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VÁRJÁK A SZÉPKORÚAKAT

DON BOSCO SZA LÉZI TÁ RSASÁG

SZALÉZI RENDHÁZAT AVATTAK 

Továbbra is várják a szépkorúakat az I-es Számú Idősek Klubjá-
ban a Csokonai úti bölcsöde épületébe. A nappali ellátást biztosí-
tó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére bizto-
sít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra.

Jókedvűen énekelnek, beszél-
getnek, olvasnak és külön-
böző foglalkozásokon vesz-
nek részt a szépkorúak az I-es 
Számú Idősek Klubjában. Az 
intézményben a szépkorúak 
napközben tartózkodhatnak, 
étkezhetnek, társas kapcsola-
tokat alakíthatnak ki, valamint 
az alapvető higiéniai szükség-
leteiket is kielégíthetik, mint 
például a mosás és tisztálkodás. 
Hajdú Hajnalka szociális mun-
katárs elmondta, hogy reggel 7 
órától délután 15 óráig tart nyit-
va az intézmény, valamint ab-
ban is tudnak segíteni, hogy a 
Kazincbarcikai Szociális Szol-

gáltató Központ kisbuszával az 
otthonukból eljussanak a klub-
ba a szépkorúak, ahol az eddigi 
szolgáltatásokkal, különböző 
hasznos és szórakoztató prog-
ramokkal várják az időseket.
Az intézmény harminc férő-
helyen tudja fogadni a Kazinc-
barcika, valamint a vonzáskör-
zet aktív szépkorúit. A demens 
nappali ellátás tizennégy fővel 
működik.
Az intézménybe járóknak le-
hetőségük van az épületben 
lévő sószoba használatára is. 
A sószoba előnye, hogy amel-
lett, hogy tisztítja a tüdőt és 
a hörgőket, rendszeres hasz-

nálata enyhíti a koncentráci-
ós és alvászavarokat, valamint 

vízmeg kötő hatása a hajat és a 
bőrt is hidratálja.

Több éves álma valósult meg a Don Bosco Szalézi Társaságnak, 
ugyanis három éven át tartó felújításnak köszönhetően Szalézi 
Rendházat avattak Kazincbarcikán június 8-án csütörtökön. Az 
avató után bokrétaünnepséget is rendeztek a Tedd Képessé Minta-
program részeként a Don Bosco Szakképző Iskola mellett épülő mű-
helycsarnoknál.

A Don Bosco Szalézi Társasága 
még 2018-ban vásárolta meg 
az Építők úti 17-19. számú ház-
tömb északkeleti szárnyát, és 
megállapodást kötött Kazinc-
barcika Város Önkormányzatá-
val az ingatlan és az azt övező 
környezet teljes rendbetételére. 
A modern és új helyiségekkel ki-
bővített házban kapott otthont a 
kazincbarcikai szalézi közösség, 
a plébánia, közösségi terek, egy 
kápolna, a tanoda és az ifjúság-
nevelés is. Az ünnepség a rend-
ház kápolnájában kezdődött, 
ahol Ábrahám Béla, a kazincbar-
cikai szerzetesi közösség igaz-
gatója, valamint Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkára köszöntötte 
a meghívott vendégeket, majd 
Andrásfalvy János tartomány-
főnök atya megáldotta a rend-
házat. Ezek után az ünnepélyes 
szalagátvágás következett, ahol 

Demeter Zoltán országgyűlé-
si képviselő és Szitka Péter pol-
gármester az államtitkár tár-
saságában vágták át a nemzeti 
színű szalagot.
A rendezvény a Tedd Képessé 
Mintaprogram részeként épü-
lő műhelycsarnok helyszínén, a 
Don Bosco Szakiskola udvarán 
folytatódott, ahol időkapszulát 
helyeztek el, majd egy bokréta- 
koszorút akasztottak a plafonba.
Az ünnepség utolsó része a Don 
Bosco Sportközpont rendez-
vény termében folytatódott, 
ahol Ábrahám Béla adott törté-
neti áttekintést a rendház fel-
újításáról, őt Dr. Puskás Balázs 
a Tedd Képessé Mintaprogram 
programigazgatója követte, aki 
bemutatta a szakképzési prog-
ramot, majd Szitka Péter Kazinc-
barcika polgármestere köszön-
tötte a vendégeket, aki kiemelte, 
hogy a város nagyon jó viszonyt 
ápol a szalézi közösséggel.

A beszédek sorát Demeter Zol-
tán országgyűlési képvise-
lő folytatta, aki örömét fejezte 
ki, hogy Kazincbarcikán egy kö-
zös összefogásnak köszönhető-
en sikerült megvalósítani a Don 
Bosco Sportközpontot, valamint 
kifejtette, hogy a szalézi rend 
példaértékű szerepet tölt be a 
fiatalok oktatásában, nevelésé-
ben, majd hozzátette, hogy a je-
lenleg is zajló szalézis beruházá-
sokat a Magyar Állam több mint 
2,7 milliárd forinttal támogatja.  
A rendezvény zárásaként Sol-

tész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkára kö-
szönte meg mindazok munkáját, 
akik a Tedd Képessé Mintaprog-
ramban diákként, mentorként, 
vagy vezetőként szerepelnek, 
valamint a rendház megvalósítá-
sáért dolgoztak, továbbá meg-
köszönte Kazincbarcika Önkor-
mányzatának és Szitka Péter 
polgármesternek azt a munkát, 
ami által gyümölcsöző kapcsolat 
alakulhatott ki a város és a sza-
lézi közösség között. 
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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 

TÁVHŐKARBANTARTÓ  
munkatársakat keres 

A Barcika Szolg Kft. a Barcika Holding Vállalatcsoport tagvállalataként 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából közszolgáltatási 

feladatokat lát el a távhőszolgáltatás, az ingatlangazdálkodás és a facility 
menedzsment területein. A közszolgáltatási feladatokból adódóan a jó 

szakemberek számára itt mindig van, lesz munka!
Azokat várjuk, akiknek fontos a biztos céges háttér, kiszámíthatóság. 

Alkalmazotti jogviszonyban, határozatlan idejű  
teljes munkaidős lehetőséget kínálunk.

Feladatok:
Az új munkatársunk a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátá-
sában fog részt venni.
A távhővezetékeken és hőközpontokban történő karbantartási és hibael-
hárítási munkálatok végrehajtásában, valamint az ügyfeleinknél történő 
gépészeti szerelések elvégzésében.
Kit keresünk?
A leendő kollégánknak nagy precizitással, megoldás - és ügyfélorientált 
szemlétlenéttel kell végeznie a munkáját. Kiválasztási kritériumok: 
• szakmunkás végzettség, lánghegesztői képesítés megléte,
• szakmai gyakorlat (2-3 év) csőhálózat-szerelés és hibaelhárítás terén,
• lánghegesztés képessége különböző testhelyzetekben, helyszíni varrat-

készítés (pl. tükörből),
• bevont elektródás ívhegesztői képesítés előny,
• B kat. jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat.
A kiválasztási folyamat próbamunkával indul, ahol hegesztési feladatok 
várnak a jelentkezőre.
Amit kínálunk:
Egyműszakos munkarendben dolgozunk (6-14:20-ig.), amely lehetővé te-
szi a munka és a magánélet összehangolását. 
Ebben a munkakörben telefont és telefonkeretet biztosítunk a munkatár-
saknak a – családtagokra is kiterjeszthető – kedvezményes céges flottá-
hoz való csatlakozással. 
Valamennyi dolgozónknak járó kedvezmény: ingyenes számlavezetés és 
pénzügyi tranzakciók, valamint egyéb kedvező költségű banki szolgáltatá-
sok igénybevétele két pénzintézetnél is. 
Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezés: a Barcika Szolg Kft. honlapján a Karrier menüpont alatt a 
pozícióra kattintva.
Jelentkezés határideje: 2021.08.09.

A BARCIKA CENTRUM KFT.

ügyvezetői asszisztenst  
keres 

RÓLUNK
Kazincbarcika Város Önkormányzata a közszolgáltatások megszervezésének és ellá-
tásának érdekében 2012. január elsején létrehozta a Barcika Holding Vállalatcsopor-
tot, melynek a Barcika Centrum Kft. az irányító tagvállalata. A közszolgáltatások el-
látásáért a Holdingon belül jelenleg 5 ellenőrzött társaság felel, melyek kizárólagos 
tulajdonosa a Barcika Centrum Kft. 
FELADATOK
• A holdingvezető munkájának támogatása, naptárának, tárgyalási feladatainak 

szervezése.
• A titkársági levelezés, iktatás, iratrendezés, szerződéses folyamatok adminisztra-

tív koordinálása.
• A hatékony információáramlás biztosítása a tagvállalatok ügyvezetőivel, munka-

társaival.
• Szakmai rendezvények előkészítése, azok koordinálásában való aktív részvétel, 

reprezentációs feladatok ellátása.
• A külső és belső partnerekkel való kapcsolattartás és együttműködés a folyamat-

szerű és az egyedi ügyekben.
• Belső nyilvántartási rendszerek vezetése a szabályzatok, ügyvezetői utasítások és 

egyéb dokumentumok kapcsán. 
• Testületi anyagokhoz kapcsolódóan az előkészítési és nyilvántartásai feladatok 

elvégzése.
• A Felügyelő Bizottságok munkájának adminisztratív koordinálása, személyes 

egyeztetések.
• A Polgármesteri Hivatallal való aktív együttműködés, az aktuális feladatokban való 

gyors reagálással.
KIT KERESÜNK? 
Azt a gyakorlatias szemléletű, talpraesett, kedves és egyben határozott jelentkezőt 
várjuk, aki úgy érzi, hogy örömmel végezné ezeket a feladatokat. Olyan jelentkezőket 
várunk, akiknek fontos a biztos céges háttér, kiszámíthatóság. Az optimális jelölt: 
pontos, igényes a munkavégzésben, jó érzékkel, adekvátan kommunikál, megoldáso-
rientáltan áll a feladatokhoz. Előny a hasonló területen szerzett tapasztalat. 
Továbbá, elvárás minimum középfokú végzettség, az MS. Office magas szintű isme-
rete és az alapvető protokoll ismeretek megléte.  
AMIT KÍNÁLUNK
A város központjában jól megközelíthető munkahelyen, kulturált környezetben dol-
gozunk. Alkalmazotti jogviszonyban, határozatlan idejű munkaszerződést, ösztön-
zőkkel - a próbaidő után   - felépített jövedelemrendszert kínálunk.
Ebben a munkakörben telefont és telefonkeretet biztosítunk a – családtagokra is 
kiterjeszthető – kedvezményes céges flottához való csatlakozással. Valamennyi 
dolgozónknak járó kedvezmény: ingyenes számlavezetés és pénzügyi tranzakciók, 
valamint egyéb kedvező költségű banki szolgáltatások igénybevétele két pénzinté-
zetnél is. 
JELENTKEZÉS
Szakmai önéletrajzot várunk a motivációk és a bérigény feltüntetésével. 
Jelentkezni lehet a cég honlapján a Karrier menüben a pozíció nevére kattintva 2021. 
augusztus 9-ig.
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A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

A FESZTIVÁLPROGRAMOK AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK SZERINT LÁTOGATHATÓK.

A KOLOR KÖLYÖKSZIGET PROGRAMJAIA KOLOR KÖLYÖKSZIGET PROGRAMJAI
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTMEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT

AUGUSZTUS 16. (HÉTFŐ)
16:00  Szimbiózis AlapítványSzimbiózis Alapítvány 

kisállat simogató és érzé-
kenyítő foglalkozása, kosa-
ras körhinta, csacsifogat

16:00  Kreatív tipegőKreatív tipegő a 
legkisebbeknek. Fából 
készült interaktív fejlesztő 
játékok kipróbálása, 
használata szülők és 
szakképzett moderátor 
felügyeletével.

16:00  Öko-műhelyekÖko-műhelyek - kézműves 
foglalkozások az 
újrahasznosítás jegyében, 
5 műhelyben, Idővár 
Nyugdíjas Kulturális Klub 
és a Szupernagyik

17:00  ENDRŐDI ÁGI ÉS A ENDRŐDI ÁGI ÉS A 
FELLEGJÁRÓKFELLEGJÁRÓK

AUGUSZTUS 17. (KEDD)
16:00  Kreatív tipegőKreatív tipegő a 

legkisebbeknek. Fából 
készült interaktív fejlesztő 
játékok kipróbálása, 
használata szülők és 
szakképzett moderátor 
felügyeletével.

16:00  Kézműves játszóház és Kézműves játszóház és 
mesterségbemutatókmesterségbemutatók 
a Sajómenti 
Népművészeti Egyesület 
közreműködésével

17:00 TIBUS ÉS A HINTALÓKTIBUS ÉS A HINTALÓK
18:00 Kölyökmozi

AUGUSZTUS 18. (SZERDA)
16:00  Öko-műhelyek,Öko-műhelyek, kézműves 

foglalkozások az 
újrahasznosítás jegyében, 
5 műhelyben, Idővár 
Nyugdíjas Kulturális Klub 
és a Szupernagyik

16:00  Kreatív tipegőKreatív tipegő a 
legkisebbeknek. Fából 
készült interaktív fejlesztő 
játékok kipróbálása, 
használata szülők és 
szakképzett moderátor 
felügyeletével.

16:00  SportprogramokSportprogramok 
(buborékfoci, segway, 
elektromos roller, 
lézerharc, egyéb 
labdajátékok)

17:00 TOMPETI ÉS BARÁTAITOMPETI ÉS BARÁTAI

PROGRAMOK A FŐ TÉRENPROGRAMOK A FŐ TÉREN
MINDENNAP 17:00-TÓL 23:30-IG: MINDENNAP 17:00-TÓL 23:30-IG: 

GASZTRO UTCA, BORTERASZGASZTRO UTCA, BORTERASZ
AUGUSZTUS 16. (HÉTFŐ)
21:00 Táncbemutató: Feledi Projekt – Életképek
21:30 Bor, mámor, Provance – szabadtéri mozi

AUGUSZTUS 17. (KEDD)
21:00  Táncbemutató: Flash Táncstúdió 

(hastánc) – Moomba
21:30 Ízek, imák, szerelmek – szabadtéri mozi

AUGUSZTUS 18. (SZERDA)
20:00 Z!ENEMi
21:00  Táncbemutató: Kugler Zsolt – Easy Hip Hop
21:30 HOOLIGANSHOOLIGANS

AUGUSZTUS 19. (CSÜTÖRTÖK)
20:00 Sky Fanatic
21:00  Táncbemutató: Fever Dance Group 

– latin táncok
21:30 THE BIEBERSTHE BIEBERS

AUGUSZTUS 20. (PÉNTEK)
19:40 Kalmus Felicián
20:40 Légtornász bemutató
21:00  Táncbemutató: Kodály Zoltán Alapfokú 

Művészeti Iskola – Néptánc és társastánc 
performansz

21:30 BEST OF GESZTIBEST OF GESZTI

AUGUSZTUS 21. (SZOMBAT)
19:00 KOLORFUTÁS NIGHT a városközpontban
21:00  Táncbemutató: Flash Táncstúdió 

(moderntánc) – Tánc és érzelmek
22:30 DENIZ és ORSOVAI RENIDENIZ és ORSOVAI RENI  
 

TÁNCOS PROGRAMOKTÁNCOS PROGRAMOK
AUGUSZTUS 16. (HÉTFŐ) 

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTMEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
13:00  Szakmai kurzus 

előre regisztrált tánctanulók részére
16:00  Workshop Feledi János 

BarcikArt és Harangozó Gyula-díjas 
táncművésszel: rendhagyó tanóra, 
jazzbalett témában

FŐ TÉRFŐ TÉR
21:00  Feledi Projekt – Életképek

AUGUSZTUS 17. (KEDD)

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTMEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
13:00  Szakmai kurzus előre 

regisztrált tánctanulók részére
16:00  Workshop Bencs Kittivel: 

bemutatkozó rendhagyó tanóra, 
hastánc stílusban

FŐ TÉRFŐ TÉR
21:00 Flash Táncstúdió (hastánc) – Moomba

AUGUSZTUS 18. (SZERDA)

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTMEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
13:00  Szakmai kurzus 

előre regisztrált tánctanulók részére
16:00  Workshop Kugler Zsolttal: bemutatkozó 

rendhagyó tanóra, hiphop stílusban

FŐ TÉRFŐ TÉR
21:00 Kugler Zsolt – Easy Hip Hop

AUGUSZTUS 19. (CSÜTÖRTÖK)

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTMEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
13:00  Szakmai kurzus 

előre regisztrált tánctanulók részére
16:00  Workshop Molnár Andrea táncművésszel: 

bemutatkozó rendhagyó tanóra, latin tánc 
stílusban

FŐ TÉRFŐ TÉR
21:00 Fever Dance Group – Latin táncok

AUGUSZTUS 20. (PÉNTEK)

MMEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
13:00  Szakmai kurzus 

előre regisztrált tánctanulók részére
16:00  Workshop Balla Ibolyával: bemutatkozó 

rendhagyó tanóra, néptánc stílusban

FŐ TÉRFŐ TÉR
21:00  Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 

– néptánc és társastánc performansz

AUGUSZTUS 21. (SZOMBAT)

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONTMEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
16:00  Workshop Bencs Zoltánnal: bemutatkozó 

rendhagyó tanóra, 
modern tánc stílusban

FŐ TÉRFŐ TÉR
21:00  Flash Táncstúdió (modern tánc) 

– Tánc és érzelmek

MINDEN 
P R O G R A M 
D Í J TA L A N !

MINDEN PROGRAM 
DÍJTALAN!

MINDEN P R O G R A M D Í J TA L A N !

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ: ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ: Wanhua-BorsodChem Zrt.Wanhua-BorsodChem Zrt.A PROGRAMOK FŐ TÁMOGATÓJA: A PROGRAMOK FŐ TÁMOGATÓJA: Kazincbarcika Város ÖnkormányzataKazincbarcika Város Önkormányzata

EGYÉB KULTURÁLIS PROGRAMOKEGYÉB KULTURÁLIS PROGRAMOK
AUGUSZTUS 15. (VASÁRNAP)

Kazincbarcika-alsói Kazincbarcika-alsói 
Református TemplomReformátus Templom
10:30  BUNDZIK TÍMEABUNDZIK TÍMEA 

orgonaművész, 
VÁRADI ZOLTÁNVÁRADI ZOLTÁN 
hegedűművész koncertje 
A program díjtalan!

AUGUSZTUS 16. (HÉTFŐ)

Szent Család TemplomSzent Család Templom
19:00 ST. MARTINST. MARTIN  koncert
Belépődíj: 2 000 Ft
Jegyek elővételben, online 
a kolorcity.hu oldalon, valamint 
személyesen a Mezey István 
Művészeti Központ jegypénz-
tárában vásárolhatóak!

AUGUSZTUS 20. (PÉNTEK)

Szent Család TemplomSzent Család Templom
11:00 Ünnepi szentmise
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TELEPÜLÉSRENDEZÉS

KLÍMÁT OKOSAN, 
SZABÁLYOSAN…

A nyári hőségben vagy épp a hidegebb téli napokon is manapság egy-
re többen alkalmazzák a klimatizáló berendezéseket, melyek igény 
esetén hűtik vagy fűtik a lakást, irodát, üzletet.

A piacon egyre nagyobb a vá-
laszték, a készülékek többnyire 
már telefonos alkalmazással is 
működtethetők, többféle típu-
sú, teljesítményű eszköz közül 
választhatunk. A vásárlás előtt 
mindenképp érdemes informá-
lódni, hogy a számunkra legin-
kább megfelelőt találjuk meg, és 
hogy szabályszerűen történjen a 
beszerelés, elkerüljük az esetle-
ges büntetéseket vagy a szom-
szédokkal való konfliktusokat. 
A klímákat mostanra kizárólag 
megfelelő tanúsítvánnyal ren-
delkező szakemberek szerelhe-
tik fel. 
Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata – több más város 
mellett – kiemelten kezeli a te-
lepülésképi szempontból meg-
határozó területeket. Az itt lévő 
épületek homlokzatain végzett 
bármiféle változtatás kihat vagy 
kihathat az összképre. Az önkor-
mányzat építészeti szakembe-
rei – az elmúlt évek tapasztala-
tait felhasználva – folyamatosan 
azon dolgoznak, hogy hogyan 
őrizhető meg többek között a 
város helyi védelem alatt álló ut-
cáinak és épületeinek egységes-
sége, valamint hogyan tartha-
tó meg a múltat idéző utcakép a 
jövő nemzedékei számára. 
Bár meglepő lehet, de városképi-
leg jelentős területek a paneles 
lakótelepek is. Ezek nem építé-

szeti minőségük, hanem kiter-
jedtségük, méretük miatt befo-
lyásolják a város látképét. 

A helyi szabályozás szerint egy 
darab szellőző és klímaberende-
zés kültéri egységet
 • erkéllyel rendelkező lakás ese-

tében csak erkélyre lehet ki-
helyezni úgy, hogy az homlok-
zati tagozatot ne érintsen és 
takarjon, a szomszédos laká-
sok használatát ne zavarja, és 
az erkély mellvédje által taka-
rásban legyen, 

 • az erkéllyel nem rendelkező la-
kások esetében az épületen, 
az épület teljes magasságában 
ugyanazon homlokzati pozíci-
óban főszabályként saját ablak 
alatt, a nyílásosztások tenge-
lyében szabad elhelyezni.

Ha valaki több szobát is klima-
tizálni szeretne, annak a több 
beltéri egységet kezelni képes 
multisplit klíma telepítése ja-
vasolt. Fontos továbbá, hogy a 
kondenz víz a lakáson belül meg-
felelően legyen elvezetve (csa-
tornába vagy vödörbe), az a ház 
falán ne folyjon le.

További előírások itt olvashatók:
http://www.onkportal.hu/
data/rendeletek/alloma-
nyok/2017-46_kazincbarcika.
pdf

– A 2017-ben megalkotott ren-
deletet figyelembe véve több-
ségében a klímaberendezések 
felszerelése előtt már kérnek 
engedélyt az emberek, de so-
kaknak elkerülte a figyelmét ez a 
szabály. Természetesen a szank-
ciók alkalmazása előtt Szitka Pé-
ter polgármester úr kérésére 
bőven adtunk türelmi időt a la-
kosságnak, hogy megismerked-
jenek az új, mindenki érdekeit és 
komfortját figyelembe vevő sza-
bályokkal. Fontos megjegyez-
ni, hogy szintén polgármester úr 
külön kérésére a rendelet meg-
alkotásakor az országos előírá-
soknál – amelyek a klímákat ki-
zárólag takart módon engedik 
kihelyezni – rugalmasabb meg-
oldásokat vezettünk be a kültéri 
egységek kérdésében. Ahol nem 
nyílik lehetőség a kültéri egy-
ség takarására, ott a homlok-
zati elhelyezést is jóvá szoktuk 
hagyni. Fontos azt is megemlí-
teni, hogy a klímák esetében az 
sem mindegy, hogy a kondenz-
vizet hogyan és hová vezetik el, 

ezért érdemes és szükséges a 
szakemberek véleményét kikér-
ni a kihelyezés előtt. Felhívom a 
figyelmet, hogy a jogszabályban 
foglaltakat be kell tartani, az alól 
nem tudunk senkinek sem egyé-
ni felmentést adni. Azok, akik 
nem rendelkeznek településképi 
engedéllyel, súlyos, akár 1 millió 
forintig terjedő bírságra számít-
hatnak. Emellett bontásra is kö-
telezhető az, aki szabálytalanul 
építkezik vagy alakítja át laká-
sát vagy üzletét – tájékoztatott 
Juhász-Nagy Balázs főépítész, 
majd hozzátette – Azonban ne 
felejtsük el azt sem megemlíte-
ni, hogy nem csupán a gépészeti 
berendezések kültéri egységeire 
vonatkoznak előírások a telepü-
lésképileg meghatározó terüle-
teken. Ahogyan minden homlok-
zatot érintő változtatás, úgy az 
előtetők, reklámtáblák, cégérek, 
cégtáblák és feliratok , de a nyí-
lászárók cseréje is bejelentés-
köteles. Azért fontos ezt most 
hangsúlyozni, mert sokan gon-
dolkodnak a lakásfelújítási prog-
ram keretében ilyen munkálatok 
elvégzésében is. 

Kazincbarcika Város honlapján a 
Településrendezés menüpont-
ban a rendelet teljes szövegét 
megtalálhatják, de a Főépítész 
csoport kollégái személyes, 
e-mailes megkeresésre (foepi-
tesz@kazincbarcika.hu), vala-
mint telefonon (06-48/514-789) 
is szívesen tájékoztatják a terü-
letre vonatkozó előírásokról az 
érdeklődőket.

KOLOR KÖLYÖKTÁ BOROK

SZÓRAKOZTATÓ,  
HASZNOS SZÜNIDŐ

A Barcika Art Kft. egészen júniustól augusztus végéig különböző tá-
borokkal várja a gyermekeket. Színes választékkal, sporttáborral, 
színjátszó táborral, élménytáborral, médiatáborral és kézműves tá-
borokkal készültek a szervezők.

Az idei Kolor Kölyöktáborok sorát az igazán népszerű kézműves tá-
bor nyitotta meg. A június 21-25. között szervezett program célja az 
volt, hogy a gyermekek egy kreatív és alkotó közösség tagjaivá vál-
janak, melyben a közös munka fejleszti a gondolkodást, a kommuni-
kációt és színesíti a fantáziájukat. 
A gyermekek decoupage technikával spárgás tárolót, bőrkarkötőt, 
pompomfigurákat, filcből baglyos hűtőmágnest és festett miniké-
peket, könyvjelzőket készítettek. A kézműveskedésen túl sportos 
és szellemi vetélkedőn, mozielőadáson vettek részt és ellátogattak a 
Kölyökbarlang Játszóházba is.

Július 5-én, azaz hétfőn reggel vette kezdetét az első alkalommal 
megszervezett médiatábor, ahová 12 és 17 év közötti fiatalok jelent-
kezését várták a szervezők. A napközis jellegű táborban a gyerekek 
teljes bejárást kaptak a Médiaközpont legérdekesebb helyiségeibe, 
mint például a stúdióba, a vezérlőbe és a hangfelmondó szobába. A 
tábor ideje alatt a Médiaközpont munkatársainak segítségével a tá-
borozók megismerkedtek a helyszínnel és egymással, beletanultak 
a hírszerkesztés alapjaiba, betekintést kaptak az operatőri munká-
ba, valamint kipróbálták magukat, mint műsorvezető és hírolvasó. A 
Médiatábor végén a gyerekek elsajátították a vágási munka alapis-
mereteit, majd egy munkatárs segítségével kisfilmet is készítettek a 
hét során rögzített vágóképekből.

Idén július 12-én kezdődött el a sporttábor. A gyerekek egy hét alatt 
több sportágban is kipróbálhatták magukat. Többek között tenisz, 
kézilabda, íjászat, bicikli és buborékfoci is képviseltette magát a tá-
borban, valamint részt vehettek sorversenyen, illetve ellátogattak 
Miskolctapolcára és az Avalon Parkba is. Emellett Székelyföldiné Gór 
Ágnes dietetikus dietetikai gasztrotúrát szervezett, ahol a helyes. 
táplálkozással ismerkedhettek meg a résztvevők

A gyerekeket idén is várta az élménytábor. A tavalyi év sikere után, 
július 19. és 23. között, ismét szép számban, 35 apróság vett részt az 
izgalmas programokon. Az élménytábor alatt öt teljes napig a játék, a 
közösség és az új kalandok felfedezése volt a cél. 
A táborozók személyiségfejlesztő rajzórán, korongozáson, anyag-
tudományi foglalkozáson, lézerharcon vettek részt, jártak Varbón 
a kalandparkban, az uszodában, valamint Szilvásváradon, ahol kis-
vonatoztak és boboztak is. Ursutzné Blága Krisztina, a Gyermekek 
Háza-Kézművesház vezetője szerint, a táborozók nagyon élvezték 
a programokat, pozitívak a visszajelzések, így elképzelhető, hogy 
hagyomány válik a második alkalommal is megszervezett élmény-
táborból.

A július 26-án kezdődő színjátszó tábor megszervezésének célja, a 
színjátszás, a színpadi munka megszerettetése, a kulisszák mögötti 
élet megismertetése a gyerekekkel, illetve a nyári vakáció, a szün-
idő hasznos eltöltése, interaktív formában, pici tanulással. A tábor 
művészeti vezetője Lupaneszku Vivien színésznő. A táborozók talál-
kozhattak Jancsó Dóra színésznővel is, aki kötetlen beszélgetés so-
rán segítette a gyermekek munkáját, hiszen az öt nap alatt egy iga-
zán szerethető „Micimackó - Füles születésnapja” című előadással 
készültek szüleik és hozzátartozóik számára.
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EG R E SSY BÉ N I VÁ ROSI KÖN Y VTÁ R

NYÁRI NYITVATARTÁS
Az Egressy Béni Városi Könyvtár 2021. augusztus 31-ig nyári nyit-
vatartással üzemel. Minden hétköznap 10 és 17 között tart nyitva, a 
szolgáltatások immár bárki számára igénybe vehetőek.

A korábbi időszakban kiköl-
csönzött könyvek és egyéb 
dokumentumok kölcsönzési 
határidejét július 31-éig auto-
matikusan meghosszabbítják. 
A könyvtár kéri a használókat, 
hogy a kikölcsönzött könyve-
ket minél előbb hozzák vissza a 
könyvtárba, annak érdekében, 
hogy más olvasók is hozzáfér-
hessenek. Augusztusban már 
nem hosszabbít a könyvtár au-

tomatikusan, ezután kiküldik a fel-
szólításokat. A könyvtába folya-
matosan érkeznek az új könyvek. 
A könyvtár munkatársai augusz-
tusban napközis olvasótáborok-
kal várják a gyerekeket. A tábor 
programjai között szerepelnek 
író-olvasó találkozók, kirándulás 
és egyéb meglepetések. A rész-
letekről folyamatosan tájékozód-
hatnak az érdeklődők a könyvtár 
honlapján és Facebook- oldalán.

SEMMELWEIS-NAP

POLGÁRMESTERI ELISMERÉS ÉS KITÜNTETŐ DÍJ
Rendhagyó módon mondott kö-
szönetet az idei Semmelweis-nap 
alkalmából Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata. A koronaví-
rus-járvány elleni védekezésben 
nyújtott áldozatos munkájuk elis-
meréseként minden kazincbarcikai 
háziorvos, házi gyermekorvos, a 
védőnői, a fogorvosi alapellátásban 
dolgozó szakember és assziszten-
ciája polgármesteri dicséretet és 
jelképes jutalmat kapott az elmúlt 
egy évben végzett kiemelkedő 
munkájuk elismeréséül.
Július 10-én délelőtt a Kazincbar-
cikai Kórház udvarán családi nap 
keretén belül köszöntötték az 
egészségügyi intézmény dolgo-
zóit. A jeles napon Szitka Péter, 
Kazincbarcika polgármestere Káli 
Tamásnénak polgármesteri elis-
merő oklevelet, valamint Tátrai-
né Csopják Évának Kazincbarcika 
Város Egészségügyéért kitüntető 
díjat adományozott.

A Semmelweis-napi ünnepségen 
elsőként Demeter Zoltán ország-
gyűlési képviselő köszöntötte az 
intézmény dolgozóit, aki köszö-
netét fejezte ki a pandémia idején 
tett erőfeszítésekért és a kimagasló 
munkáért.
Az egészségügyi dolgozókat Szitka 
Péter, Kazincbarcika polgármestere 
is köszöntötte, majd Káli Tamásné-
nak polgármesteri elismerő okleve-
let, valamint Tátrainé Csopják Évának 
Kazincbarcika Város Egészségügyé-
ért kitüntető díjat nyújtott át.
A köszöntők sorát a kórház igazga-
tója Tóth Gábor folytatta, aki kiemel-
te, hogy az elmúlt időszakban erőn 
felüli munkát végeztek az egészség-
ügyben dolgozók, majd az osztályok 
képviselőinek virággal és oklevéllel 
köszönte meg munkájukat. A Sem-
melweis-napi ünnepség koncerttel 
és kötetlen beszélgetéssel zárult.
Káli Tamásné Miklós Adrienn mélta-
tása a kolorline.hu oldalon olvasható.

Tátrainé Csopják Éva 2015 szeptem-
berében lett a Kazincbarcikai Kórház 
Nonprofit Kft laboratóriumának ve-
zetőasszisztense. Ez alatt a hat év 
alatt szívvel-lélekkel végezte mun-
káját. A koronavírus-járvány idején 
is ugyanúgy helytállt, kedvességével 
és segítőkészségével sokat enyhí-
tett mind a laboratórium dolgozóit, 
mind pedig a betegeket ért nehéz 
helyzeteken. Példamutatóan vezeti 
a laboratóriumi munkát, a kórház ve-
zetősége is nyugodt szívvel számít 
rá szükség esetén. Családja támo-

gatása mellett munkatársait sem 
hanyagolja el, szívesen segít úgy 
a szakmai, mind a magánéleti ne-
hézségek leküzdésében. Munkáját 
nemcsak a barcikai kollégái, hanem 
a Debreceni Egyetem Laboratóriumi 
Medicina Intézetének dolgozói is 
nagyra értékelik. A szakmai közös-
ségen túl a város számos lakosának 
lehet ismerős, hiszen a laboratóri-
um négy falán túllépve, számos al-
kalommal vett részt jótékonysági 
programokon, ahol Kazincbarcika 
polgárai közelről is megismerhették.

ELISMERÉS

A KÖZTISZTVISELŐKET KÖSZÖNTÖTTÉK
A köztisztviselők napja alkalmából a Kazincbarcika Közszolgálatá-
ért kitüntető díjat Kundrák Marianna vehette át dr. Szuromi Krisztina 
jegyzőtől, dr. Juhász Hajnalka aljegyzőtől, Szitka Péter polgármester-
től és Klimon István alpolgármestertől.

Kazincbarcika Város Képvise-
lő-testületének Kazincbarcika 
Város Közszolgálatáért kitüntető 
díja a kazincbarcikai közszolgálat-
ban több éve kiemelkedő színvo-
nalú munkát végző személynek 
adományozható.
Kundrák Marianna, a Kazincbarci-
kai Polgármesteri Hivatal Hatósá-
gi és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási 
és Szervezési csoportjának dol-
gozója a Fáy András Közgazda-
sági Szakközépiskolában érett-
ségizett, számviteli-gazdálkodási 
ágazaton.1980.  június 18-án  a  
Borsodi Iparcikk Kiskereskedel-
mi Vállalatnál kezdett el dolgozni, 
mint műszaki eladó, majd 1982. 
március 11-étől 1991. szeptember 
30-ig a Beton- és Vasbetonipari 
Művek Miskolci Gyáránál anyag-
könyvelői feladatokat látott el. 
Gyes után, a TÜV Rheinland Aka-
démia Hungária Irinyi János Mű-
szaki Középiskolában dolgozott 
titkárnőként, 1994. augusztus 1. 
és 1995. január 31. napja között. 
1995. február 1-jével kezdett a 

Kazincbarcikai Polgármesteri 
Hivatalnál dolgozni titkársági és 
igazgatási feladatkörben a Pol-
gármesteri Titkárságon. 2007 
szeptemberétől a Szervezési és 
Jogi Osztályra került, ahol fel-
adatként kapta meg a testületi 
ülések előkészítésével kapcso-
latos adminisztrációs munká-
kat és az irattározási teendőket. 
2013. november 1-jétől a Ható-
sági és Jogi Osztály keretein belül 
látja el munkáját. Elsődleges fel-
adatai közé tartozik a Képvise-
lő-testület elé kerülő anyagok, 
előterjesztések készítőitől tör-
ténő bekérése, a képviselő-tes-
tületi, illetve bizottsági ülésre ké-
szítendő meghívók összeállítása, 
portálra történő feltöltése, a tes-
tületi ülésen tanácskozási joggal 
résztvevők, külső előterjesztők, 
érintettek meghívása.
Fontos feladata a testületi,  bi-
zottsági  határozatok és az ön-
kormányzati rendeletek fiziká-
lisan történő nyilvántartása, az 
önkormányzati rendeletek ki-

hirdetése. Szintén feladatát ké-
pezi a testületi jegyzőkönyvek 
tartós bekötésének megszerve-
zése, előkészítése. Nyilvántartja 
a hivatal szabályzatait és kezeli 
a bélyegzőnyilvántartást. A bi-
zottsági elnökökkel folyamato-
san egyezteti a bizottsági ülések 
napirendjét, az ülésekhez rendezi 
a teremfoglalásokat. Folyamato-
san figyelemmel kíséri a képvise-
lő-testület és a bizottságok által 
hozott határozatok határidejét.  A 
képviselő-testületi és bizottsági 
tagok vagyonnyilatkozata kap-
csán adminisztratív segítséget 
nyújt az Ügyrendi, Jogi és Köz-
biztonsági Bizottság elnökének. 
Kiemelt feladatai közé tartozik a 
központi irattár kezelése, az ügy-
iratok levétele az osztályoktól, az 
iratok selejtezése, valamint gon-

doskodik az iratok levéltárnak 
történő átadásáról.
Munkáját minden esetben nagy 
odafigyeléssel és precizitással 
látta és látja el, segítőkészsége 
példamutató kollégái felé, igazi 
csapatjátékos, vidám és kiegyen-
súlyozott személyisége népsze-
rűvé teszi kollégái körében is.

Köztisztviselői nap alkalmá-
ból Kazincbarcika Város Polgár-
mesterének Elismerő Oklevelét 
vehette át Szabó Szilvia a Ka-
zincbarcikai Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztály munkatársa. A 
kitüntető címet Szitka Péter pol-
gármester és Klimon István al-
polgármester adta át.

Szabó Szilvia méltatása a kolorli-
ne.hu oldalon olvasható.

KORONAVÍRUS

ÚJ RENDELKEZÉSEK
A kormány augusztus 1-től lehetővé teszi a koronavírus elleni har-
madik oltás felvételét - jelentette be a miniszterelnök július 16-án.

A harmadik oltás beadatása is 
ingyen, önkéntes alapon műkö-
dik. A harmadik oltás felvételére 
a másodikat követően négy hó-
nap elteltével lesz lehetőség, de 
az orvosok eltérhetnek ettől. Az 
eddigieknél fertőzőbb delta vari-
áns megjelenése miatt a házior-
vosok személyesen is felkeresik 
azokat a 65 év feletti időseket, 
akik nem vették fel az oltást, 
hiszen most még nagyobb ve-

szélynek vannak kitéve. Emel-
lett Iskolakezdéskor a fiatalok is 
felvehetik az oltást. 
A tanévkezdés előtt két nappal 
minden oktatási intézményben 
lehetővé teszik, hogy szülői en-
gedéllyel a 12 évesnél idősebb 
gyerekek megkaphassák a ko-
ronavírus elleni oltást. Az egész-
ségügyi dolgozóknak viszont 
kötelező lesz a koronavírus elle-
ni oltás.

GA LAGON YA C ITE R AZE N E K A R

ÖT DÍJJAL TÉRTEK 
HAZA MEZŐTÚRRÓL

A Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület szervezésében július 
18-án tartották meg a III. Nemzetközi Citerazekari Fesztivált Me-
zőtúron. A kazincbarcikai Galagonya Citerazenekar öt díjjal tért 
haza a rendezvényről.

A határon innen és túlról részt-
vevő citeraegyüttesek és -ze-
nekarok három kategóriában 
mérhették össze tudásukat: a 
tradícionális, hagyományőrző 
citerazenélésben, magyar nép-
dalok, népdal-összeállítások 
előadásával; innovatív kate-
góriában, a népzene szabályait 
tiszteletben tartó, de a tovább 
fejlődés útját járó, megújuló ci-
terazenélés, magyar népdalok 
és feldolgozások előadásával, 
harmonizált kísérettel; vala-
mint az unikum kategóriában, 
szabad stílusban, kötetlen for-
mában, az eddigi műfaji korlá-
tokból kilépve zeneileg értékes 
citerazenéléssel, bármilyen ze-
nedarab előadásával.A kazinc-
barcikai együttes az utóbbi két 
kategóriában indult, és mind-
kettőt meg is nyerte.
Valamennyi kategóriában a 
zsűri által kiválasztott legjob-
bak Fesztiváldíjban részesül-
tek, amelyet szintén bezsebel-
tek a galagonyák.
A felkért zsűri nem kisebb ne-
vekből állt, mint Hajdú Ágota 
ének-népzene tanár, etnográ-
fus, a gyermek népzenei okta-
tás módszertanának szakér-

tője, a nyíregyházi Vikár Sándor 
Zeneiskola - Alapfokú Művésze-
ti Iskola citera- és népdalének 
tanára; Birinyi József, a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemke-
resztjével kitüntetett hangsze-
res előadóművész, a Filharmónia 
hangszeres szólistája, néprajz- 
és népzenekutató, népi hang-
szerkészítő, a citeraoktatás 
módszertanának kialakításában 
meghatározó oktató, televíziós 
rendező, producer, sokszoros ní-
vódíjas; és Bódi György, a Pan-
nónia citerazenekar művészeti 
vezetője, aki szívesen foglalko-
zik népzenei feldolgozások cite-
razenekari hangszerelésével és 
klasszikus zenei átiratok készí-
tésével.
A fesztiválon a tradícionális és 
az innovatív kategória verseny-
zői részére alkalom nyílt KÓTA 
Aranypáva Népzenei Térségi és 
Országos Minősítő fokozat meg-
szerzésére is, amelyben a leg-
rangosabb, országos Aranypáva 
- díjat nyerte el a kazincbarcikai 
zenekar: dr. Szilágyi Szabolcs, 
Darvasné Kovács Katalin, Galán 
Mihály, Heidrich Marysol, Lóska 
Renáta, Molnár Edina, Scserbin 
János és Tóth Mária.

SEGÍTSÉG AZ OLTÁSI 
REGISZTRÁCIÓHOZ ÉS 

IDŐPONTFOGLALÁSHOZ
Kazincbarcika Város Önkormányzata a továbbiakban is fontosnak 
tartja, hogy minél többen éljenek az oltás adta védelem lehetőségé-
vel, ezért a Barcika Art Kft. munkatársainak közreműködésével se-
gítséget nyújtanak azoknak, akik szeretnének regisztrálni, valamint 
időpontot foglalni a Covid-19 elleni védőoltásra.

Még mindig vannak olyanok, akik szeretnék megkapni az oltást, 
azonban nincs lehetőségük a regisztrációra. Kazincbarcika Város 
Önkormányzata ezeknek a városlakóknak szeretne segíteni azzal, 
hogy a Mezey István Művészeti Központban (3700 Kazincbarcika, 
Rákóczi tér 9.) lehetőséget biztosít minden hétköznap 10:00 - 16:00 
óra között az oltásra való regisztrálásra, oltóponti időpontfoglalásra. 
Ha valakinek még nincs e-mail-címe, a Barcika Art Kft. munkatársai 
ennek létrehozásában is tudnak segítséget nyújtani.
A regisztrációhoz mindenképp szükséges a TAJ-kártya. Ameny-
nyiben valaki krónikus betegségben szenved, elengedhetetlen és 
fontos egyeztetni a háziorvossal - a regisztrációt megelőzően - az 
oltóanyag megfelelőségéről, hiszen nem minden vakcina beadása ja-
vasolt egyes betegségek esetében.
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SPA RTA N R AC E

SPÁRTAIAK HARMADSZOR 
Harmadik alkalommal adott otthont Kazincbarcika a Spartan Race 
versenynek. Július 10-én és 11-én egy Trifekta hétvégén állhattak 
rajthoz a versenyzők, akik Super, Sprint és Beast távon mérhették 
össze erejüket és gyorsaságukat.

A versenyzők már reggel 7 óra-
kor a Csónakázó – tónál felállí-
tott színpad előtt melegítettek 
az első rajthoz. A szombati dél-
előttön Super, majd 12 órától 
Sprint távon küzdhettek meg a 
pályán felállított akadályokkal. A 
versenyen szép számmal indul-
tak olyanok is, akiknek a kazinc-
barcikai pályák és terepviszo-
nyok nem voltak ismeretlenek, 

hiszen már több alkalommal is 
jártak a korábban megrendezett 
versenyeken.
A „Super” az úgynevezett kö-
zéptávú Spartan verseny, ami 
azt jelenti, hogy kb. 10 km kö-
rüli távot kell megtenni az indu-
lóknak. A pályát természetes és 
mesterséges akadályokkal tar-
kítják – ezekből is legalább 25 
db-ot kell leküzdeni.

A versenyen Spartan Kids futa-
mokat is tartottak, ahol a 4-14 
éves korú gyerekek próbálhat-
ták ki magukat a fiataloknak épí-
tett akadálypályákon.
Vasárnap a nevezők a Beast tá-
von bizonyíthatták kitartásukat, 
a Super és a Sprint távok kö-
zül ez a versenyszám a legne-
hezebb. A 21 km-es szakaszon 
több mint 30 akadály nehezítet-
te a pályát.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

HAZAI PÁLYÁN 
KEZDENEK 

Augusztus első napján útjára indul a 2021/2022-es NB III-as bajnokság 
pontvadászata. A Kolorcity Kazincbarcika SC tavalyi kiesését követően 
idén egyértelmű célként jelölte meg az év végi bajnoki címet, amivel jövő-
re már újra  a másodosztályban versenyezhetnek majd. A csapat a nyári 
átigazolási szezonban teljesen átalakult: Varga Attila személyében új ve-
zetőedzőt neveztek ki, és az együttes kerete is kicserélődött. A játékosok 
közül Szemere Balázs, Süttő Attila és Fila Károly neve már ismerős lehet, 
hiszen korábban már mind a hárman játszottak a KBSC-nél. A sok-sok 
érkező mellett természetesen idén is lehetőséget kaphatnak a csapat-
nál az utánpótlásban kiemelkedő játékosok is, de olyan NB I-ben is rutint 
szerzett labdarúgókkal is erősítettek, mint Ur László és Dvorschák Gábor. 

A Kolorcity Kazincbarcika SC nyári igazolásai: Kristófi Sándor, Ádám Fe-
renc József, Magyar Máté, Márton András, Keményffy Máté, Süttő Attila, 
Dvorschák Gábor,Ur László, Szemere Balázs, Fila Károly, Kálmán Szilárd, 
Kovács Gábor, Vladul Stefan, Czár Máté, Laczkó Milán, Schildkaut Krisztián, 
Megyeri Gábor, Székely Krisztián, Nagy János, Szabó Balázs

A Kolorcity Kazincbarcika SC túl van egy hathetes felkészülésen, mely idő 
alatt az edzések mellett számos felkészülési mérkőzésen is pályára lép-
tek. Az alakulat hétről hétre egyre jobb formát mutatott, így bizakodóan 
tekinthetnek az előttük álló bajnoki idényre. 
A Kolorcity Kazincbarcika SC augusztus 1-jén hazai pályán kezdi meg a 
bajnoki szereplést, az első ellenfél a Tiszafüredi VSE csapata lesz, akiket 
17.30-as kezdéssel fogadnak a Kolorcity Arénában. 

(További részletek: kolorline.hu)

KVSE SÚ LY E M E LŐ SZA KOSZTÁ LY

ÚJABB SIKEREK
Múlt hétvégén, azaz július 17-én és 18-án rendezték meg a 2021. évi 
Férfi, Női Serdülő és Ifjúsági Súlyemelő Országos Bajnokságot, ahol 
a kazincbarcikai csapat ismét szép eredményeket ért el.

A Magyar Súlyemelő Szövetség által szervezett bajnokságra Ta-
másiban, a Sportok Házában került sor. A megmérettetést serdülő 
és ifjúsági korcsoportban, korcsoportonként a férfiaknál és nőknél 
10-10 súlycsoportban bonyolították le. A versenyen nemenként és 
súlycsoportonként az 1-3. helyezettek érem, illetve az első kupa-
díjazásban, emellett a legjobb női- és férfiversenyzők, különdíjban, 
valamint minden versenyző oklevélben részesült.

A KVSE versenyzői az alábbi eredményeket érték el:
Moldovai Levente serdülő 2. hely
Hornyák Zalán ifjúsági 1. hely
Pacsuta Gergő ifjúsági 1. hely

TÁJÉKOZTATÁS

VÁLTOZÁSOK A VÁROSI KÖZLEKEDÉSBEN  
A KOLORFUTÁS NIGHT IDEJE ALATT

FUTÁS ÚTVONALA

LEZÁRT ÚTSZAKASZ

EGYIRÁNYÚ FORGALOM

FORGALOMTÓL ELZÁRT TERÜLET

2021. augusztus 21-én 16.00 - 22.00 
között kerül megrendezésre a Kol-
orfutás Night Kazincbarcikán. A több 
száz résztvevővel rajtoló verseny biz-
tonságos lebonyolítása érdekében az 
alábbi térképen megjelölt területeken 
számíthatnak a városlakók útlezárás-
ra vagy a megszokottól eltérő forga-
lomirányításra.

A FORGALOM ELŐL ELZÁRT TERÜLETEK 
A megadott időpontban sem a ki-, sem a behajtás nem lehetséges

 • Jószerencsét út a Tóth Árpád útja kereszteződéstől 
az unikornis körforgalomig (16 órától éjfélig)

 • Jószerencsét út Egressy Béni út unikornis körforgalomtól 
a Mátyás király úti körforgalomig félpályás lezárás (18 órától) 

 • Egressy Béni út a Liget úttól 
a Mátyás király úti kereszteződésig (20.30 órától)

 • Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló a Jószerencsét út és az áruház mögötti 
út között (reggel 7 órától), majd a Liget útig (a postáig) teljes zár (13 órától)

 • Mátyás király út az Egressy Béni úttól 
a Herbolyai útig (20.30 órától)

 • Liget út a Szent Erzsébet sétánytól 
az Egressy útig (18 órától)

 • Göncz Árpád utca és a mellette lévő terek: 
Ságvári tér, Munkácsy tér, Névtelen út (18 órától)

 • Árpád fejedelem tér (20.30 órától)

 • Derkovits Gyula tér – Herbolyai út kereszteződése (20.30 órától)

 • Herbolyai út a Mátyás király úttól a Derkovits téri kereszteződésig

 • Herbolyai út és a Hajcsár út közötti útszakasz (Csónakázó-tóhoz vezető út) 
(20.30 órától) – a kiskerteket a Jószerencsét útról a Hajcsár úton keresztül le-
het megközelíteni

EGYIRÁNYÚ ÁTERESZTŐPONTEGYIRÁNYÚ ÁTERESZTŐPONT
KIFELÉ elhagyható terület, a behajtás nem lehetséges

  •• Munkácsy tér és Mezey Kávézó melletti útszakasz az Építők útja feléMunkácsy tér és Mezey Kávézó melletti útszakasz az Építők útja felé

  •• Jószerencsét út a Fő térről a Mikszáth Kálmán út felé Jószerencsét út a Fő térről a Mikszáth Kálmán út felé 

  •• Mátyás király út 31. a Herbolyai elágazás feléMátyás király út 31. a Herbolyai elágazás felé

A versenyzők számára kialakított parkoló a Don Bosco Sportközpont parkolója, 
ami az Attila út - Alsóvárosi krt. felől közelíthető meg.

További parkolási lehetőségek: a Kolorlab Innovációs Központ mögötti parkoló.

Az útlezárások a Volánbusz járatainak útvonalát is érintik. 

További információk:

www.kolorline.hu, 
www.kolorcity.hu

Megértésüket köszönjük. 
Szurkoljanak Önök is a Kolorfutás versenyzőinek!

Barcika Art Kft.
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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


