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M EGÚJ U L A LI N I ISTVÁ N TÉ R 

A mozgás, a kultúra szerelmesei, az extrém sport ászai és a kutyabarátok régi álma válik valóra hamaro-
san. Kazincbarcika egyik legforgalmasabb helyén – a buszvégállomástól pár lépésnyire – európai mér-
tékkel mérve is példaértékű, modern, energiatakarékos, új infrastruktúrát építenek ki, multifunkciós 
sport- és közösségi terekkel tarkítva.

A fejlesztés révén teljesen meg-
újul a Lini István tér, a Tardonai 
út, az Akácfa út, a Kazincbarcikai 
Sportközpont, az Egressy Béni 
út és a SPAR Áruház által hatá-
rolt terület.
A beruházás során fejlesztik 
többek között a közműveket; új 
csapadékvíz-csatornát, tér- és 
sportpályakivilágítást építenek 
ki, járdákat, sétányokat, parko-
lókat létesítenek, útszakaszo-
kat újítanak fel, az Irinyi Torna-
csarnokot napelemmel látják 

el, akadálymentesítik az épület 
földszintjét, valamint a zöldfelü-
leteken intenzív növényesítést 
végeznek. A multisportpálya 
mellett futball fal, pumptrack és 
skate park, futókör létesül, illet-
ve elkerített kutyafuttató várja 
az állatbarát gazdikat.
– Már a tervezés során olyan 
méltó helyet kerestünk ehhez a 
kiemelt beruházásunkhoz, hogy 
mind a városlakók, mind az ide 
látogatók számára egyszerű le-
gyen a megközelítése. A kivá-

lasztott terület minden szem-
pontból a legideálisabb, hiszen 
gyakorlatilag minden eszközzel 
megközelíthető: autóval, kerék-
párral és gyalogosan is – mondta 
el Szitka Péter polgármester, aki 
hozzátette, hogy a területen a 
tervezett 331 db parkolóból 246 
db már el is készült, ebből 6 da-
rab mozgássérültek részére lett 
kialakítva. A parkoló területének 
világítását 22 db egyedi gyártá-
sú köz- és térvilágításra alkal-
mas kandeláber biztosítja. 

A SPORT FELLEGVÁRA

Egy multifunkciós sportpálya, 
műfüves pálya, extrém sport-
park, kültéri asztalitenisz asz-
talok, lábteniszpálya, interaktív 
sporteszközök és egy vadonatúj 
futókör is várja majd a városla-
kókat, a sportolni vágyókat és az 
extrém sportolókat, valamint az 
ide látogatókat.
– Az önkormányzat célja az, 
hogy a pályázati forrásból kiala-
kítandó parkban egyszerre több 
korosztály is biztonságosan és 

igényesen kialakított körülmé-
nyek között együtt tudjon szó-
rakozni. Ennek érdekében fon-
tosnak tartottuk, hogy kikérjük 
a célközönség véleményét, mire 
van szükségük, minek örülné-
nek. Számos fórumot tartottunk 
a lakosságnak, az extrém park 
kialakításánál pedig ötletbörzé-
re hívtuk a legjobb deszkásokat, 
görkorisokat, bmx-eseket, rolle-
reseket a városban, illetve azo-
kat a szószólókat, meghatározó 

véleményalkotókat, akik képvi-
selték ezekben a sportágakban 
a fiatalokat. A pályázati projekt-
tervet Demeter Zoltán ország-
gyűlési képviselő is támogatta, 
a városvezetés ezúton is köszö-
netet mond érte – nyilatkozta 
Klimon István alpolgármester. 
Európában is ritka, hogy egy he-
lyen ennyiféle, a legmodernebb 
technológiával épülő, szabadidő 
és profi sportolói igényeket ki-
elégítő sportlétesítmény épüljön. 

     KOLORPLATZ - EURÓPAI SZINTŰ  
  EXTRÉM SPORT- ÉS S ZABADIDŐPARK ÉPÜL

TALÁLKOZUNK A KOLORPLATZON!

 – Az eredeti elképzelésünk sze-
rint az az új közösségi tér min-
den korosztály számára érdekes 
és hasznos kikapcsolódást nyúj-
tó sport-, művészeti alkotó ren-
dezvényeknek, táboroknak és 
előadásoknak adhat majd ott-
hont. Reményeink szerint hamar 
megszeretik majd a városlakók, 
és az ide látogatók is hírét viszik 
Kolorcity legújabb attrakciójá-
nak, amely illeszkedve az inno-
vatív arculathoz a KolorPlatz ne-
vet kapta – mondta Szitka Péter 
polgármester. 
Itt valósulhatnak meg majd a 
rendezvényekhez, ünnepekhez, 
hagyományokhoz kapcsolódó 

helyi sportesemények és családi 
események is, valamint lehető-
ség lesz a helyi termelők és szol-
gáltatók multimédiás bemutat-
kozására és promotálására is.
A beruházás során a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése: utak, 
járdák építése és megújítása az 
itt élők mindennapjait megköny-
nyíti majd. 
A terület parkosításának terve-
zésére nagy figyelmet fordítot-
tunk, hiszen fontos, hogy a vá-
rosunkra egyébként is jellemző 
zöld felületek megmaradjanak, 
fejlődjenek, szépüljenek – emel-
te ki Harda Attila, a terület ön-
kormányzati képviselője.
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BE RU H ÁZÁS

  LERAKTÁK A 26-OS SZÁMÚ FŐÚT SAJÓSZENTPÉTERT ÉS 
  BERENTÉT ELKERÜLŐ SZAKASZÁNAK ALAPKÖVÉT

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Juhász Zoltán László, 
a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese, Szitka Péter 
Kazincbarcika polgármestere, dr. Faragó Péter Sajószentpéter 
polgármestere, Molnár Oszkár Edelény polgármestere és  Nyeste 
József Berente polgármestere közösen rakták le a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakmai programján belül a sok éve 
várt, folyamatosan elhúzódó 26-os számú főút Sajószentpéter – 
Berente elkerülő szakaszának alapkövét június 29-én.

– A régió életében mérföld-
kőnek számít, hogy végre, a 
hosszú évtizede tartó ígérge-
tések kora lezárult, és lerak-
juk az elkerülő út alapkövét. 
Nagyon fontos feladatomnak 
tartottam az elmúlt években, 
hogy ez az építkezés megva-
lósuljon, és a 26-os úton a for-
galom csökkenjen, ezáltal az 
érintett települések – Sajó-
szentpéter és Kazincbarci-
ka – zaj- és porterheltsége is 
jelentősen javuljon. Az infra-
struktúra javulásával pedig a 
hosszú távú célunk is megva-
lósuljon: minél több befekte-
tő érkezzen a térségbe, ezzel 
munkalehetőséget biztosít-
va az itt élő embereknek. Ah-
hoz, hogy mindez megvaló-
suljon, hatalmas összefogásra 
volt szükség. Köszönetet fe-
jezem ki a Magyar Államnak, 
a tervezőknek, a hatóságok-
nak, az érintett települések 
önkormányzatainak, és külön 
köszönet Szitka Péter polgár-
mesternek, hogy Kazincbar-
cika Város Önkormányzata 
jelentős forrás biztosításával 
hozzájárult a kazincbarcikai 
szakasz becsatlakozásának 
tervezéséhez – mondta el kö-
szöntő beszédében Demeter 
Zoltán országgyűlési képvise-
lő. 
– A kazincbarcikaiak is na-
gyon-nagyon sokat járnak 
ezen az úton, így nap mint nap 
tapasztalhatják azokat a for-
galmi dugókat, amik kialakul-
nak. A város, illetve a térség 
szempontjából nagy jelentő-
sége van, hogy 20-30 év után 
talán pont került ennek a be-
ruházásnak a végére. Úgy 
gondolom, hogy egy ilyen jel-

legű összefogás, ami a térsé-
gi szereplőket, Demeter Zol-
tán országgyűlési képviselőt, 
a polgármestereket, a külön-
böző hatóságokat jellemez-
te az elmúlt 2-3 évben, kuri-
ózum. Mindenki félre tudta 
tenni a kisebb nagyobb el-
lentéteit, és ebben a dologban 
így, vállvetve, együtt dolgoz-
va mindenki azt szorgalmazta, 
hogy ez megvalósuljon. A be-
ruházással a térség egyik rég-
óta fennálló, óriási problémája 
fog megoldódni, hiszen bizton-
ságosabb lesz a közlekedés, és 
remélhetőleg a levegő minősé-
ge is javul majd. Fontos, hogy 
a jövőben képviselő úr – aki-
nek a városvezetés ezúton is 
köszönetet mond azért, hogy 
elkezdődhet a hosszú évek 
óta várt építkezés – támo-
gassa azt, hogy minél hama-
rabb kibővüljön négysávosra 
az útszakasz és egészen Óz-
dig biztosítsa a könnyebb köz-
lekedést – nyilatkozta Szitka 
Péter polgármester, aki hozzá-
tette, hogy a nagyjából két és 
fél éves kivitelezési időszak-
hoz óriási mértékű tolerancia 
kell majd az itt élők részéről, 
hiszen az ilyen jellegű munká-
latok mindig kisebb nagyobb 
fennakadásokkal járnak.
– Sok minden befolyásolta ed-
dig a projekt életét. A 2010-es 
árvízi védekezés, és az abban 
szerzett tapasztalatok jelen-
tősen hozzájárultak ahhoz, 
hogy mindenki felismerte, ah-
hoz, hogy az elkerülő út be-
töltse a célját, a Sajó árvíz-
védelmében is szerepet kell 
játszani, emiatt pedig a terve-
ket át kellett dolgozni. Ez hosz-
szas előkészítő munkát igé-

nyelt, ter ü letszerzéseket, 
pótterületszerzéseket is figye-
lembe kellett venni, ráadásul 
mindenképpen megemlíten-
dő a projekt összetett műszaki 
tartalma is. Igaz, hogy csak 10-
10,6 km maga az elkerülő út, de 
8 hídműtárgy és épül, ami na-
gyon kirívó egy ilyen elkerü-
lő útnál. Ezek tervezése is időt 
vett igénybe, úgyhogy összes-
ségében ez mind hozzájárult 
ahhoz, hogy végre, most már 
itt állhatunk, és ez a kivitele-
zési munka el tudott indulni – 
árulta el Juhász Zoltán László, a 
NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-
helyettese.
A teljes projekt több, mint net-
tó 35 milliárd forintba kerül, 
ami a 10,6 km-es új elkerü-
lő útból, 1,8 km hosszan a 26-
os út a megújításából – amiből 
900 m az a meglévő nyomvo-
nal teljes mértékű rendbetéte-
le és 900 méternyi új szakasz 
építése a 26-os úthoz közelebbi 
részen –, valamint két vasúti, 
külön szintű kereszteződésből 

áll. Az építkezés keretében az 
egyik elkerülő szakaszon, és a 
múcsonyi bekötő úton nagyon 
jelentős a töltésépítési munka, 
több mint 1,5 millió köbméter-
nyi töltésanyagot kell beépíte-
ni a beruházása során.  
– Ha megnézzük azt a forgalmi 
terhelést, ami jelenleg itt a tér-
séget és Sajószentpétert érin-
ti, az napi 18 000 jármű, amiből 
1200 – 1500 között van átlago-
san a napi tehergépjármű for-
galom – a buszokat is ideértve 
–, melynek jelentős része, ha ez 
az út megépül el fogja kerülni a 
település belterületi szakasza-
it, és úgy fogja elérni az úticél-
ját – tette hozzá a szakember.
A kétszer egy sávos, közel 11 
km hosszú útszakaszon egy 
vasút feletti közúti átjáró és 
két körforgalom is épül majd. A 
projekt várhatóan 2023 nyarán 
zárul. Három konzorcium a na-
pokban már megkezdte a kivi-
telezési munkálatokat. Jelenleg 
a bozótirtást végzik a szakem-
berek a nyomvonal mentén.
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PEDAGÓGUSNAP

KÖSZÖNETET MONDTAK A  
VÁROSVEZETŐK A PEDAGÓGUSOKNAK

Kazincbarcika Város Önkormányzata peda-
gógusnap alkalmából köszöntötte a nevelé-
si-oktatási intézmények aktív és nyugdíjas 
korú dolgozóit. A járványügyi helyzetre vo-
natkozó kormánydöntésekre tekintettel, mi-
szerint több száz fős rendezvény továbbra 
sem tartható, a hagyományos, nagyszabású 
és nagy létszámú ünnepi gálaműsor megszer-
vezésére nem volt lehetőség, így a jutalmak 
intézményekbe történő eljuttatásával kö-
szöntötték a városvezetők a pedagógusokat.

Kazincbarcikai Város Polgármesterének El-
ismerő Oklevele kitüntetésben részesültek:
• Cselei Béláné – Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarci-
kai Tagintézménye

• Bukovenszki Istvánné – Pollack Mihály Ál-
talános Iskola

• Dankóné Gál Mónika – Angyalkert Óvoda
• Fáklyáné Nagy Szilvia – Napsugár Tagóvoda
• Frecskó Zsuzsanna – Kodály Zoltán Alapfokú 

Művészeti Iskola
• Gálik Valentinné – Nefelejcs Tagóvoda
• Hajdúné Török Angéla – Kazincbarcikai Ösz-

szevont Óvodák Székhely Óvodája
• Kavalyeczné Juhász Krisztina – Don Bosco 

Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgim-
názium, Gimnázium és Kollégium

• Kecskés Dóra – Csillagfürt EGYMI Kazinc-
barcikai Tagintézménye

• Máthéné Szobota Ágnes – Kazinczy Ferenc 
Tagiskola

• Pere Csaba – Irinyi János Református Okta-
tási Központ – Irinyi János Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Diákotthon

• Pintér Bertalanné – Árpád Fejedelem Tagis-
kola

• Ponyi Zoltán Ferencné – Dózsa György Tag-
iskola

• Sáfrányos Józsefné – Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium

• Sebestyén Katalin – Ádám Jenő Tagiskola
• Setét Lászlóné – Mesevár Tagóvoda
• Siklósi Zsuzsanna – ÓSZC Deák Ferenc 

Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgim-
náziuma

• Szabó Péterné – Százszorszép Tagóvoda
• Tóth Józsefné – ÓSZC Surányi Endre Tech-

nikum, Szakképző Iskola és Kollégium
• Várhelyi Rita – Füzike Tagóvoda
• Az Irinyi János Református Oktatási Központ 

Eszterlánc Óvoda és a Tompa Mihály Álta-
lános Iskola polgármesteri elismerő oklevél 
kitüntetésre nem tett javaslatot.

A Kazincbarcikán és a térségben dolgozó pe-
dagógusok központi elismerései a kolorline.hu 
oldalon találhatóak.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete minden esztendőben 
egy kiemelkedő nevelő-oktató munkát vég-
ző kazincbarcikai pedagógusnak „Kazincbar-
cika Város Közneveléséért” kitüntető díjat 
adományoz. A szakmai kuratórium javasla-
ta alapján 2021-ben a „Kazincbarcika Város 
Közneveléséért” kitüntető díjat Kerek Gábor 
Közeledőnek, a Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola intézményvezetőjének ítélte 
oda.

Kerek Gábor 1993 óta a Kazincbarcikai Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola egyik legak-
tívabb és legmeghatározóbb tanára, 2012 óta 
az intézmény vezetője. Intézményvezetőként 
az elmúlt közel egy évtizedben a kultúra és a 
művészetoktatás népszerűsítésén, és az is-
kola színvonalának emelésén dolgozott fárad-
hatatlanul. Irányítása alatt tovább erősödött 
az intézmény addig is meghatározó szerepe 
a környék kulturális életében, hiszen a zene-, 
a tánc-, a színjáték és a képzőművészeti ág is 
rendszeres résztvevője a megye művészeti 
életének.
Több saját szervezésű művészeti versenyt 
megyei, regionális rangra emelt igazgatósá-
ga alatt, a versenyekre érkezők előtt hirdetve 
nemcsak az iskola, de a város sokszínűségét 
is. Közoktatásvezető, blockflöte és fagott-ta-
nár, fúvószenekari karnagy, aktív zeneszerző.
Folyamatosan kapja a felkéréseket művészeti 
iskoláktól, együttesektől, zenekaroktól. Mű-
vei rendszeresen jelen vannak a komolyzenei 
élet hazai és nemzetközi koncertjein. Sze-
lídecske terve című gyermekoperáját nagy 
sikerrel mutatta be az iskola a Borsodi Művé-
szeti Fesztiválon, valamint a miskolci Bartók 

+Verdi Nemzetközi Operafesztiválon 2011-
ben. 2014-ben nemzetközi operaversenyt 
nyert Parody c. operájával. Tagja az Artisjus 
Szerzői Jogvédő Hivatal Egyesületének, a Ma-
gyar Zeneszerzők Egyesületének, a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének. 
Az iskolai ifjúsági fúvószenekar vezetésével 
számos hazai és nemzetközi fesztiválon, ren-
dezvényen szerepelt, irányítása alatt kaptak 
2014-ben arany minősítést. Blockflötés (furu-
lyás) tanítványai közül többen választották a 
zenét hivatásuknak.
Növendékei eredményesen szerepelnek 
szakmai versenyeken. Az utóbbi évek iga-
zi sikerszériát jelentenek tanári munkájában, 
hiszen tanítványaival bármilyen megyei, re-
gionális, országos és nemzetközi hangszeres 
versenyen indulnak el, szinte biztosra vehe-
tően első vagy második helyezést érnek el.
Innovatív tanárként mesterpedagógusi mi-
nősítésre készül zenepedagógiai célzattal írt 
zenemű sorozatával. A kezdő furulyások ta-
nítását támogató zenepedagógiai művei or-
szágos szinten hiánypótló alkotások, ezért 
keresettek, és nagy sikernek örvendenek a 
furulyatanárok körében. Kerek Gábor zenész-
ként és növendékeivel tanárként is állandó 
résztvevője a város és a környék kulturális 
életének. Szóló hangszerjátékosként és ka-
maraegyüttesek tagjaként is rendszeresen 
muzsikál a térségben.
A zene iránti szeretet és igényesség mellett 
nagy figyelmet fordít a tanulói és tanári kö-
zösség építésére is. A művészetoktatásban 
eltelt évtizedek alatt Kerek Gábor kivételes 
egyéniségével, szakmai és pedagógiai munká-
jával egyaránt elismerést vívott ki a kollégák, 
a növendékek és a szülők körében.

FEJ LE SZTÉ S

HAMAROSAN ÚJ KÖRFORGALOM 
ÉPÜL A 26-OS ÚTON

Útlezárásra, torlódásra és akár 
hosszabb várakozási időre is 
számítani lehet a 26-os út Atti-
la úti, Hadak úti és a Budai Nagy 
Antal utcai kereszteződésénél. 
Júliusban már láthatók lesznek a 
munkálatok a leendő körforga-
lom kivitelezése kapcsán.

Jelentős földmunkákkal kezdő-
dik a leendő körforgalom kivite-
lezése a TESCO melletti 26-os 
úti kereszteződésben. A novem-
berig tartó fejlesztés alatt na-
gyobb torlódásokra, valamint a 
színrobbanás körforgalomtól az 
Attila úti szakasz lezárására is 
számítani kell. 

– Első körben a különböző ve-
zetékek kiváltása indul el, ezek 
többségét át kell fektetni, vé-
dőcsőbe kell helyezni. Gáz-, 
szenny víz-, ivóvíz-, villamos-
energia-vezeték is található a 
föld alatt, ezekhez mind hozzá 
kell nyúlni, de talán az egyik leg-

jobb hír, hogy a csapadékvíz-el-
vezetés is új formát kap, így ke-
vésbé fordulhat elő, hogy az ipari 
parkunkban pangó víz alakuljon 
ki, sokkal dinamikusabban fog 
lefolyni a Sajó irányába – nyi-
latkozta Klimon István alpolgár-
mester.

A megépülő körforgalom pozitív 
hatását a kazincbarcikaiakon kí-
vül mind az ózdiak, mind pedig a 
szomszéd településeken élők is 
élvezhetik majd.  
– Tapasztalhattuk a regge-
li órákban, de délutánonként is, 
hogy jelentősen megnőtt a for-
galom, ezért torlódások alakul-
tak ki. Örömhír, hogy a követ-
kező időszakban egy jelentős 
beruházás valósulhat meg, 300 
millió forintos nettó összegből. 
Ennek köszönhetően megújul a 
közvilágítás, új járdaszakaszok 
épülnek és megvalósul a kerék-
pár-bekötőút is. Szeretném kér-
ni a lakosság türelmét, hogy ez a 
beruházás minél hamarább meg-
valósulhasson és használhassuk 
ezt az objektumot – mondta el 
Szitka Péter polgármester. 
Klimon István alpolgármester 
a beruházás kapcsán kiemelte, 
hogy a közbeszerzési eljárás már 
lezárult, így hamarosan elkez-
dődnek a munkálatok.

26-os főút

26-os főút
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LÁTVÁ N YOSSÁG

ÖT ÚJ SHOW-ELEMMEL BŐVÜLT A VÍZIJÁTÉK
Öt új zenével és vízképvariációval bővült a vízijáték-show Kazinc-
barcikán. Az eddigi repertoár mellett Bizet: Carmen, Verdi: Aida, Jég-
varázs: Legyen hó!, Maroon 5: Memories, Mungo Jerry: In the sum-
mertime című zenéire komponált vízielőadást láthatnak a Fő térre 
kilátogatók esténként.

A fény- és vízishow alatt a to-
vábbiakban is megtalálható a 
Karib-tenger kalózai, a Trónok 
harca főcímzenéje, a Dalfutár 

Méri Poppinsz első tánca mellett 
Havasi Balázs és Vivaldi egy-egy 
szerzeménye. A vízijátékot min-
den este 19.30-tól 21.30-ig fél 

óránként 10 - 15 percen keresz-
tül tekinthetik meg, pénteken és 
szombaton pedig 22.00 órakor a 
teljes, 10 számból álló repertoárt 
csodálhatják meg az érdeklődők. 
A nyári időszakban, a hőség mi-
att a vízijáték naponta 10 és 18 
óra között folyamatosan párásí-
tó, frissítő funkciót lát el. A párá-
sítás ivóvízzel történik, de a vízí-

játék-show-hoz felhasznált víz, 
nem ivóvíz, így emberi fogyasz-
tásra nem alkalmas. A show köz-
ben a vízijáték területére nem 
szabad rálépni, hiszen a víznyo-
más erőssége és az alkalmazott 
vegyszerek miatt kiemelten ve-
szélyes, de a látványosság au-
diovizuális élményét is jelen-
tősen csökkenti.
Mint ismeretes a rendkívüli tu-
risztikai látványosság mintegy 
harminc köbméter szűrt és fer-
tőtlenített vizet forgat meg, 
amelyet több mint 50 egyedileg 
és külön programozható fúvóka 
emel a magasba. A feltörő, látvá-
nyos vízoszlopokhoz kapcsoló-
dó fényjáték megjelenéséről 54 
különálló, szintén teljesen egye-
dileg vezérelt lámpa gondos-
kodik. A zenét nyolc darab nagy 
teljesítményű, időjárásálló hang-
fal biztosítja.

PROGRAMAJÁNLÓ

ISMÉT VÁROSUNKBAN  
A SPARTAN RACE

Idén július 10-11-én immár 3. alkalommal rendezik meg Kazincbarci-
kán a világ legnépszerűbb akadályfutóversenyét, a Spartan Race-t. A 
megmérettetés helyszíne ismét a Csónakázó-tó környéke lesz, ezért 
az érintett területeken útlezárás várható, a kiskerttulajdonosoknak a 
szervezők a bejutást behajtási engedéllyel biztosítják majd.

Ismét Kazincbarcikára tér vissza 
a Spartan Race Hungary csapa-
ta. Július 10-én Sprint és Super, 
11-én pedig Beast távon állhatnak 
rajthoz a versenyzők. Az extrém 
spartan őrültek a két versenynap 
között egy 4 órás HH-n is részt ve-
hetnek, a gyerekek pedig mindkét 
nap megmérettethetik magukat.
Az Amerikából indult Spartan Race 
versenyt 2014 óta rendezik meg 
Magyarországon is, mely különbö-
ző távolságú és nehézségi szintű 
versenyekből áll, 5 km-től egészen 
a maratoni távokig. Hazánkban 
évente 3 kétnapos versenyhét-
vége van, így Kazincbarcika méltán 
lehet büszke, hogy 3. alkalommal 
ad otthont a rangos és népszerű 
sporteseménynek.

A rendezvényhez kapcsolódó 
előkészületek és a verseny mi-
att útlezárás lesz a Herbolyai út - 
Csónakázó-tó bejárat (volt Jókai 
iskola előtt) és a Homokbánya te-
lep – Előharaszt dűlő útszakaszo-
kon július 9-én, pénteken 8 órától 
július 11-én, vasárnap 18 óráig.
A kerttulajdonosok az alábbi 
időszakokban tudják a kerteket 
megközelíteni, illetve elhagyni: 
július 9., péntek 8 órától július 10. 
szombat 5 óráig; július 10., szom-
bat 19 órától július 11., vasárnap 
5 óráig. Július 11-én, vasárnap 18 
órától az útlezárást feloldják.
A kerttulajdonosok behajtási en-
gedélyt a Mezey István Művé-
szeti Központ pénztárában kér-
hetnek június 28-tól július 9-ig, 

hétfőtől péntekig, 10 és 17 óra 
között.

Együttműködését és megértését 
köszönjük.

JUBILEUM

35 ÉVES A PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLAT

Ünnepélyes keretek között ülte meg a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye 35. jubileumi ünnepségét.

A házigazdák nevében Kállainé 
Matisz Otília fejlesztőpedagógus 
köszöntötte és egyben invitálta 
időutazásra az egybegyűlteket. 
Jelen voltak az intézmény egy-
kori igazgatói: Varga Zoltán, Dr. 
Málik Jánosné Éva, Kerekes Bar-
bara és Molnár Gábor Pál. Az 
intézményfenntartó Miskol-
ci Tankerületi Központ szakmai 
helyettese, dr. Tózsa-Rigóné 
dr. Nagy Judit és a Kazincbarci-
kai Tankerületi Központ igazga-
tója, Markovicsné Demeter 
Edina is együtt ünnepelt a részt-
vevőkkel. Széplaki Ágnes, je-
lenlegi tagintézmény-igazgató 
tartott ünnepi beszédet, ami az 
elmúlt 35 év fotóiból összeállí-
tott rövid, hangulatos kisfilmmel 
zárult.
A jubileumi ünnepséget színe-
sítette a Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékeinek 
és tanárainak családias hang-
vételű műsora. Ők biztosítottak 

később zenei aláfestést a tűzijá-
tékkal díszített emeletes szüli-
napi torta érkezéséhez is.
Az ünnepi esemény fényét emel-
te, hogy pedagógusnapi elisme-
réseket is itt adták át. Kazinc-
barcika Város Polgármesterének 
Elismerő Oklevelét vehette át a 
nyugdíjba vonuló Cselei Béláné 
gyógytestnevelő.
Megyei főigazgatói elismerést 
kapott „Kiemelkedő szakmai 
munkájáért” kategóriában Hegyi 
Dorina Elina logopédus; „Közös-
ségért végzett munkájáért” ka-
tegóriában Lőrincz-Mitró Emese 
fejlesztőpedagógus; „Pótolha-
tatlan munkatárs” kategóriában 
Cselei Béláné gyógytestnevelő.
Tagintézmény-vezetői dicséret-
ben részesült szakmai munká-
jáért Forgóné Topor Melinda fej-
lesztőpedagógus.
Az elismerések átadása után kö-
tetlen beszélgetéssel zárult az 
ünnepség

SZÍ N EZZÜ K TOVÁ BB K AZI NC BA RC I K ÁT

Megszületett a kreatív 
alkotópályázatok 

végeredménye
Megszületett a Barcika Art Kft.  által kiírt kreatív alkotói pályáza-
tok végeredménye. A pályázóktól a KolorCity Aréna falfelületeire 
és a Kazincbarcika, Mátyás király út 1-7. számú lakóépület hom-
lokzatára várták a szervezők az egyedi tervezésű, kreatív, több-
féle technikával készült installációk terveit.

A Kolorcity Aréna vendégbe-
járatára és a hazai lelátójára a 
városmárka és a labdarúgás 
szoros kapcsolatát megjele-
nítő, a mozgás szeretetét, az 
egészséges életmódot hirdető 
pályázatra tizenkét alkotótól 
érkeztek pályamunkák. 
A lakóépületre szintén a Kolor-
city Kazincbarcika brandhez il-
leszkedő 3D-s alkotásra húsz 
képzőművész küldte el a ter-
veit. A 29 alkotás mindegyike 
a kerékpározás előnyeinek ki-
domborításával a környezet-

tudatosság fontosságát hang-
súlyozza. 
A 3D-s műveket Dani Márton 
grafikus designer, kortárs alkotó; 
Juhász-Nagy Balázs, Kazincbar-
cika főépítésze, a B.-A.-Z. Me-
gyei Építész Kamara elnöke és 
Szurcsik József képzőművész, 
egyetemi adjuntus, Munká-
csy-díjas festőművész zsűriz-
te, és a legjobbnak Móricz József 
pályázatát ítélték.
A nyertes pályaműveket még az 
idén láthatja majd a falfelülete-
ken a nagyközönség.

A „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2020-02027 projektszámú pályázat támogatásával valósul 
meg.

KAZINCBARCIKA • 2021. AUGUSZTUS 21.

KOLORCITY KOLORCITY 
ELSŐ ÉJSZAKAI ELSŐ ÉJSZAKAI 

FUTÓVERSENYE!FUTÓVERSENYE!

A program támogatója 
Kazincbarcika Város ÖnkormányzataWWW.KOLORCITY.HU

AZ ÚTVONAL MEGTEKINTHETŐ ÉS LETÖLTHETŐ 
A KOLORAPP PROGRAMOK  MENÜPONTJÁBÓL!
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KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

ÚJ EDZŐVEL KEZDTÉK 
MEG A FELKÉSZÜLÉST 
Új vezetőedzővel kezdte meg június 
21-én a következő szezonra való 
felkészülést a Kolorcity Kazincbar-
cika SC. A csapat irányításával Var-
ga Attila, UEFA Pro Licences edzőt 
bízta meg a klubvezetés.

Az ötvenegy éves szakember ko-
rábban labdarúgóként is bizonyított, 
hiszen az Újpest csapatával magyar 
bajnok, Magyar Kupa és Szuper ku-
pa-győztes is volt. Edzőként első 
ízben a BKV Előre utánpótlását irá-
nyította 2007-től, ezt követte 2010-
ben az NB III-as Rákosmenti KSK, 
valamint 2013-ban az akkor még 
szintén harmad osztályú Soroskár 
vezetőedzője lett. Ott azonnal baj-
noki címet is ünnepelhetett, azon-
ban a Ceglédi VSE elleni osztályo-
zón nem sikerült továbbjutásuk. A 
következő bajnoki idényben Varga 
Attila ismét bajnok lett a Soroksárral 
és 2015-ig a másodosztályban irá-
nyította a csapatot. Egy rövid me-
zőkövesdi kitérő után a sportszak-
ember ismét azt a feladatot kapta, 
hogy az akkor NB III-as Ceglédet 
magasabb osztályba juttassa, ez a 
2015/2016-os bajnokságban rög-
tön sikerült is neki. 2017-ben az NB 
II-es Siófok vezetőedzője lett, itt 
az utolsó előtti pozícióból tartotta 
bent a tizenharmadik helyen a Ba-
laton-partiakat.  2019 márciusá-
ban a harmadosztályú Gyöngyösi 
AK-nál látta el a szakmai vezetői 
és vezetőedzői feladatokat, itt ek-
kor a csapat bentmaradása volt az 
egyetlen reális cél, természetesen 
a Gyöngyös a következő évet is az 
NB III-ban kezdte meg. A férfi fut-
ball után Varga Attila a női fociban is 

bizonyított, hiszen 2019 decembe-
rétől 2021 januárjáig a bajnokság-
ban megszerzett sikerek mellett 
az MTK csapatával egy Jet-Sol Női 
Liga teremtorna győzelem is nevük 
mellé került.
A tréner munkáját a korábbi román 
válogatott labdarúgó Sorin Cigan 
segíti majd, mint másodedző. Sorin 
Cigan labdarúgóként Magyarorszá-
gon is bizonyított, hiszen a Ferenc-
város, az Újpest meghatározó játé-
kosa volt a 90’-es évek elején, mely 
csapatokkal három egymást követő 
szezonban nyerte el a Magyar Ku-
pát (Újpest: 1991/1992; Ferencvá-
ros: 1992/1993, 1993/1994). A ka-
pusedzői feladatokat változatlanul 
Botló Ádám látja el csapatunknál.
A Kolorcity Kazincbarcika SC kerete 
nagyban átalakult az első edzést 
megelőzően. A csapat eddig a kö-
vetkező érkezőkkel számolhat a 
2021/2022-es szezonban: Laczkó 
Milán, Talabér Attila, Megyeri Gá-
bor, Ur László, Dvorschák Gábor, 
Szemere Balázs, Süttő Attila, Kál-
mán Szilárd, Kovács Dávid, Fila Ká-
roly, Kristófi Sándor, Ádám Ferenc, 
Magyar Máté, Márton András, Ke-
ményffy Máté, Czár Máté, Vladul 
Stefan (FC Dabas).
Fontos, hogy a felkészülési mér-
kőzések nem zárt kapusak, így a 
helyszínen várják a szurkolókat, 
azonban a mérkőzések látoga-
tására vonatkozó hatályban lévő 
kormányrendelet értelmében csak 
védettségi igazolvánnyal léphetnek 
be a stadion területére, melyet a 
rendőrség ellenőrizni fog.
További felkészülési mérkőzések: 
www.kolorline.hu
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BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: 

INGYENES
Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel: 

5 000 Ft
Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás: 

5 000 Ft
Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás 

8 000 Ft
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

Dr. Minár Gyula
állatorvos
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JACSÓ EMIL 
karosszérialakatos 

mester

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.

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.

A Barcika Szolg Kft. Energetikai Igazgatósága 

TÁVHŐKARBANTARTÓ  
munkatársakat keres 

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

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

Szakmai elvárások a munkakör betöltéséhez:
• szakmunkás végzettség, lánghegesztői képesítés megléte,
• szakmai gyakorlat (2-3 év) csőhálózat szerelés, hibaelhárítás terén,
• lánghegesztés képessége különböző testhelyzetekben, helyszíni 

varratkészítés (pl. tükörből),
• B kat. jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat.

Előny:
• bevont elektródás ívhegesztői képesítés.
A kiválasztási folyamat próbamunkával indul, ahol hegesztési felada-
tok várnak a jelentkezőre.

Személyiség, képességek:
• a leendő kollégánknak nagy precizitással, megoldás - és ügyfélori-

entált szemlélettel kell végeznie a munkáját.

Amit kínálunk:
Egyműszakos munkarendben dolgozunk (6-14:20- ig.), amely lehetővé 
teszi a munka és a magánélet összehangolását. 
Ebben a munkakörben telefont és telefonkeretet biztosítunk a munka-
társaknak a – családtagokra is kiterjeszthető – kedvezményes céges 
flottához való csatlakozással. 
Valamennyi dolgozónknak járó kedvezmény: ingyenes számlavezetés 
és pénzügyi tranzakciók, valamint egyéb kedvező költségű banki szol-
gáltatások igénybevétele két pénzintézetnél is. 

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: a barcikaszolg.hu/Karrier menüpont/ a pozícióra 
kattintva, bérigénnyel ellátott önéletrajzzal.

Kazincbarcikán, az  
Egressy út 22. szám  

alatti Labor helyiségben 
lehetőség nyílik

2021. június 30-tól  
szerdai napokon  

09 és 16 óra között 

SARS – CoV2 (COVID 19) 
Antigén gyorsteszt, 

COVID – 19 ellenanyagszint, 
valamint 

POST COVID tünetek esetén  
laborvizsgálatok 
elvégeztetésére. 

Részletes információ az árakról és 
időpont egyeztetés a

06-30/691-88-89-as 
telefonszámon lehetséges.

BA RC I K A A RT K FT.

ELMARAD AZ ELŐADÁS
A Kassai Thália Színház Légy jó mindhalálig c. musicalét – a járvány-
ügyi hatóságok döntése alapján – sokáig nem volt lehetőség megtar-
tani. Sajnos a színháznál bekövetkezett változások miatt az előadást 
a társulat levetette a repertoárból, így a megvásárolt jegyeket visz-
szaváltjuk. A bérlettel rendelkezőket - amint a járványügyi szabályo-
kat enyhítik - kárpótolni fogjuk.

A Kassai Thália Színház Légy jó mindhalálig musicalre megvásárolt je-
gyek visszaválthatók a Mezey István Művészeti Központ jegypénz-
tárában 2021. július 5-től 2021. július 23-ig, hétköznap 10.00 – 17.30 
óra között. Kérjük, a visszaváltáshoz szíveskedjenek magukkal hozni 
a megvásárolt jegyet, valamint a számlával rendelkezők a bizonylatot 
is. Szíves megértésüket köszönjük!



H I R D E T É S12 KO L O R H É T

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig
www.szabosuzuki.hu

     

Értékesítés: (48) 510-060  Szerviz: (30) 345-2813

A Lindström PRODEM Hungary Kft.

varrónői munkakörbe
munkavállalókat keres.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
Kazincbarcika, Bercsényi út 4.

FELADATOK: 
Munkaruha- és védőruhagyártás

AMIT ELVÁRUNK:
- min. 8 általános iskolai végzettség,
- precíz, pontos munkavégzés 8 órában,
- csoportban való együttműködés,
- ipari varrógépek ismerete.

ELŐNYT JELENT:
- min. 1 év varrásban szerzett gyakorlat,
- többféle varrógép ismerete,
- többféle varrási művelet ismerete,
- szakirányú végzettség,
- régi, jól teljesítő dolgozóinkat is szívesen várjuk vissza.

AMIT KÍNÁLUNK:
- versenyképes jövedelem,
- csoportos (kb. 8 személy) teljesítményhez kötött 

jövedelem, amely akár a havi bruttó 300.000 forintot is 
meghaladhatja,

- havonta SZÉP-kártya juttatás  
(min. nettó 17.500 forint ),

- hosszú távú, biztos munkalehetőség,
- ingyenes buszjárat helyben és utazási költségtérítés 

50 km-es körzetben,
- egyműszakos munkarend,
- tiszta, modern, 2019-ben felújított munkakörnyezet. 

Várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: prodemhungary@lindstromgroup.com

Tel: 06-30/756-9275


