatta a szezont. 

A Kazincbarcika SC FC vezetőedzője: Boros László
A Kazincbarcika SC FC játékoskerete: Tirpák Zsanett, Bunda-Tóth Panna, 
Lipták Aida Albertina, Debreceni Orsolya, Kovács Zsófia Vivien, Tőzsér 
Virág Tímea, Kalász Réka, Balogh Dominika, Karmanóczki Zsófia Zsu-
zsanna, Kin Liliána, Hegedűs Eszter, Sipter Anikó, Boros-Nagy Anna 
Henrietta, Tóth Flóra, Dr. Boros Alexandra, Kovács Anna, Nagy Andrea, 
Fülöp Csenge, Veres Réka, Péter Dzsenifer Laura, Süveges-Győrfi Lilla, 
Gál Viktória, Gyöngy Gréta, Gergely Viktória, Madarász Laura, Gál Gréta 
Ivett, Kozma Réka

MAGYAR SPORT NAPJA

KÓNYA LAJOS KAPTA A 
KAZINCBARCIKA VÁROS 

SPORTJÁÉRT DÍJAT
A magyar sport napja alkalmából idén Kónya Lajos, a KVSE birkózó 
szakosztályának vezetőedzője kapta a Kazincbarcika Város Sportjá-
ért kitüntető díjat. Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő 
Oklevelét Kiss Bence Máté vette át Szitka Péter polgármestertől és 
Klimon István alpolgármestertől május 6-án. 

Kazincbarcika Város Sportjáért kitüntető díj évente egy adományoz-
ható azoknak a kazincbarcikai intézményben tanuló, illetve kazincbar-
cikai sportegyesületben versenyző sportolóknak vagy csapatoknak, 
akik kiemelkedő sporteredményeket értek el; valamint sportveze-
tőknek, edzőknek, sportszakmai tevékenységet segítő dolgozóknak, 
egyházaknak, akik hosszú ideje kimagasló színvonalú munkát végez-
nek. Idén a díjat Kónya Lajosnak, a Kazincbarcika Városi Sportegyesü-
let birkózó szakosztályának vezetőedzőjének ítélték oda.

Kónya Lajos 1960-ban kezdte a birkózást az Ózdi Kohász birkózó csa-
patában. Tanulmányai befejezése után a Diósgyőr NB I-es csapatához 
kapott meghívást, majd 1966-ban bevonult katonai szolgálatra a Papp 
József Sportegyesület Sportszázadba. 1968-ban már a KVSE birkózó 
csapatát erősítette Munkácsy Dezső meghívására. A 70-es években 
az NB I-es csapat oszlopos tagja. Több éven keresztül első osztályú 
versenyzője, többszörös Magyar Bajnoki dobogós helyezett. 2012-
ben Budaörsön kötöttfogásban veterán világbajnoki címet, szabad-
fogásban ezüstérmet szerzett. Mind kötöttfogásban, mind szabadfo-
gásban többszörös veterán magyar bajnok. Versenyzése mellett már 
1969-től edzői megbízást is kapott. Válogatott sportolókat és nagy-
számú magyar bajnoki érmes sportolót nevelt. Sok fiatal példaképévé 
vált. Tevékenységével öregbítette Kazincbarcika patinás sportvárosi 
hírnevét. Napjainkban is vezetőedzőként neveli a város egyik kiemel-
kedő szakosztályának a fiataljait.

Kiss Bence Máté, a birkózó szakosztály versenyzője 11 éve rendsze-
resen sportol és sok egyéb sportágban is otthonosan mozog. Ered-
ményeivel az országos és nemzetközi versenyeken is képviselte Ka-
zincbarcikát. 2019-től már a gimnáziumi tanulásé a főszerep, de még 
aktívan versenyez birkózásban és labdarúgásban. Segítő edzőként is 
részt vesz a kazincbarcikai birkózó szakosztály munkájában. Az álta-
lános iskolai tanulmányait végig kitűnő és jeles eredménnyel végezte, 
a gimnáziumban is jeles eredménnyel zárta az első évet.  2019-ben 
a sportban és tanulásban elért kiváló eredményei alapján elnyerte az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által alapított Magyarország jó ta-
nulója, jó sportolója címet.

VRCK

„VOLTAK HIBÁIM, 
MELYEKBŐL PRÓBÁLTAM, 

PRÓBÁLOK TANULNI”
Nem igazán volt még lehetősége a Vegyész RC Kazincbarcika vezető-
edzőjének arra, hogy a 2020/21-es szezont értékelje, de két válogatott 
program között végre sikerült erre is sort keríteni.

Sűrűre sikeredett Toronyai Miklós áprilisa, hiszen ahogy véget ért az 
Extraliga, másnap már utaznia is kellett a VRCK vezetőedzőjének a ma-
gyar férfi röplabda-válogatott edzőtáborába, mivel Koch Róbert szövet-
ségi kapitány egyik másodedzője Dávid Zoltán mellett. 
Toronyai, aki a fentebb említett okok miatt még nem igazán tudta kifej-
teni gondolatait az idei szezonról, melyben a Vegyész bronzérmet ünne-
pelhetett a Magyar Kupában, illetve negyedik lett a bajnokságban. Mind-
két sorozat elődöntőjében a Pénzügyőr SE-vel találkozott, a kupában 
végül a Kecskemétet legyőzve vigasztalódhatott, azonban a pontvadá-
szatban nem jött össze számára az érem, a MAFC-BME összesítésben 
3-2-re diadalmaskodott.
– Amennyiben az induláskor azt mondják nekem, hogy mind a két soro-
zatban benne leszünk a legjobb négyben, elfogadtam volna előre, mert 
ezt a célt tűztük ki magunk, a csapat elé – mondta el Toronyai Miklós. 
– Azonban így, hogy mögöttünk van a szezon, kicsit keserű a szám íze, 
leginkább amiatt, mert a MAFC-cal szemben elveszítettük a bajnoki 
bronzcsatát. A fővárosiak jól teljesítettek az egész évadban, megér-
demelték a harmadik helyet, de az ötödik, mindent eldöntő mérkőzé-
sen, kettő-nullás vezetésünknél kevesen fogadtak volna arra, hogy az 
a meccs az övék lesz, és nem a miénk. Ebben a párharcban a hazai ösz-
szecsapásainkat viszonylag simán hoztuk, és sajnáltam, hogy a három 
budapesti csatából egyet sem tudtunk a magunk javára fordítani, főleg, 
hogy kettő is öt játszmáig tartott, tehát volt sanszunk a sikerre – tette 
hozzá a vezetőedző.
Mint ismert, Toronyai első évét tölthette a felnőtt csapat élén, és úgy 
véli, neki is sokat kell még tanulnia ahhoz, hogy az általa kívánt szintet 
elérje edzőként.
– Minden sportágban, így a röplabdában is vannak olyan „finom dolgok”, 
amikhez kellenek az évek, rengeteg mérkőzés. Ilyen például, hogy milyen 
tanácsot ad az ember az öltözőben, az időkérés folyamán, azokat milyen 
hangsúllyal, hangerővel teszi, kit és mikor, milyen pillanatban cserél. Úgy 
érzem, ezek terén voltak hibáim, ám ezekből próbáltam, próbálok tanul-
ni. Összességében viszont úgy gondolom, nem sikerült rosszul a mögöt-
tünk hagyott szezon, helytálltam, helytálltunk. Szeretném megköszönni 
a munkát az ugyancsak elsőéves másodedzőnek, Szabó Dávidnak, aki 
visszatér a pályára, valamint liberónknak, Dudás Tamásnak azt, hogy 
besegített a fitneszedzések elkészítésében. Ugyancsak köszönet a klub 
vezetésének, amely biztosította az anyagi hátteret a nyugodt munkához 
– fogalmazott a 42 éves szakember. (forrás: vrck.hu)

V RC K

Ezüstéremmel nyitottak a 
fiatal strandröplabdások 

Lévai Péter és Molnár Márk remek napot fogtak ki, kitartásuknak 
és jó menetelésüknek köszönhetően ezüstérmet szereztek a má-
jus második hétvégi 3*-os U22-es strandröplabdaversenyen Haj-
dúnánáson.

A Lévai-Molnár kettős megnyerte csoportját, majd a főtábla 3. fordu-
lójában kikapott, így a vigaszágon folytathatta szereplését. Onnan is 
sikerült visszakerülniük az elődöntőbe a terembe U17-eseknek számító 
fiataljainknak, ahol nyertek is 21-15-re a házigazda egyik párosa ellen. 
A döntőben végig vezettek Bagó László strandröplabdaedző játékosai 
a náluk három-négy évvel idősebb Kapusi-Tóth kettős ellen, de végül a 
MEAFC-Miskolc színeit erősítő röplabdázók 21-nél átvették a vezetést, 
és meg is nyerték a meccset és ezzel együtt a tornát.
A D-csoportot a másik párosunk, Cziczlavicz Dávid és Molnár Vajk 
megnyerték, ezt követően azonban a főtábla 2. körében vereséget 
szenvedtek. Ugyan a vigaszágon megnyerték első meccsüket, végül 
a tornagyőzelmet behúzó duótól 21-17-re kikaptak, így nem jutottak 
a négy közé.

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SPORT EGYESÜLET

NB II ÉSZAK-KELET 2020/21 
MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI 

Női
16. mérkőzés: Lóci DSE – KKSE 27:22
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 7. helyén áll.

Férfi
17. mérkőzés: KKSE – Kisvárda KC 27:36
18. mérkőzés: KKSE – Tiszavasvári SE 22:25
19. mérkőzés: Hajdúböszörményi TE – KKSE 27:35
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 8. helyén áll.

UTÁNPÓTLÁS

EDZÉSBEN VANNAK A 
FIATAL KAPUSOK IS

A Kolocity Kazincbarcika SC kiemelt feladatának tekinti, hogy fiatal 
sportolóik számra ne csak a csapatedzéseken, hanem egyéni képzé-
seken és kapusedzéseken is biztosítsa a fejlődés lehetőségét.
A Kolorcity Kazincbarcika SC utánpótláskorú labdarúgói heti egy al-
kalommal Szentiványi József egyéni képzéseket vezetőedző irányí-
tásával vehetnek részt a tréningeken. Az egyéni edzéseken belül négy 
csoportot alakítottak ki a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve, 
ahol az edzők által kiválasztott játékosok képzése folyik hétről hétre, 
ezeken az edzéseken átlagosan tíz-tizenkét játékossal foglalkoznak. 
A kisebb korosztályok esetében cél minél több gyermek bevonása 
a képzésbe, így technikai képzettségük javuljon, addig az idősebbek 
esetében elsődleges a tehetséggondozás. 
A kapusok képzésére is kiemelt figyelmet fordítanak. Varsányi János, 
korábbi KBSC-labdarúgó a kisebb korosztályok kapusaival foglalko-
zik (U7-U13). Botló Ádám, a felnőtt csapat kapusedzője, volt kazinc-
barcikai focista pedig a nagypályás csapatok (U14-U19) hálóőreinek 
a képzéséért felel. Az edzések heti két alkalommal zajlanak, ahol a 
korosztálynak megfelelő képzéseken fejlődhetnek a sportolók. A ka-
pusedzők rendszeresen konzultálnak a csapatedzőkkel, megbeszélik 
a mérkőzésen nyújtott kapusteljesítmények tapasztalatait, és ennek 
megfelelően tervezik edzéseiket. 
Az egyéni képzések, a kapusok edzése mellett erőnléti edző is segíti 
korosztályos csapatok felkészülését, aki az edzések bizonyos sza-
kaszában kapcsolódik be a közös munkába és a képzések lebonyolí-
tásába. Az erőnléti edzők által ajánlott gyakorlatokat a csapatedzők 
beépítik az edzésmunkába, mindemellett egyéni edzéstervekkel is 
ellátja a játékosokat. Segítenek a sérült játékosok felépülésének fo-
lyamatában valamint a helyes táplálkozás, étkezés kialakításában 
táplálkozási tanácsokkal.

A Kolorcity Kazincbarcika SC továbbra is várja a labdarúgás iránt ér-
deklődő fiatalokat, Az edzésekről érdeklődni személyesen az edzők-
nél (Kazincbarcika, Akácfa út 1.), illetve a következő telefonszámon 
tudnak: +36-20/414-4842 

(www.kbsc.hu)
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Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813

ÁLLÁSLEHETŐSÉG A SZABÓ SUZUKI - MAZDÁNÁL! 

SZABÓ

A kazincbarcikai telephelyünkre keresünk alap gépjárműismeretekkel rendelkező szerviz adminisztrátort. 
Feltétel: jogosítvány, számítógépes ismeret
Jelentkezni lehet: info@szabosuzuki.hu

2021. június 01-én ismét elindul Ka-
zincbarcikán a megújult Fő tér vízijáték 
show-ja, amely egészen nyár végéig várja 
az érdeklődőket. Minden este klasszikus 
és kortárs zenékre 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 órakor több mint 15 percben 
tekinthetik meg a produkciót a látogatók. 

Jelenleg a fényshow alatt a Karib-tenger 
kalózai és a Trónok Harca főcímzenéje 
mellett Havasi Balázs és Vivaldi egy-egy 
szerzeménye hallható, de Szitka Péter 
polgármester folyamatosan bővíti majd a 
repertoárt.

ÚJRA VÍZIJÁTÉK-SHOW A FŐ TÉREN


