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BERUHÁZÁS

FOLYTATÓDIK A FŐ TÉR FEJLESZTÉSE
Kazincbarcika város legnagyobb 
kiterjedésű terének a megújulá-
sa régi vágya volt a városlakók-
nak, melynek megvalósítására 
Szitka Péter polgármester tett 
ígéretet néhány évvel ezelőtt. A 
több ütemben tervezett beruhá-
zás első része a lakossági egyez-
tetéseket követően a tér Mátyás 
király út felőli szakaszán kez-
dődött meg tavaly önkormány-
zati forrásból, ahol játszó-és 
sport eszközöket, utcabútoro-
kat, gumiborítású sportpályát 
helyeztek ki, megújultak a jár-
daszakaszok, és megkezdődőtt a 
növényzet telepítése is.

KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS, JÁRDAFELÚJÍTÁS, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS

A napokon belül megkezdődő 
munkálatok leghangsúlyosabb 
része a közvilágítás fejlesztése, a 
csapadékvíz elvezetése és az Eg-
ressy Béni út, Mátyás király út kö-
zötti, több mint 400 méteres jár-
daszakasz megújítása lesz.
A jelenlegi állapotában már el-
avult, kis fényerejű világítást a 
tervek szerint a téren 34 db egy-
karos, 8 db kétkaros LED, min. 
30W-os lámpatestre, a járda 
mentén14 db egykaros LED, mini-
mum 30W-os lámpatestre cse-
rélik, megújul a teljes kábelháló-
zat, a régi kandelábereket pedig 
acél, porfestett verzió helyettesíti 
majd.

A beruházás most egy újabb fázishoz érkezik, melynek megkezdése 
előtt Szitka Péter polgármester ismét lakossági fórumot tartott július 
végén, hogy az ott élők véleményét, tapasztalatait meghallgassa és 
tájékoztassa őket a tervezői elképzelésekről, valamint a munkálatok 
menetéről.

„Régi álmuk volt a Fő téren lakóknak, hogy megújuljon a város szí-
ve, és most végre eljött ez a pillanat, több ütemben folytatja az ön-
kormányzat a beruházást. Az első ütemmel kapcsolatban nagyon jók 
voltak a visszajelzések, és mint az a mostani tájékoztatóból kiderült, 
most a legkisebb gyermekek igényeit is kielégíthetjük, illetve sok más 
régi hiányosságot is pótolni fogunk. A járdák, a közvilágítás is megújul 
és a csapadékelvezetést is megoldjuk. Várhatóan lesz majd egy olyan 
fázisa a beruházásnak, amikor a lakók számára úgy tűnhet, hogy le-
álltak a munkálatok, de akkor zajlik majd a kevésbé látványos, ugyan-
akkor nagyon fontos része, az új közvilágítási rendszer alapjainak 
lefektetése. Az elkészült járdák némileg keskenyebbek lesznek, két 
méter szélességűek, de jóval masszívabb, strapabíró burkolattal és 

komoly vízelvezető rendszerrel kiegészülve minden igényt kielégíte-
nek majd.” – nyugtatta meg a lakókat Pétervári György, a terület ön-
kormányzati képviselője. 

UTCABÚTOR JELLEGŰ, AUTOMATA MŰKÖDÉSŰ, 
NYILVÁNOS ILLEMHELY

A modern városrészhez és a századfordulós hangulatú környezethez 
is harmonikusan illeszkedő, utcabútor követelményeinek megfelelő 
nyilvános WC-t helyeznek ki, melyet a fogyatékkal élők is könnyedén 
tudnak majd használni.
- A városlakók régóta jogosan jelzik, hogy több nyilvános illemhelyre 
lenne szükség. A Völgypark beruházásnál, a fagyizó mellett már kiala-
kítottunk egyet, és az önkormányzat tulajdonában lévő középületek is 
rendelkezésre állnak, mint például a Mezey István Művészeti Központ, 
de idén egy vandálbiztos, rendkívül modern megoldást találtunk, me-
lyet a Fő térre telepítünk. – mindta Szitka Péter polgármester.
Az öntisztító, szoftver által működtetett berendezéseket úgy alakí-
tották ki, hogy azok segítsék környezetünk megóvását, legyen szó 
energiafelhasználásról, hulladékkezelésről vagy a vandalizmus meg-
előzéséről. Mindemellett persze fontos, hogy a lakosság minden ilyen 
és ehhez hasonló értékre vigyázzon.

Szitka Péter polgármester a fó-
rum kapcsán örömét fejezte ki, 
hogy a lakosság részéről nem ér-
kezett komoly panasz a felújítás-
sal járó kellemetlenségek miatt. 
- Jó látni azt a türelmet és to-
leranciát, amivel az ott élők vi-
seltetnek a munkálatok iránt. 
Ahogy ígértem, mire a teljes, 
több szakaszban zajló beruházás 
befejeződik, egy csodaszép bel-
ső tér kárpótolni fogja nemcsak 
az itt lakókat, de azt gondolom 
minden kazincbarcikai városla-
kót az esetleges kellemetlensé-
gekért- nyilatkozta a városve-
zető.

JÁTSZÓESZKÖZÖK MINDEN KOROSZTÁLYNAK - GIGA MÉRETŰ JÁTSZÓVÁR ÉS BÉBIHINTA
A Fő téri játszótér mellett elhaladva két irányból is tábla jelzi, hogy ha-
marosan egy giga méretű kalandvárat vehetnek birtokba a városban 
élő gyerekek. A mászókával, csúzdákkal színesített játszóelem igazi, 
mesebeli izgalmakat hoz majd a 3-14 év korúak számára. A mozgá-
sukban korlátozott vagy 3 évnél kisebbek sem maradnak szórakozás 
nélkül, kedvükre válogathatnak majd a fészek-, bébi, laposüléses hin-
ták közül vagy játszhatnak a buckahomokozóban.

Pétervári György

A játszóvár látványterve

Világítási modell

Szitka Péter
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KOLORCITY

 ELSTARTOLT A 7.  KOLORFESZTIVÁL

Szitka Péter polgármester hivatalosan is 
megnyitotta a Kolorfesztivált

Simon Etele különleges fotótárlatát Zele 
Tímea nyitotta meg

Györfi Sándor Kossuth- és Munkácsy-díjas 
szobrászművész bemutatója

Az Art poetica című kiállítás megnyitóját is 
nagy figyelem övezte

A művészetbarát közönség érdeklődve 
figyeli a bemutatót

A Miskolci Fotóklub KOL-ART címmel 
rendezett tárlatot a tagok alkotásaiból

Megyeri János szobrászművész életre 
keltette a mesehősöket

Ferenczi György és a Rackajam fergeteges 
bulit tartott Dubicsányban

A gyerekek egyik kedvence a nagy Ho-Ho-
Horgász

A dubicsányi Magtárban a Woodstock 50 című 
kiállítást tekinthetik meg a fesztiválozók

Az Irinyi iskola ZTM csapata előadásával 
nyitott meg a Fröccsterasz 

A Kolorcountry első állomásán zenélt a 
Csoltói Hagyományőrző Cigányzenekar

Az Utcazenei Minifesztivál a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére is hatalmas sikert aratott. A belváros utcáin és terein ismert és 
amatőr zenészek, zenekarok egyaránt megcsillogtatták zenei tudásukat. 

A városlakók önfeledten élvezték az utca-
zenei produkciókat

A Kolorfesztivál új helyszíneként debütált a 
Völgypark

Péter Szabó Szilvia nagyszabású koncertje 
igazi zenei csemege volt 

A nekézsenyi asszonyok hagyományos, 
kézműves finomságokat készítettek

A Turay Ida Színház művészei Csingiling 
címmel tartottak előadást a gyerekeknek

Szekeres Adrien csodálatos hangjával vará-
zsolta el a Nekézsenyben fesztiválozókat

A Kreatív Kuckó egész héten várja a családo-
kat különféle kézműves foglalkozásokkal

Vastag Csaba a múcsonyi közönséget aján-
dékozta meg felejthetettlen pillanatokkal

A Orlai Produkció a Mezey Művészeti Központ 
udvarán adta elő Párterápia című darabját

A RENDEZVÉNY FŐ TÁMOGATÓJA: KAZIN CBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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1000 Mbit/s
www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT 
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.
128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul. 

További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan. 
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok. 

PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK, 
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag. 

ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE
Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.

Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni 

rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.  
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54. 

Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.   
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.  

Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

HELYBEN
VAGYUNK!

Vitara üzemanyag-fogyasztás: 5,8-6,3l/100km, vegyes CO2-kibocsátás: 131-143 g/km. A kép illusztráció, a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. *Hűségprogram keretében. 

SUZUKIVÁSÁR!

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

A Barcika Szolg Kft értesíti Tisztelt Díjfizetőit, hogy 

2019. augusztus 12-én 06:00 órától
várhatóan

2019. augusztus 14-én 14:00 óráig
a fűtőerőmű karbantartási munkálatainak végzése 

miatt a melegvíz-szolgáltatás szünetel.
A szolgáltatási szünet miatt szíves megértésüket kérjük!

„Kazincbarcika színesítése 
újabb mérföldkőhöz érke-
zett.” köszöntötte Klimon 
István alpolgármester a 
győztes pályázatokat ki-
választó zsűri tagjait az 
Városháza tanácstermé-
ben július 25-én. „Renge-
tegen pályáztak és szinte 
mindenféle -fajta alkotó 
elindult a nyilvános pályá-
zaton, vannak köztük fiatal 
alkotók és komoly művé-
szek is, így nem lesz köny-
nyű dolog közülük nyertest 
választani.”
„Külön kell azonban vá-
lasz tanunk magát a 
terv pályázat és a végül 
megvalósítandó házfal-

festményeket. Ahogy a 
pályázati kiírásban is vi-
lágossá tettük, igen sok 
tényezőtől függ az, hogy 
melyik alkotás kerülhet ki 
végül majd a házfalakra.”
Mint azt dr. Makkai Orso-
lya, a Barcika Art Kft. ügy-
vezetője kifejtette, több 
mint 90 pályamű érkezett 
annak ellenére, hogy alig 
három hét volt a rendelke-
zésre álló idő. Szinte min-
den pályázatban kiemelt 
téma, olykor talán nagyon 
explicit módon is megje-
lentek a pályaművekben. 
„Azt látjuk, hogy nagyon 
sokan komolyan vették, 
hogy a Kolorcity koncep-

cióba is jól elhelyezhető al-
kotással pályázzanak, így 
mondhatjuk, hogy a vá-
roslakók magukénak ér-
zik a koncepciót. Első kör-
ben arról döntött a zsűri, 
hogy melyek legyenek 
azok az alkotások, ame-
lyek potenciális nyertes-
ként szóba jöhetnek, de 
mivel a város főépíté-
sze, Juhász-Nagy Balázs 
nem tud most jelen lenni, 
a végleges döntés az első 
három pénzdíjazott helye-
zettről csak később szüle-
tik meg.”
Pétervári György önkor-
mányzati képviselő javas-
latára egyben döntött a 
megjelent grémium arról 
is, hogy a fennmaradó pá-
lyázatokból további 20-30 
alkotást közönségszava-
zásra bocsátanak, melyre 
azonban – hallgatva a mo-
dern idők szavára – már 
csak elektronikusan lesz 
majd lehetőség.
A közel kétórás értéke-
lési folyamat során a be-
érkezett művekről szak-

mai zsűri döntött, akadt 
az elbíráláskor olyan pá-
lyamunka is, amit nem 
válogattak be egyik ka-
tegóriába sem, de mivel 
a koncepció nagyon tet-
szett a zsűrinek és meg-
valósításra érdemesnek 
találták, a tervek szerint a 
Barcika Art Kft. megkeresi 
a közeljövőben az alkotót, 
mivel egy-két módosítás-
sal mindenképpen szeret-
nék az alkotást a város va-
lamelyik falán látni. 
A végeredményről és a 
végül megvalósuló házfal-
festésekről már megszü-
letett a döntés, és miután 

az önkormányzat befejezi 
a tárgyalásokat az érintett 
lakóközösséggel ,a kivite-
lező gárda a Kolor fesztivál 
7.0 programsorozat része-
ként meg is kezdi az alko-
tások felfestését. A győz-
tesek listáját és a végül 
megvalósuló pályamun-
kákról szóló döntést szin-
tén a Kolorfesztivál egyik 
nagyobb eseményén hoz-
zák majd nyilvánosságra. 
A hamarosan kezdő-
dő közönségszavazás 
részletei ről a Kolorhét ha-
sábjain és a kolorline.hu 
oldalon tájékozódhatnak 
majd az érdeklődők.

Az idén 65 éves Kazincbarcika a szokásosnál is komo-
lyabb összegeket áldozott saját forrásból a város vi-
rágossá tételére, a munka nagy részét a Barcika Park 
Nonprofit Kft. végezte el, de számos közösségi faültetés 
és egyéb lehetőség adódott az idén a civilek számára is, 
hogy önkéntes munkájukkal hozzájáruljanak a sikerhez.

A két évtizedes múlt-
ra visszatekintő „Virá-
gos Magyarország” kör-
nyezetszépítő verseny 
– többek között – a von-
zó országkép kialakítását, 
egy település lakosai ösz-
szefogásának ösztönzé-
sét, a környezettudatos 
gondolkodás erősítését, 
a természeti és az építé-
szeti örökség megőrzé-
sét és gyarapítását cé-
lozza.

A díj kiírása óta eltelt 25 
évben Kazincbarcika két 
alkalommal is megnyerte a 
legrangosabbnak számító 
Virágos Város kategóriát, 
2010-ben és 2013-ban is 
győzedelmeskedni tudott.
A Virágos Város díj elis-
merésen túl, 2016-ban 
Kazincbarcika megkapta 
a regionális kategória kü-
löndíját, az Arany Rózsa 
díjat, valamint tavaly az Év 
Városa különdíjat is.

Kazincbarcika az idei meg-
mérettetésen is elindult, és 
múlt héten városunkban járt 
a Virágos Magyarország bí-
rálóbizottsága is, akiknek 
kérdéseire Lukács Lívia, a 
Barcika Park Nonprofit Kft. 
ügyvezetője válaszolt.
A szakmai küldöttekből 
álló bírálóbizottság Fan-
csik József, a Kazincbar-
cikai Városszépítő Egye-
sület elnöke kíséretében 
a város számos pontján 
megfordulva, képekkel és 
anyagokkal megrakod-
va távozott az egész na-
pos bejárásról. A szakmai 
díjazottak kihirdetéséig 
azonban még őszig vár-
nunk kell.

ÚJ ROVAT

SZEPTEMBERTŐL 
VÁLASZTÓKERÜLETI 

HÍRADÓ
Szeptembertől új rovattal jelentkezik lapunk. A 
Választókerületi híradóban beszámolnak a kör-
zetekért felelős, a lakosság által megválasztott 
képviselők az elmúlt években végzett munká-
jukról, számos új információt tudhatnak meg a 
városlakók az adott városrészeket érintő fej-
lesztésekről, tervekről. 
Számítunk az Önök véleményére is. Várjuk kér-
déseiket, észrevételeiket, véleményüket a sa-
ját körzetüket vagy a várost érintő témákban a 
szerkesztoseg@barcikaart.hu címre, vagy levél-
ben a 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A-
ra, illetve személyesen is a Médiaközpontban. 

SZÍNES HÁZFAL PÁLYÁZAT

EREDMÉNYHIRDETÉS 
A KOLORFESZTIVÁLON

KAZINCBARCIKA

Itt járt a Virágos Magyarország zsűrije
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INTERJÚ

A TŰZ VARÁZSLATOS EREJE 
A képzőművészetek Mekkájában találták magukat az érdeklődők a Kolorfeszti-
vál 7.0 nyitónapján. Az artisztika különböző ágait felvonultató kiállításmegnyi-
tókon minden korosztály csemegézhetett. Az országos szinten is egyedülállónak 
mondható összművészeti fesztivál egyik kuriózuma Györfi Sándor, Kossuth- és 
Munkácsy-díjas szobrászművész „Tűzvarázs” című tárlata. A Karcagon élő és 
alkotó szobrásszal kollégánk beszélgetett, aki beavatást nyert a művész által al-
kalmazott viaszveszejtéses bronzöntési eljárás technikájába is.

Valóban az volt az egyik 
oka, amiért elvállata a 
Kolorfesztiválra szóló 
meghívást, mert itt talál-
ható Buza Barna „Kuruc 
lovas” szobra, mely Ön-
nek is kedvence?
Igen, ez igaz. Annak ide-
jén, még középiskolás 
koromban volt szeren-
csém ismerni. Majdnem 
száz évet élt és nagy 
tisztelet övezte. Rend-
kívül intell igens, mű-
velt, nagyon barátságos 
és igaz ember volt. Töb-
ben is nagyon szeret-
tük, mert a szava mindig 
olyan örökséget takart, 
ami hozzátartozott az 
életünkhöz, amire büsz-
kének kellett lennünk. 
Az élete valóságos le-
genda volt. Mindössze 
nyolc éves voltam, mi-
kor a Kuruc lovast elhe-
lyezték Kazincbarcikán, 
tehát akkor nem láthat-
tam és később sem jár-
tam itt, de mesélt nekem 
a szoborról, fényképeket 
mutatott róla. Most na-
gyon örülök, hogy végre 
eredetiben is megnéz-
hettem, de amiért tulaj-

donképpen idekerültem, 
az Somogyi Józsefnek 
az „Anya gyermekkel” 
című szobra. Az alkotás 
már évekkel korábban 
olyan rossz állapotba ke-
rült, hogy szükségessé 
vált a restaurálása. Mi-
vel Somogyi mester ta-
nítványa voltam, engem 
kértek fel, a helyreállítá-
si munkálatok elvégzé-
sére. Nagyjából hat évig 
volt nálam és most már 
a megmunkálás helyei 
sem látszanak, szépen 
bepati názódott azóta. 
Boldog vagyok, hogy a 
városvezetés méltó kör-
nyezetbe helyezte. Gyö-
nyörű fotókat csináltam 
róla.

Munkásságával a nagy-
kun hagyományok őr-
zésének egyik legfőbb 
áp olój a .  Sz á r m a z á s a 
mennyire határozza meg 
a művészetét?
Teljes mértékben. Amit 
csinálok, az az én éle-
temről szól, amibe be-
leszü lettem. Ezek nek 
az em lékeit örök ítem 
meg, illetve olyan mű-

veket készítek, a me-
lyeket fontosnak tartok 
megmutatni a világról a 
nagyközönségnek. Több 
a l kotásom hason l ít a 
régészek munkájához, 
a m i kor k i kapa r já k a 
földből az egyes leletda-
rabokat és letisztítják. 
Én szintén töredéksze-
rűen igyekszem kifejez-
ni a magamban hordott 
értékeket. 

Van olyan szobra, ami 
különösen a szívéhez 
nőtt?
Nem igazán, mert any-
nyi sok mondanivalóm 
van még az életről, hogy 
mindig a következő fel-
adaton töröm a fejem. 
Sok szor v isszatek i n-
tek az előző művekre és 
azokat folytatom tovább. 
Úgy kell ezt elképzelni, 
mint a regényíró munká-
ját, aki az előzményekbe 
beleolvasva, a gondolatai 
hatására fűz még néhány 
sort, vagy oldalt az írá-
sához. Újabb történetek 
jutnak az eszébe, mely-
lyel fűszerezi a cselek-
ményt és ebből egy nagy 
kerek egész jön létre. Azt 
hiszem, ha a Teremtő ad 
még néhány évtizedet 
nekem, bőven lesz miről 
beszélnem.

Miért a Tűzvarázs címet 
kapta a kiállítás?
A tű z nek k ü lön leges 
varázsa van. Ihletet ad, 
inspirál, de szárnyát is 
szegheti az embernek. 
Főiskolásként főként a 
bronzszobrászat fogott 
meg. Fát, követ meg min-
dent faragtam én, most is 
faragok, ám az a bronz-

szobrászat, amit főisko-
lás koromban a meste-
reimtől, Mikus Sándortól 
és Somogyi Józseftől lát-
tam, az mélyen belém 
ivódott. Egy alkalom-
mal Somogyi József az 
öntödéből feldúltan jött 
be hozzánk a műterem-
be, ugyanis elrontották 
az öntött szobrát. Na-
gyon mérges volt, szinte 
kikelve magából mond-
ta: nézze meg Sanyikám, 
mit csináltak a szob-
rommal! Rögtön láttuk, 
hogy ez nem nagyon ha-
sonlít ahhoz, amit ő al-
kotott, mert egy szobor-
nak a felülete a lelke. A 
felület finomságát, szép-
ségét vissza kell, hogy 
adja a bronz. A főiskolán 
abban az időben alkal-
mazott technológia nem 
nagyon volt alkalmas a 
megfelelő felület létre-
hozására. Éppen ezért 
kísérleteztünk már ak-
kor a viaszveszejtéses 
technikával. Amennyi-
ben viaszból megcsinál-
juk a szobrokat, és kiol-
vasztjuk, gyakorlatilag 

egy első példányt ka-
punk róla, ami hűen tudja 
követni a megálmodott 
formának a felületét. Sok 
tapasztalatgyűjtés után 
úgy hagytam el a főisko-
lát, hogy a Magyar Kép-
zőművészek és Ipa r-
művészek Szövetsége 
felkért, hogy a Nyíregy-
háza-sóstói Nemzetközi 
Éremművészeti és Kisp-
lasztikai Alkotótelepen 
alapítsak egy bronzön-
tödét, ahol a művészek 
is láthatják a bronzöntés 
folya matát. Á lta lá ba n 
éjszaka öntöttünk és az 
izzó anyag gyönyörű lát-
ványa, valamint az iz-
galom, ami kísérte a mű 
létrejöttét, jelenti szá-
momra az alkotói folya-
mat szépségét és ere-
jét. A bronzöntésnek ezt 
a fajta technikáját nem 
iparilag űzött mester-
ségként használtuk, il-
letve használjuk ma sem. 
Nekem az a bronzszob-
rászat, amikor egyedi 
művek jönnek létre, ami-
ket nem lehet lemásolni. 
Ez a lényege.

Az RTL Klub forgatócsoportja ismét Kazincbarcikára látogatott augusztus 4-én, a 
6. Kolorfutás napján. A csatorna Magyarország Legszebb Városai címmel két évvel 
ezelőtt indította útjára sorozatát azzal a céllal, hogy megmutassa, hazánk nagyon 
szép ország, tele izgalmas és felfedezésre váró városokkal, természeti kincsekkel 
és kulturális értékekkel. 

A műsorvezető, Somo-
gyi Zoltán arra bíztatja a 
televíziónézőket, hogy 
ha pihenésre, kikapcso-
lódásra vágynak, de nem 
akarnak messzire utazni, 
akkor kerekedjenek fel és 
ismerjék meg közelebbről 
hazánk legszebb, legiz-
galmasabb városait, köz-
tük Kazincbarcikát.
A stáb először 2017 jú-
liusában forgatott tele-

pülésünkön, ellátogatot-
tak a legszebb helyeinkre, 
és betekintettek intéz-
ményeinkbe is. Már ak-
kor látható volt, hogy pár 
éven belül ismét új arcát 
mutatja majd Borsod me-
gye egyik legdinamiku-
sabban fejlődő helysége, 
ezért úgy gondolták, is-
mét ellátogatnak ide. 
Idén a 6. Kolorfutás va-
sárnapját választották ki 

arra, hogy megmutassák 
a nézőknek is, mennyit 
változott Kazincbarci-
ka. A nap folyamán a Ko -
lor fesztivál legnagyobb 
sportattrakciója kötötte 
le a figyelmüket, számta-
lan felvételt készítettek 
a Kolorfutás ideje alatt, 
ezzel megmutatva nem 
csak a sport szépségét, 
de az útvonalon találha-
tó látványosságokat is. A 

futás résztvevőitől első 
kézből hallhattak vélemé-
nyeket a rendezvényről 
és Kolorcity-ről egyaránt.
Az egész napos látoga-
tás alkalmával Szitka Pé-
ter polgármester, Klimon 

István alpolgármester és 
dr. Makkai Orsolya, a Bar-
cika Art Kft. ügyvezető 
igazgatója kalauzolásával 
bepillantást nyerhettek a 
városban folyó beruházá-
si munkálatokba is: meg-
nézték többek között a 
megújuló Fő teret, az au-
gusztus végére energe-
tikailag korszerűsödő és 
külsőleg is színesebbé 
váló óvodákat.
A Magyarország Leg-
szebb Városai sorozatban 
olyan települések mu-
tatkoztak be eddig, mint 
például Esztergom, Nyír-
egyháza, Székesfehérvár, 
Cegléd, Lajosmizse, Gyula 
és Szeged. Kazincbarcikát 
másodszorra szeptem-
ber 8-án tekinthetik meg 
az RTL Klub csatornáján, 
ne felejtsenek el odakap-
csolni!

A 6. Kolorfutáson részt 
vevők és kilátogatók kü-
lönleges vendégekkel 
találkozhattak augusz-
tus 4-én. Az idén 30 éves 
Magyar Speciális Olimpi-
ai Szövetség is kitelepült 
a rendezvény fő helyszí-
nére, így az érdeklődők 
megismerkedhettek a 
szövetséggel, céljaikkal 

és programjaikkal. A spe-
ciális olimpikonok maguk 
is részt vettek a verseny 
különböző távjain, akik-
kel ismét összefuthatunk 
ősszel. 
A tavalyi jubileumi Kenne-
dy Shriver nap után idén 
szeptember 21-én újra 
egy nagyszabású gálára, 
a Győztesek Napjára várja 

majd a szövetség a sport 
és a művészetek kedvelőit.
Az eseményen sportbe-
mutatók mellett találkoz-
hatunk majd Kállai Idikó 
fitneszvilágbajnokkal, a 
színpadon fellépnek: Csep-
regi Éva, Várkonyi Attila–
DJ Dominik, az Animal Can-
nibals, Dj Lupy, Dér Heni, a 
Desperado és Bon Bon.

MAGYARORSZÁG LEGSZEBB VÁROSAI

ISMÉT KAZINCBARCIKÁN 
FORGATTAK

MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIAI SZÖVETSÉG

Speciális olimpikonok 
a Kolorfutáson

G Y Ő Z T E S E K  N A P J A 
30 ÉVES A SPECIÁLIS OLIMPIA 

GÁLA A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN KAZINCBARCIKÁN
2019. SZEPTEMBER 21. SZOMBAT; 13.30-21.30  KAZINCBARCIKA, FŐ TÉR / DÍSZ TÉR 

CSEPREGI ÉVA / VÁRKONYI ATTILA- DJ DOMINIQUE / ANIMAL CANNIBALS
DJ LUPY / DÉR HENI / DESPERADO / BON BON

KAZINCBARCIKAI MŰVÉSZEK ELŐADÁSAI, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ CSOPORTOK PRODUKCIÓI, SPECIÁLIS OLIMPIKONOK BEMUTATÓI, 
SZTÁRSPORTOLÓK JELENLÉTE, KÖZREMŰKÖDIK: KÁLLAI ILDIKÓ FITNESZ VILÁGBAJNOK, MŰSORVEZETŐ: SZABÓ BÉLA

FŐVÉDNÖK: SZITKA PÉTER POLGÁRMESTER.

A RENDEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!www.facebook.com/specialolympicshungary www.specialolympics.hu

Magyar
Labdarúgó
Szövetség
Grassroots 
Igazgatóság

KAZINCBARCIKA

EKS Plakat Kazincbarcika A5.indd   1 2019.06.19.   14:40:55
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Közel ezren vettek részt a hatodik alkalommal megrendezett Kolorfutáson, melynek 
a hagyományokhoz híven idén is a Kolorfesztivál adott otthont. A remek időben, va-
sárnap reggel ezúttal a Belvárosban kijelölt új útvonalon álltak rajthoz a versenyzők. 

A július utolsó hetében 
meghosszabbított utó-
lagos nevezésből befolyó 
mintegy háromszázezer 
forintot az idén 30 éves 
Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség javára ajánlot-
ta fel a város.
A rendezvény házigaz-
dája idén Petur András, a 
Sport TV ismert műsor-
vezetője volt. Szitka Pé-
ter polgármester, akinek 
egész családja részt vett a 
Kolorfutáson, a megnyitó 
műsor kezdetén jelképe-
sen átnyújtotta az utóne-

vezési díjból befolyt ösz-
szeget, háromszázezer 
forintot Lengyel Lajosnak, 
a Magyar Speciális Olim-
piai Szövetség elnökének.
A közös bemelegítést kö-
vetően, amit a futók rész-
vételével Elek Tóth Éva fit-
neszedző tartott, elindult 
a verseny. A rajtvonaltól 
először a legkisebbek, az 
ovimaraton résztvevői 
startoltak el, őket máso-
dik körben a sulimaraton, 
harmadik körben pedig a 
hosszabb távú, negyed-
maratoni, félmaratoni és 

maratoni versenyzők kö-
vették. Végül a legtöbb 
nevezővel elindított táv, 
a minimaraton és a vete-
ránmaraton startolt el. Az 
eredményhirdetés pedig 
két körben zajlott, ahol 
mind a női, mind a férfi futó 
kategória legjobbjai díjat 
kaptak, melyet követően a 
szervezők tombolahúzás-
sal kedveskedtek a részt-
vevőknek. Így minden 
versenyre nevező, rajt-
számmal rendelkező futó 
számára maradt izgalom a 
verseny után is.

6. KOLORFUTÁS

TÖMEGEK FUTOTTAK A KOLORFESZTIVÁL 
LEGNAGYOBB SPORTRENDEZVÉNYÉN

KBSC

A HAJRÁBAN MENTETTEK PONTOT
Az elmúlt hétvégén megkezdődött a pontvadászat a 
labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II–ben. A Kazincbar-
cika együttese első mérkőzését a Soroksár otthonában 
játszotta, ahol 1 pontot szerzett.

Az utóbbi években Sorok-
sáron nem termett babér a 
kék-sárgáknak, az elmúlt 
két idényben rendre Lipcsei 
Péter tanítványai nyertek. 
Legutóbb egy fordulatos 
mérkőzésen 4-3-ra, azt 
megelőzően pedig 2-0-ra. 

A mostani mérkőzésen a 
házigazdák léptek fel tá-
madóbb felfogásban, és 
legnagyobb helyzetüket a 
31. percben alakították ki, 
amikor Korozmán passza 
után Lőrinczy 12 méter-
ről leadott lövését védte 

a barcikaiak frissen iga-
zolt kapusa Horváth. A 
KBSC hálóőre 3 perccel a 
félidő vége előtt büntető-
höz juttatta a Soroksárt. A 
kapura törő Molnárt Hor-
váth buktatta a tizenha-
toson belül, a tizenegyest 
Gyömbér végezte el, ám 
kék-sárgák kapusa jóvá-
téve hibáját, védeni tudott. 
A második játékrészben 
3 percen belül kétszer 

is próbálkozott a KBSC 
„újonca” Oldal, ám lövése-
it Varga hatástalanította. 
Szűk negyedórával a mér-
kőzés vége előtt ismét ti-
zenegyeshez jutott a hazai 
együttes. Pált Heil rántot-
ta le, aki ezért a megmoz-
dulásáért sárga lapot ka-
pott. A büntetőt ezúttal 
Lőrinczy végezte el, aki 
magabiztosan lőtte a ka-
puba a labdát. Két perccel 

a vége előtt növelhette 
volna előnyét a Soroksár, 
de Pál hosszú felsőbe tar-
tó lövésénél Horváth bra-
vúrral védeni tudott. A 93. 
percben aztán jött a ven-
dégek egyenlítő gólja. Egy 
vendégbeadás után Far-
kas visszafejelte a labdát, 
az érkező Lukács pedig a 
hálóba lőtt. Ez a találat egy 
pontot ért a Kazincbarci-
kának. 

Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

augusztus 9. 
péntek

20.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

Eleven
1 500 Ft 2 500 Ft

21.30 Kowalksy meg a Vega
augusztus 10. 

szombat
20.00

Kazincbarcika Csónakázó-tó
Blahalouisiana

2 000 Ft 3 000 Ft
22.00 Wellhello

augusztus 11. 
vasárnap

20.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

Blahalouisiana (esőnap)
22.00 Wellhello (esőnap)

augusztus 12. 
hétfő

20.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

Eleven (esőnap)
21.30 Kowalksy meg a Vega (esőnap)

augusztus 14. 
szerda 19.00 Kazincbarcika Szent Család Templom Miklósa Erika estje 2 000 Ft 3 000 Ft

augusztus 15. 
csütörtök 20.30 Kazincbarcika Csónakázó-tó Magyar Nemzeti Táncegyüttes:  

A Tenkes kapitánya 2 000 Ft 3 000 Ft

augusztus 16. 
péntek

20.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

Kései Kitérő
2 000 Ft 3 000 Ft

21.30 Halott Pénz
augusztus 19. 

hétfő 14.00 Kazincbarcika Belváros Kolortúra kisvonattal 500 Ft

augusztus 20. 
kedd 14.00 Kazincbarcika Belváros Kolortúra kisvonattal 500 Ft

augusztus 21. 
szerda

19.30
Kazincbarcika Csónakázó-tó

Bereczki Zoltán Szenvedély koncert (esőnap)
21.00 Tűzijáték (esőnap)

augusztus 22. 
csütörtök

20.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

Kései kitérő (esőnap)
21.30 Halott Pénz (esőnap)

augusztus 23. 
péntek 19.00 Sajógalgóc Templomtér Balázs Fecó 

vendégművész: Keresztes Ildikó 2 000 Ft

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: WWW.KOLORCITY.HU

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK:

Egressy Béni 
Művelődési Központ

3700 Kazincbarcika, 
Fő tér 5.

Telefon: +36 48 510 220

Nyitvatartás: 
hétfőtől-péntekig 10.00–18.00 

a fesztivál ideje alatt 10.00–18.00

Mezey István 
Művészeti Központ

3700 Kazincbarcika, 
Rákóczi tér 9.

Telefon: +36 48 310 116

Nyitvatartás: 
hétfőtől-péntekig 10.00–18.00 

szombaton 10.00–14.00 
a fesztivál ideje alatt 10.00–18.00

Tourinform  
Miskolc

3530 Miskolc, 
Széchenyi út 16.

Telefon: +36 46 350 425

Nyitvatartás: 
hétfőtől-péntekig 08.45–16.30 

szombaton 9.00–14.00
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg Vagyon-
kezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsé-
nyi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 2 db önkormányzati tulajdonú bérla-
kást, az alábbiak szerint:

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet, illetve bővebb felvilá-
gosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában, 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 
szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2019. augusztus 30. (péntek) 15.00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Kecskeméti Andrea Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

Cím
Bercsényi út 14.

I. emelet 2. földszint 6.

Alapterület (m2) 38 38

Komfortfokozat összkomfortos összkomfortos

Szobaszám 1 1

Lakbér és külön szolgáltatási díj összesen (Ft/hó) 13 300 13 300

Előtakarékosság mértéke Ft/hó 28 000 28 000

FIATALOK GARZONHÁZA

Jelentkezési határidő: 
augusztus 16. (péntek)
Jelentkezés és információ: 
Orosz Alexandra
+36 30 412 6850, 
orosz.alexandra@barcikaart.hu

INTENZÍV
ÚSZÓTANFOLYAM

A TANFOLYAM IDŐTARTAMA 8 NAP 
(HÉTKÖZNAPONKÉNT)

KEZDÉS: AUGUSZTUS 21. (SZERDA)
BEFEJEZÉS: AUGUSZTUS 30. (PÉNTEK)

A KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODÁBAN

6-14 ÉVES
KORÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA

Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél  
kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken: 

Barcika Szolg Kft. kapcsolattartó:  
Kecskeméti Andrea  Tel.: 06-20/461-3627 

E-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/nyugdijashaz/

A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály 
utcában található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok 
lakásokban való korlátlan idejű elhelyezését szolgálja bérleti 
jogviszony alapján. Az épületben folyamatos gondnoki felügyelet 
van, a lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak 
közlekedését is az emeletre. Az itt élők számára rendszeresen 
rendezvényeket szerveznek, melyek által az emberek életében 
a kultúra is jelen van.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MUSKÁTLI 
NYUGDÍJASHÁZ


