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ISKOLAKEZDÉS

FELAVATTÁK A KAZINCBA RCIKAI GÓLYAFIÓKÁKAT

Az országban is egyedülálló Gólyafióka-avató rendezvényen vehettek részt augusztus 30-án a kazincbarcikai általános iskolák leendő első osztályosai és szüleik.
A Don Bosco Sportköz
pontban megtartott ün
nepségen csaknem há
romszáz elsős diák vonult
be tanítóik kíséretében,
majd avatták őket hiva
talosan is gólyafiókává. A
jeles alkalomhoz ezúttal a
Tompa Mihály Reformá
tus Általános Iskola első
sei és a Csillagfürt EGYMI
Kazincbarcikai Tagintéz
ménye is csatlakozott.
Az eseményen elsőként
Demeter Zoltán ország
gyűlési képviselő köszön
tötte a gyerekeket, aki az
óvodai évek jelentőségé
ről, valamint az óvoda
pedagógusok áldozatos
munkájáról beszélt, majd
arra bíztatta a kicsiket,
hogy hallgassanak taní

tóikra és minél többet ta
nuljanak.
A köszöntőt Szitka Pé
ter Kazincbarcika pol
gármesterének beszé
de követte, majd ezután
Klimon István alpolgár
mester is színpadra lé
pett azért, hogy megta
nítsák a kicsiket az első
– és egyben az egyik leg
fontosabb – iskolai fela
datra, hogy hogyan is kell
jelentkezni, valamint a
sportrendezvényeknek
otthont adó létesítmény
ben hogyan is kell szur
kolni Kazincbarcika felki
áltással.
Ezt követően a városve
zetők az osztályok kép
viselőinek feltűzték az
iskolai jelvényeket, az

apróságok esküt tet
tek és verset is mondtak.
Az ünnepségen minden
új általános iskolai osz
tály ajándékot is kapott,
amit Markovicsné Deme
ter Edina, a Kazincbarcikai
Tankerület vezetője, és
Kondorné Sztojka Ágnes,
a Kazincbarcikai Pollack
Mihály Általános Iskola
igazgatója adtak át.
Ezután a tankerület ve
zetője mondott beszédet,
melyben arra kérte a ki
csiket és szüleiket, hogy
forduljanak bizalommal az
intézmény pedagógusai
hoz, hiszen ők azért van
nak, hogy oktassák, se
gítsék a gyerekeket.
Az esemény zárásaként
a Tücsökzene együttes
szórakoztatta a gólyafi
ókákat, akik hétfőtől már
a padokban ismerkedhet
tek az iskolásélettel.

BECSENGETTEK
Az iskolakezdés mindig
nagy kihívás elé állítja
nem csupán a gyereke
ket és a szülőket, hanem
a tan
i ntézményeket is.
A kor szellemének való
megfelelés újabbnál újabb
programok életre hívásá
ra ösztönzi az iskolákat.
Az elsős kisdiákok tanu
lás iránti vágyának felkel
tése pedig elévülhetetlen
feladat a pedagógusok
számára.
A 2019/2020-as tanév
ben a Pollack Mihály Álta
lános Iskolában és tagin
tézményeiben összesen
1964 gyermek kezdte
meg tanulmányait, ebből
216 első osztályos várta
a becsengetést. Termé
szetesen, a tagintézmé
nyek a saját profiljuknak
megfelelően indítják az
első osztályt és szerve
zik az iskolai az életet. Az
Ádám Jenő Tagiskolában
az ének-zene emelt szin

tű oktatása továbbra is
kiemelt területe a neve
lésnek. A Dózsa György
Tagiskolában alsó tago
zattól kezdve nagyon
nagy hangsúlyt fordíta
nak a művészeti neve
lésre, illetve emelt szintű
angol oktatásban része
sülhetnek a gyerekek.
Az anyaintézményben
egy új program kezdő
dik. A Sakkpalota prog
ram segítségével a tanu
lók logikai gondolkodását
fejlesztik. A nyelveket a
nagyobb hatékonyság
érdekében, differenciált,
kis csoportokban fogják
tanítani. Az Árpád Feje
delem Tagiskolában sok
kislány örömére újra
indítják a ritmikus gim
nasztikát, míg a Kazinczy
Ferenc Tagiskolában a to
vábbiakban is a sport do
minál majd. Az iskola ve
zetése bízik abban, hogy
minden gyermek megta

lálja a kedvére való önki
fejezési területet, szíve
sen jár majd iskolába és
olyan bizonyítványt fog
kapni, ami megelégedé
sére szolgál neki is és a
szülőnek is.
A Tompa Mihály Reformá
tus Általános Iskolában a
2019/2020-as tanévben
399 főre emelkedett a ta
nulói létszám, melyből 53
első osztályost köszönt
hettek a tanévnyitón. A
tanintézmény legfőbb
célja, hogy keresztény
szellemiségben oktassák
a gyerekeket, emellett
fontos számukra a te
hetséggondozás és a fel
zárkóztatás is. Idén négy
csoportban vezetik be a
tanulásmódszertani fog
lalkozásokat, ami kifeje
zetten a tehetséggondo
zást fogja megsegíteni.
Emellett első és második
osztályban LEGO esz
közökkel támogatott

konstruktív pedagógiai
módszerekkel színesítik a
matematika tantárgy ok
tatását. A többféle sza
badidősprogram egyik
helyszíne lesz az EFOPos pályázat keretében
megvalósuló informá
lis – nemformális tanu
lási lehetőségek tárháza,
ahol különböző társasjá
tékokkal, logikai játékok
kal ismerkedhetnek meg
a gyerekek kiscsoportos
formában.
A Csillagfürt Óvoda, Ál
talános Iskola, Szakis
kola, Készségfejlesztő
Iskola, Fejlesztő Neve
lést- Oktatást Végző Is
kola, Kollégium és Egy
séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Kazincbarcikai Tagin
tézményében idén ös�
szesen 71 gyermek vár
ja az új tanévet, közülük
10 gyermek lépett első
osztályba. Régi vágyuk,

hogy új helyen folytat
hassák az oktatói-fej
lesztői munkát, hiszen a
mostanit már kinőtték.
Továbbra is nagy igény
van új fejlesztő csopor
tok, autista csoportok,
valamint óvodás csopor
tok beindítására. Ez év
ben kuriózumnak számít
a szülőkkel egyeztetve a
kutyaterápiás foglalko
zások beindítása, heti két
alkalommal, mely nagy
mértékben hozzájárul
a gyermekek fejleszté
séhez. E szempontból
ugyancsak meghatáro
zó a gyógytestnevelés
megkezdése. A szoká
sos programok közül a
Ki mit tud?-on való sze
replés, illetve a speciális
tanulmányi versenyeken
történő megmérettetés,
valamint a társintézmé
nyekkel való jó együtt
működés szerepel még a
tervek között.
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ORSZÁGOS

A BÁNYÁSZOKAT ÜNNEPELTÉK
Kazincbarcikán tartották a 69. Országos Bányásznap
központi ünnepségét augusztus 29-én. A rendezvényen a
résztvevők megkoszorúzták az új helyére került bányász
szobrot, valamint állami kitüntetések és elismerések átadására is sor került.
A Kazincbarcikán tartott
központi bányásznapi ün
nepség az új helyére került
bányász szobor megko
szorúzásával vette kez
detét, ahol Klimon István
alpolgármester köszöntő
jében a bányászat hagyo
mányainak ápolásáról és
őrzésének fontosságáról
beszélt, valamint hozzá
tette, hogy nem véletlenül
került a szobor a Jósze
rencsét út központjába.
A végső helyére áthelye
zett szoborhoz a koszorút
elsőként a magyar állam
képviseletében dr. Fónagy
János, a nemzeti vagyon
nal kapcsolatos parlamenti

ügyekért felelős államtit
kár helyezte el, majd Szit
ka Péter, Kazincbarcika
polgármestere és Klimon
István helyezték el az em
lékezés virágait.
A központi ünnepség az
Egressy Béni Művelődé
si Központ színháztermé
ben folytatódott, ahol Rabi
Ferenc, a Bánya Energia és
Ipari Dolgozók Szakszer
vezetének elnöke köszön
tötte a résztvevőket.
– Kazincbarcikán né
hány évtizeddel ezelőtt,
amennyiben valaki meg
állt a város központjá
ban, 50 km-es körzet
ben bármerre nézett,

bányászati termelő ak
nákkal találkozhatott. Al
berttelep, Edelény, Sze
les Akna, Rudolftelep,
Rudabánya, Ormosbá
nya, Feketevölgy, Putnok,
Királd, Farkaslyuk, Lyukó
bánya, Berente, a Herbo
lya Tervtáró-akna és a
szénosztályozó körbe
vették a várost. A bányá
szat nagyban hozzájárult
az idén 65 éves Kazinc
barcika fejlődéséhez, és
az idei bányásznap barci
kai helyszíne kifejezi azt,
hogy a város sosem fe
lejti el a bányászok koráb
bi teljesítményét – tette
hozzá Rabi Ferenc.
Az ünnepi köszöntő után
dr. Kaderják Péter, az Inno
vációs és Technológiai Mi
nisztérium energiaügye
kért és klímapolitikáért
felelős államtitkár a hazai

bányászati ipar és azok
iparágainak fellendülésé
ről beszélt.
– Fontos az ország szá
mára minden gazdasági
szektor növekedése, és
örömmel látjuk, hogy ez
húzza a bányászati ága
zatot is. A tavalyi évben
a bányászati szakága
zatnak a teljesítménye
54 százalékkal nőtt, ezen
belül a kavics, kő, cement
termelése növekszik, va
lamint ki kell emelni, hogy
Magyarországon a szén
hidrogén-bányászat is
növekvő tendenciát mutat
– emelte ki az államtitkár.
Klimon István, alpolgár
mester ünnepi beszédé
ben megfogalmazta, hogy
a város mindig is élen járt
a bányász hagyományok
ápolásában, ezek őrzésé
ben.

– Kazincbarcikán minden
nagymúltú iparágat igyek
szünk megünnepelni, ám a
legfontosabb a bányászat.
Elég arra gondolni, hogy
településünkön egy négy
sávos út vezet keresztül a
26-os útról nyílva, mely
nek a neve Jószerencsét
út. A bányász szobor az
áthelyezést követően át
került erre az útra, ami to
vább erősíti azt, hogy na
gyon sokat köszönhetünk
a bányászatnak.
Az ünnepség végén elis
merő oklevelek és kitün
tetések átadására is sor
került, ahol a bányászat
ban kiemelkedő teljesít
ményt nyújtó munkavál
lalókat, aktivistákat és
vezetőket jutalmaztak.
A központi ünnepséget a
Bányász Himnusz közös
éneklése zárta.
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HIRDETÉS

KÖSZÖNTÉS

HELYBEN
VAGYUNK!

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

SAJÓKAZAI SZÉKHELYÉRE
TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ MUNKATÁRSAT

1000 Mbit/s

keres

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.

Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezetői engedély;
• Érvényes GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány);
• Érvényes digitális tachográfkártya.
Előny:
• Hulladékszállításban szerzett tapasztalat;
• Kényszertömörítős szilárd hulladékgyűjtő és -szállító
bizonyítvány és gépkezelői jogosítvány;
• E kategóriás vezetői engedély.
Egyéb elvárások:
• megbízhatóság, precíz munkavégzés;
• csapatmunkára való alkalmasság.
Amit kínálunk:
• stabil munkahely;
• alkalmazotti jogviszony;
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés.
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KÖZEL FÉL ÉVSZÁZAD
A GYERMEKEKÉRT

Nyugdíjba vonulása alkalmából otthonában látogatta
meg dr. Gulyás Friderika házi gyermekorvost Szitka
Péter polgármester és Klimon István alpolgármester
szeptember 4-én, ahol a városvezetők egy csokor virág kíséretében köszönték meg az elmúlt esztendők
áldozatos munkáját.

Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, a
pozíció és a nettó bérigény megjelölésével küldje el önéletrajzát
a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre.

A doktornő 1972-ben
végzett a Debreceni Or
vostudományi Egyetemen
általános orvosi karán,
majd még az év szeptem
berében Kazincbarcikára
költözött sebész férjé
vel együtt. Tizenegy évig
dolgozott a városi kór
ház gyermekosztályán,
ezt követően 1983 óta, 36
éve praktizált a gyermek
orvosi körzetében. Egy
esztendő múlva, az akko
ri vezető gyerekgyógyász
nyugdíjazása után átvette
ezt a tevékenységet is.

Jelentkezés határideje: 2019. 09. 13.

TÁJÉKOZTATÁS

Munkavégzés helye: Sajókaza és vonzáskörzete

SUZUKI VÁSÁR!

könnyű dolog, de az ön
kormányzattal és az ál
lami szervekkel egyet

GYERMEKORVOSI KÖRZETEK
SZEPTEMBER 1-JÉTŐL

lakossági fórumra

Kazincbarcika Város Önkormányzata meghívja a

Szemere téren lakókat a

2019. szeptember 10-én (kedden) 17.30 órakor
tartandó lakossági fórumra, amelynek témája a

Szemere tér átalakítása, felújítása.
A lakossági fórum helyszíne a

Dózsa György Tagiskola aulája
(Dózsa György u. 39.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel:
Dr. Perjési Zsolt

Szitka Péter

10. sz. vk. képviselő

polgármester

MEGHÍVÓ

H-P: 08-17-ig;

www.szabosuzuki.hu

Szo: 08-13-ig

A körzetek listája megtalálható a kolorline.hu oldalon és a gyermekorvosi rendelőkben.

Kazincbarcika Város Önkormányzata meghívja a

Thököly téren lakókat a

Vasvári téren lakókat a

2019. szeptember 17-én (kedden) 17.30 órakor

2019. szeptember 24-én (kedden) 17.30 órakor

Thököly tér átalakítása, felújítása.

Vasvári tér átalakítása, felújítása.

Dózsa György Tagiskola aulája

Dózsa György Tagiskola aulája

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel:

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel:

tartandó lakossági fórumra, amelynek témája a

Kazincbarcika, Tardonai u. 59.

A 2019. április 30-ai képviselő-testületi ülésen hozott rendelet-módosítás értelmében szeptember 1-jétől a város házi gyermekorvosi ellátása négy körzetben működik tovább a 6. számú körzet felosztását
követően. Dr. Csikász Erzsébet 2019. szeptember 1-jétől a Május 1. út
2.sz. alatti gyermekorvosi rendelőben látja el feladatát. Természetesen mindez nem érinti a szabad orvosválasztás lehetőségét, tehát
amennyiben az Ön gyermeke a körzetfelosztás miatt más orvoshoz
kerülne, Ön választhatja a korábbi gyermekorvosát a továbbiakban is.

lakossági fórumra

Kazincbarcika Város Önkormányzata meghívja a

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy Dr. Gulyás Friderika, a 6. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa nyugdíjba vonult.

MEGHÍVÓ

lakossági fórumra

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.

számomra – árulta el a lá
togatás végén dr. Gulyás
Friderika.

– Az egyik legnehezebb
feladatunkat a rendszer
váltást követően a kör
zetek átalakítása jelen
tette, amire a gyermekek
számának drasztikus fo
gyatkozása adott okot.
Úgy kellett a körzetek
számát csökkentenünk,
hogy azok működőképe
sek maradjanak. Jó érzés
sel vonulok vissza, mert
hosszú távon stabil, jól
működő gyermekorvosi
ellátást biztosítottunk a
városban, ami a gyerme
kek érdeke is. Nem volt

MEGHÍVÓ

MOST JÖJJÖN KI VÁLASZTANI!

értésben megszületett a
végleges döntés, ami na
gyon megnyugtató volt

A lakossági fórum helyszíne a
(Dózsa György u. 39.)

tartandó lakossági fórumra, amelynek témája a
A lakossági fórum helyszíne a
(Dózsa György u. 39.)

Dr. Perjési Zsolt

Szitka Péter

Dr. Perjési Zsolt

Szitka Péter

10. sz. vk. képviselő

polgármester

10. sz. vk. képviselő

polgármester

8

2019. SZEPTEMBER 6.

KAZINCBARCIKA

VÁLASZTÓKERÜLETI HÍRADÓ

9

KOLORHÉT • V. / 35.

KAZINCBARCIKA

5. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET - MOLNÁR ZOLTÁN
A választókerület, a vá
ros szíve, a kazincbarcikai
belváros az elmúlt évek
ben teljesen megújult. Az
Egressy út, illetve a hozzá
kapcsolódó terek új bur
kolatot kaptak, megépült
a Göncz Árpád út (nyu
gati gyűjtőút), a kiülte
tett növények, fák mára
igazi díszei, ékességei a
közterületeknek. Orszá
gos szinten is egyedülálló
a Völgy parki játszótér és
szabadidőpark, amelyben
minden korosztály meg
találja a számára megfe
lelő tartalmas időtöltést.
Hagyományos és inter
aktív játszóeszközök, fit
neszeszközök, fagylal
tozó, nyilvános illemhely,
pihenőpark várja a város
lakóit. Az egykori romos

épületek, garázsok he
lyén parkolók létesültek,
a régi újvárosi iskola kul
tikus épülete pedig művé
szeti központtá szépült.
A Mezey István Művé
szeti Központ kávézójá
nak teraszáról az egész
Völgy park láthatóvá vá
lik, melynek túlsó végén a
2016-ban, egyházi-álla
mi-önkormányzati ös�
szefogással megépült Don
Bosco Sportközpont zárja
a hatalmassá vált zöld te
ret.
Az elmúlt években elin
dult a város egyik legré
gebbi részének, az Építők
útja környezetének rend
betétele. Ennek első lépé
se volt az Építők útja 1-9.
szám alatti „kocka” épü
letek környékének meg

szépítése. Térköves jár
dák, új utak, parkolók
létesültek, a fejlesztés ke
retében növényeket ültet
tünk, padokat, asztalokat
helyeztünk ki. A városrész
a kerékpáros közlekedés
be is bekapcsolódott azzal,
hogy az Építők útján két
szer egysávos kerékpárút
épült, emellett a járdák is

teljesen új burkolatot kap
tak, az út mellett parkolók
épültek. Jelenleg is zajlik a
fejlesztés következő ré
sze, az Építők útja 11-19.
szám alatti társasház és
környezetének komplex
felújítása.
A választókerületben
mindezeken kívül az elmúlt
években számos kisebb,

vagy jelentősebb felújítás
is történt. Megújult többek
között a Gyermekek útján
található „hosszú lépcső”,
valamint a Ságvári tér 7.,
illetve az Építők útja 31.
szám alatti járdaszakasz
is. Kívül-belül megszépült
a védőnői szolgálat belső
része, új külsőt kapott a
Pont mozi épülete.

7. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – LÖVEY ZOLTÁN
A választókerületben a
Móricz Zsigmond téri le
kerített sportpálya tel
jesen megújult, új sport
kapukat helyeztünk ki,
streetballpályát építet
tünk. Megtörtént a játszó
tér faeszközeinek karban
tartása, a sérült felületek
kijavítása, emellett köz
területi hulladékgyűjtők
kihelyezésére is gondot
fordítottunk. A hiányos,
megsüllyedt aknafede
leket kijavítottuk vagy
cseréltük. A Radnóti- és
Móricz-szobor melletti te
rület új burkolatot kapott,
a Móricz Zsigmond térre

vezető lépcső teljes re
konstrukción esett át.
Az Egressy út 43-45-47.
szám előtti szakaszát a
lakók kérésére kétirányú
sítottuk. A közösségi élet
elősegítése céljából új pa
dok várják az ott élőket. A
járdák és kátyúk javítása
folyamatos volt az elmúlt
években. A lakók által mű
velt virágoskertekbe, er
kélyekre a város virágpa
lántákat biztosított.
Teljesen új járda épült a Ve
res Péter út és a 26. szá
mú főút közötti szakaszon.
Ugyancsak új, térköves
járdaszakasz létesült az

Egressy Béni úton, a Már
ka ABC felőli oldalon az uni
kornisos körforgalomtól a
huszonhatos útig, és ha
marosan elkezdődik a pá
ratlan oldali járda rekonst
rukciója. A Veres Péter út
2-4. szám melletti járda
szakasz új aszfaltréteggel
gazdagodott.
A parkolási gondok eny
hítésére a Veres Péter út,
valamint a Mikszáth Kál
mán út kereszteződésé
ben új parkolók épültek. A
Csokonai úton a régi „zöld
séges” faházat elbontot
tuk, melynek helyére ha
marosan parkolót építünk,

megszépült a Márka ABC
előtti terület: a szobor mel
letti rész új burkolatot ka
pott, a lépcsőt felújítottuk.
Az Egressy úti buszmegál
lónál (Márka ABC) új feljáró

épült a mozgásukban aka
dályozottak részére.
A Radnóti téri játszótéren
egy balesetveszélyes ját
szóeszközt leszereltünk,
helyette újat helyeztünk ki.
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KAZINCBARCIKA

VÁLASZTÓKERÜLETI HÍRADÓ

10. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET – DR. PERJÉSI ZSOLT
A választókerületben
megkezdődött az újka
zinci terek (Vasvári, Deák,
Szemere, Thököly, Kazin
czy) lakossági egyezte
tések szerinti, ütemezett
felújítása. Tavaly a Deák
tér belső udvara újult meg
a lakók igényei szerint, új
járdaburkolatot, növény
zetet kapott, padokat he
lyeztünk ki és sétányokat
alakítottunk ki, fejlesz
tettük a közvilágítást,
idén pedig a Kazinczy tér
szépül meg, ahova új par
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kolókat is építünk. A Thö
köly téren megújult a lép
cső, a rámpa, valamint új
járdaszakasz épült. A Ka
zinczy téren az elbontott
régi homokozó helyére új
került.
A BorsodChem lakótele
pen élők kérésére új pihe
nőpark létesült az egykori
BVK óvoda romos épüle
te helyén. A Zemplény és
Pattantyús utcák burkola
ta megújult, kiszélesedett,
így biztonságos parko
lóhelyek lettek kialakít

va, az ott élőkkel konzul
tálva új parkolási rendet
vezettünk be. A Hegyköz
utcában vízvezeték re
konstrukció történt. La
kossági kérésre folyókát
javítottunk a Fenyő, Nyár
fa, Hársfa és Tölgyfa utcák
alsó szakaszain. Megtör
tént az Irinyi úti csapadék
vízelvezető árok rekonst
rukciója is. Lakossági
kérésre helyeztük vissza
a „Kisfiú ivókút” szobrot.
A választókerületben több
helyen elbontottuk a régi

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK

BORGA
ANDRÁS
– Belváros
(5. sz. vk.)

Kisfiú korom
ban, 1954-ben
költöz tünk
Kazincbarcikára, a húgom pedig 65
éves, a várossal együtt nőtt föl.
Nekem ez a hely a minden, ez adott
meg mindent, ami boldoggá tett. A
családom, gyermekeim, unokáim
itt nőnek fel. Úgy gondolom, ami
re szükségük van, ami fontos, azt
ez a kis város megadja nekik. Azt
szeretném, hogy az emberek itt
tudjanak élni, boldogulni, és érez
zék itthon magukat, mint ahogyan
én is az eltelt 65 évben.
betonpadokat, helyük
re újakat helyeztünk ki.
Úgyszintén folyamatos
volt a kátyúk és járdahi
bák javítása. Megtörtént
a Tardona patakon átívelő
híd gyalogos részének re
konstrukciója is.
Az Eötvös téri játszótér
fejlesztése folyamatosan
történik. Előbb új, interak
tív játékokat helyeztünk
ki, hamarosan egy új, nagy
méretű játszóeszközzel

bővül a játéklehetőség. A
Szemere és Vasvári terek
mellett tizennégy, erede
tileg gyephézagos téglával
készült parkoló újult meg.
A Jószerencsét út mellett,
az Irinyi út felől a temető
bejáratához vezető jár
dát felújítottuk, emellett
a választókerületben több
helyszínen történt faülte
tés (BorsodChem lakóte
lep, 26. számú főút melletti
terület).

NAGY
ANIKÓ
– Belváros
(5. sz. vk.)
Azért sze
retek Barci
kának ezen
a részén lakni, mert jó színes és
zöld, mert számomra fontos a
természet és itt rengeteg fa van.
Mivel a város 65 éves, nagyon
sok új fát is ültettek. Reggelen
te nagyon jó arra ébredni, hogy a
gyerekek visítva szaladgálnak a
játszótéren. Negatív dolgot nem
is tudok mondani, mert szerintem
Kazincbarcika így jó, ahogy van,
jó volt ebbe a környezetbe bele
születni és felnőni.
LUKÁCS
MIHÁLYNÉ
- Móricz
Zsigmond tér
(7. sz. vk.)
Ha rm i n c há 
rom éve élek
Barcikán, a Móricz Zsigmond té
ren. Azóta városunk gyönyörű
en fejlődött, nagyon szép lett, de
ugyanúgy fejlődött és szépült
az utóbbi időben a mi terünk is. A
Móricz-szobor szépen térkövez
ve lett, a mellette lévő lépcső
sort, ami nagyon veszélyes volt,
teljesen felújították, mellette egy
akadálymentes sávot hoztak
létre. A játszótéren voltak már

rossz állapotú hinták, amiket ki
cseréltek. A pingpongasztalt, ami
zavarta a lakókat elbontották. A
képviselőnkkel nagyon meg va
gyunk elégedve, mert folyama
tosan kijön a térre, megnézi, hogy
milyen állapotban van, mi kellene
még, beszél a lakókkal az igénye
ikről. Nagyon sok padot helyez
tek ki, aminek szintén örülünk, de
úgy gondoljuk, még több kellene,
mivel öregszik a tér lakossága.
A kért szemetes gyűjtőedénye
ket is kiraktá. A beteg, öreg fá
kat kivágták, virágokat ültettek,
valamint a teret szegélyező bo
korsort szépen rendbe tették. A
garázssoroknál a vízelvezető ár
kokat kitisztították, kicserélték
a rossz betonokat. A füvet folya
matosan nyírják. Egy kérésünk
lenne: mivel közel van egy nagy
üzlet, nem igazán odavaló sze
mélyek foglalják el a két padun
kat, emiatt gyakran koszos az a
pad, néha lehetne fertőtleníteni.
ÜVEGES
ISTVÁN
– Egressy út
(7. sz. vk.)
Az elmúlt öt
évben, mióta
Lövey Zoltán
a területünk képviselője, nagyon
nagy fejlődésen ment át a terület,
nagy segítséget nyújt részünkre,
önzetlenül végzi a munkáját. Ha
valami gondom van, vagy a kö
zösségnek van problémája, nyu
godtan fordulhatunk hozzá. Pél
dául egyszer nem tudtam, hogy
nyaral, felhívtam, ő onnan is in
tézkedett telefonon. Parkosítot
tak, fákat ültettek, padokat rak
tak le nekünk, járdát javíttattak.
Amit kértünk tulajdonképpen
mindent megcsináltak. Elmond
hatom, hogy előtte is jó képvi
selőink voltak, de ilyen önzetlen
egyik sem volt.
VARGA
GÉZÁNÉ
– Egressy út
(7. sz. vk.)
Szeretek ezen
a környéken
lakni, nagyon

sok pozitív változás történt az
elmúlt időszakban. A virágos
bokrok, fák, amiket telepítet
tek barátságossá, otthonossá
teszik a környezetet. Tavas�
szal, amikor jövök haza, nézem,
hogy virágoznak a bokrok, na
gyon szépek. Új buszváró épült,
és nagyon hasznosnak tartom,
hogy itt az akadálymentesítés
megtörtént, ami segít azoknak
az embereknek, akik erre rá
szorulnak. Az általunk kijárt he
lyet a dombon, teljesen kitérkö
vezték, ami azért szerencsés,
mert így meg lehet közelíteni a
boltot is és át lehet menni a Ve
res Péter útra. Az új járdát, ami
a körforgalomnál épült, nagyon
hasznosnak, illetve esztétikus
nak találom. Történtek járdafel
újítások a Veres Péter út előtt
is. A képviselő egy nagyon ked
ves, barátságos ember, min
denki nagyon szívesen áll szóba
vele, mert meghallgatja az em
berek kéréseit, amikor tud segít
is.
DUDÁS
ISTVÁNNÉ
– Újkazinci
terek
(10. sz. vk.)

Vá las z tóke 
rü l e tü n kbe n
nagyon sok fejlesztés volt az
elmúlt ötéves ciklusban. Felújí
tották a Deák Ferenc teret és a
többi tér felújítása is folyamat
ban van. Elkészült a szép ját
szótér a gyerekeknek. Rende
zettek az utak, a víz lefolyik, a
kutyát tizenegy után is le lehet
vinni sétálni, nincsenek közbiz
tonsági gondok. A játszóteret
szerintem bővíteni kéne, sok
kal több fa kellene, hogy árnyé
kosabb legyen. Szeretném, ha
a többi tér fejlesztésénél a fák
mindenképpen megmaradná
nak, mert nagyon szépek és
szeretem őket. A környéken a
legnagyobb problémát a parko
lás jelenti. Bár nem szeretném,
hogy a parkolók bővítéséhez a
zöld területekből vennének el
helyeket, de szükséges lesz. Ha
például valaki délután jön erre
vendégségbe vagy este haza

tér munkából, nagyon nehezen
tud parkolni. Remélem, hogy
erre a problémára a hosszabb
távú tervekben lehet megoldást
találni.
OLÁH
ENIKŐ
– BClakótelep
(10. sz. vk.)
Nagyon sze
retek ezen
a környéken élni, mert csendes,
nyugodt a környezet. Az nyerte el
leginkább a tetszésemet, hogy az
Irinyi és a Zemplény utcákon több
parkolóhelyet létesítettek, va
lamint az óvoda helyén egy par
kot alakítottak ki. A játszótér is
nagyon jó, de szeretném, hogy
ha a többi városrészhez hason
lóan lennének fitneszeszközök
is, hogy mi is tudjunk sportolni.
Nagyon előnyös, hogy az autó
kereskedéstől a temetőig fel lett
újítva a járda, ahová padokat is
kihelyzetek, mert aki szeret gya
logolni, – mint ahogyan én is –
az le tud ülni. Az egyik hiányos
ság véleményem szerint, hogy a
buszmegálló és környéke igen
csak fejlesztésre szorul.
KIRÁLY
FERENCNÉ
– Újkazinci
terek
(10. sz. vk.)

Sok fejlesz
tés történt az
elmúlt időszakban. A pékségnél a
parkolónak azért örültünk, mert
rengeteg autó van és kevés he
lyen lehet leállni. A Deák teret is
szépen felújították, padokat he
lyeztek ki és szeméttárolókat.
Nemsokára a többi teret is rend
be hozzák. A terek közti járdákat
folyamatosan karbantartják, és
a térre vezető lépcsőt is megcsi
nálták. A kisebb gyerekeknek ott
a játszótér, de a nagyobbaknak
és a kamaszoknak egy-két fit
neszeszköz elférne benne. Jó len
ne, ha a Dózsa György út, Thököly
tér, Kazinczy tér útjait lehetne
egyirányúsítani, mert iskolaidő
ben nagyon nagy itt a forgalom.
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INTERJÚ

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG 2019

Kazincbarcika Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szakmai kuratórium javaslata alapján 2019-ben a Kazincbarcika Város Közneveléséért kitüntető díját Petróczi
Gábornak, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium nyugállományba vonuló igazgatójának adományozta, melyet a központi pedagógusnapon adtak át. Ennek apropóján beszélt vele
lapunk munkatársa utolsó munkanapján.

A Magyar Önkormányzati Főkertészek Egyedületének
különdíjával jutalmazták Kazincbarcikát a Virágos Magyarországért Mozgalom nyíregyházi díjkiosztó ünnepségén a nyár utolsó napján. Az emlékplakettet a
város nevében Fancsik Jószef, a Kazincbarcikai Város
szépítő Egyesület elnöke vehette át az augusztus 31én megtartott régiós díjátadó gálán.

KÜLÖNDÍJAS KAZINCBARCIKA

AZ ÉLETPÁLYA

Az ünnepségen szűnni nem
akaró vastapssal fogadták
a kitüntetését. Milyen érzések kavarogtak Önben a
színpadon?
Váratlanul ért, olyannyira,
hogy igazgatóhelyettes kol
légáim hathatós kérésére
mentem el az ünnepségre,
ugyanis előre leszervezett
programom volt erre az idő
pontra. Természetesen na
gyon jólesett, hogy a város
vezetése nem felejtett el,
annak ellenére, hogy egy
házi fenntartásban műkö
dik az intézmény. Egy egész
életpálya lezárását jelenti
számomra ez a szakmai díj.
Külön öröm, hogy olyan kol
légák előtt vehettem át, akik
ismernek, elismernek.
Mikor határozta el, hogy pedagógus szeretne lenni? Iskolai tanulmányai mennyire
befolyásolták ebben a döntésben? Milyen út vezetett
célja elérésében?
Általános iskolai tanulmá
nyaimat az Újvárosi Álta
lános Iskolában végeztem.
A mai napig emlékként őr
zöm a 7.-8. osztályos ko
romban a városi biológia és
fizika versenyeken kapott
könyveket, amelyeket nem
mellesleg későbbi igazga
tó kollégám, Danada János
írt alá. Mindig is a reál tan
tárgyak vonzottak, melyet
csak erősítettek a Ságvá
ri Endre Gimnáziumban el
töltött évek. A fizika iránti
érdeklődésem megmaradt,
de kiegészült a matemati
ka tantárggyal, melyet igaz,
hogy három elégtelen osz
tályzat alapozott meg. Na
gyon jó és szigorú tanáraim
voltak. Hálás szívvel gondo
lok fizika tanáromra, dr. Raisz
Ivánnéra és Eszes László ta
nár úrra. Kezdetben a mér

nöki pálya vonzott, melyhez
állítólag nem voltam elég
precíz. Ezért a matemati
ka-fizika szakot választot
tam, s a Kossuth Lajos Tu
dományegyetemen jeles
eredménnyel diplomáztam,
s precizitásomat igyekez
tem tökéletesre fejleszteni.
Eddigi életének 41 évét
szorosan a gimnázium kötelékében töltötte el: diákként, pedagógusként,
intézményvezetőként. Mit
jelentenek Önnek a következő igazodási pontok: hűség, a múlt eredményeinek
megbecsülése, a kitartással, szenvedéllyel, céltudatosan végzett munka?
Büszke vagyok arra, hogy
diákként részt vehettem a
gimnázium hagyományainak
kialakításában, megőrzésé
ben és újabb elemekkel való
kibővítésében. A mai napig
nem tudok úgy elmenni az
épület mellett, hogy ne dob
banjon meg a szívem. Szép
emlékeim között őrzöm a
továbbiakban is, elégedett
séget és boldogságot érzek,
hogy sikerült a csúcson át
adni. Mindig azon voltam,
hogy a kor követelménye
inek megfeleljünk. Kiváló
elődeimnek köszönhetem,
hogy példát mutattak ab
ban, hogyan érdemes dol
gozni, maximalizmusra való
törekvésem is innen ere
deztethető. Mindezt nem
érhettem volna el, ha nincs
mögöttem egy dinamikus,
nyitott, fejlődésre képes, el
kötelezett pedagógusokból
álló tantestület, amelyben
óriási potenciál halmozódott
fel az elmúlt időszakban.
Ha leltárt kellene készítenie a gimnáziumban eltöltött évekről, melyek voltak

a legfontosabb eseményei,
eredményei?
Pályafutásom első tíz éve
a szakmával való ismerke
déssel telt el, matematika
és fizika fakultáción elért
komoly versenyeredmé
nyekkel. Ez a szakmai te
vékenységem alapozta meg
azt a bizalmat, hogy igaz
gató lettem. A gimnázium
első fénykora a 70-es 80-as
években volt, mely a 90-es
években kicsit megtorpant.
Az iskolák között a verseny
helyzet felerősödött, ezért a
piaci igényekhez igazodva, jó
szolgáltatást kellett bizto
sítani. Sikeresnek bizonyult
az új specifikáció bevezeté
se, a nyelvoktatás előtérbe
helyezése (mára akkreditált
nyelvvizsgaközpont a gim
názium), a latin nyelv taní
tása, informatikai oktatás
fejlesztése. Mindezek ha
tására jelentősen javultak
a gimnázium eredményes
ségi mutatói: emelkedett a
tanulói létszám, az érett
ségizettek háromnegye
de C típusú nyelvvizsgával
rendelkezik, 50%-uk emelt
szintű érettségit tesz, 94%uk továbbtanul. Mindeze
kért meg kellett dolgozni, s
a fenntartóváltással ered
ményeink csak fokozódtak.
A gimnázium életében mérföldkő volt a fenntartóváltás
2011-ben. Nyolc év távlatából hogyan értékeli ezt
a lépést, milyen változást
hozott ez az intézmény életében?
A gimnázium nevelőtestüle
te alkalmazkodott az új kö
rülményekhez, felkészült
az új kihívásokra, az egyház
nevelési elveihez igazodva
befogadó iskolává vált az
intézmény. Tanulóink res
pektálják a katolikus hitet

Az elmúlt 10 évben Ka
zincbarcika két alkalom
mal is megnyerte a leg
rangosabbnak számító
és a szalézi nevelési elveket,
lelkükben sokat változtak,
finomabbak lettek, jobban
figyelnek egymásra. A tárgyi
feltételeink az elmúlt idő
szakban fenntartónknak
és a kazincbarcikai önkor
mányzatnak köszönhetően
az épületfelújítással jelen
tősen javultak, a Don Bosco
Sportközpont felépítésével
a testnevelésórák feltételei
optimálisak, rendezvénye
inket a Szent Család temp
lomban, illetve a sportköz
pontban magas színvonalon
lehet megszervezni. Úgy
vélem, jó irányba haladunk.
Az elmúlt húsz évben rengeteg előadást tartott különböző konferenciákon,
továbbképzéseken, számtalan publikációja jelent
meg, szakértőként is országos hírnevet szerzett,
tanít az Eszterházy Károly
Egyetemen. Mi volt a motivációja, hogy ezeket a tevékenységeket felvállalja?
Vezetői munkám kezdeti
szakaszában kikristályoso
dott előttem, csak úgy tudok
hiteles maradni és segíteni a
tantestület munkáját, ha a
jogszabályok ismeretének
teljes birtokában vagyok,
melyhez elengedhetetlen
a folyamatos képzés, ön
képzés. A közoktatásve
zető-képzőt is elvégeztem
ennek érdekében, ahol ren
geteg tapasztalatot szerez
tem. Vezető kollégáimmal
folyamatosan konzultáltunk,
segítettük egymás munkáját
a jó gyakorlatok átadásával.
Első cikkem a Raabe kiadónál

jelent meg, melyet számos
követett, valamint minden
hónapban jelenik meg írá
som a Menedzser Praxis Ki
adónál. A konferenciákon, to
vábbképzéseken igyekszem
átfogóan, lényegre törően,
humorral fűszerezve előad
ni az adott témát. Szakér
tőként több önkormány
zattal állok kapcsolatban,
a bíróságok is gyakran ké
rik véleményemet oktatási
és munkajogi kérdésekben.
Motivációm minden esetben
a segítő szándék.
Milyen tervei vannak a
nyugdíjas éveire? Felkészült
rá, fel lehet készülni rá?
Igaz, hogy ma volt az utolsó
hivatalos munkában töltött
napom, de számos opera
tív feladat vár rám; fájlo
kat rendezek, vannak te
endőim az Oktatási Hivatal
felé. Úgy vélem, felkészül
tem a nyugdíjas évekre, el
tudom engedni az iskolát.
Nem könnyű! Remélem, raj
ta hagytam a kezem nyo
mát. Annak örülnék, ha a
gimnázium még jobb lenne.
Abban a szerencsés hely
zetben vagyok, hogy a fe
leségemmel azonos időben
váltunk nyugdíjassá. Bízom
abban, hogy több időt tu
dunk fordítani a családra,
egymásra, kilenchónapos
Flóra unokánkra, s együtt
élnénk meg a mindenna
pok örömeit, szépségeit. A
szakmai munkával nem állok
le, amíg van mondandóm,
leírom, amíg felkérnek előa
dások tartására segítő, tá
mogató módon megtartom.

Virágos Város kategóriá
ban kiosztott díjat, hiszen
2010-ben és 2013-ban is
győzedelmeskedni tudott.

A 65. születésnapját ün
neplő Kazincbarcika idén a
MÖFOSZ 2019-es külön
díját tudhatta magáénak,
nem kis részben a „65000
virágot a 65 éves város
ba” akciónak köszönhe
tően. A Barcika Park Kft.
szakemberei mellett a
város társadalmi szer
vezetei és civiljei is csat
lakoztak egy-egy faül

tetési vagy parkosítási
akcióhoz.
Idén először már nem
csak egy országos díjá
tadón értékelik a Virágos
Magyarország verseny
ben részt vevő települé
seket, hanem első körben
területi szinten mérkőz
hetnek meg a városok és
falvak. A régiónkat érintő
harmadik ilyen díjátadóra

került sor augusztus utol
só napján, a nyíregyhá
zi Vidor Fesztiválon, ahol
B o r s o d -A b a ú j -Z e m p 
lén, Hajdú-Bihar és Sza
b o l c s -S z a t m á r- B e re g
megye települései küz
döttek meg egymással.
Az országos fődíjért folyó
verseny eredményét ok
tóber elején hirdetik majd
ki Budapesten.

ÚJABB SZÍNES HÁZFALAK ÉRKEZNEK

MEGVAN A KÖZÖNSÉGDÍJAS ALKOTÁS

Kovács Bettina alkotása nyert a két hétig tartó szavazáson a kolorline.hu oldalán. A
gördeszkázó gyík 2853 szavazattal nyerte el a közönségdíjat és az ezzel járó százezer forintos pénzjutalmat. A képzeletbeli dobogóra Mérten Nikoletta (2419 szavazat)
és Tóth Evelin (2382 szavazat) alkotásai kerültek még fel.
Az augusztus 15-én kez
dődő szavazás során kö
zel 10000 voks gyűlt ös�
sze. Az érdeklődőknek 31.
éjfélig volt lehetőségük
kiválasztani a számukra
legkedvesebb pályamun
kát. A városlakók a szak
mai zsűri által korábban
92 beérkezett műből ki
választott 15 alkotás kö
zül dönthették el, melyiket
szeretnék látni egy újabb

kazincbarcikai házfalon,
amennyiben ehhez a kivi
telezők és az adott lakó
közösség is hozzájárulnak.
Idén augusztusban már
két új ilyen falfestmén�
nyel színesedett Kazinc
barcika, az első helyezett
pályamunka a Derkovits
Gyula tér, míg a követke
ző alkotás a Gyulai Pál úti
társasház egyik oldalát
ékesíti.

A tervek szerint a Munká
csy térre, a Gyulai Pál út
2-4. szám alatti épület na
gyobb homlokzatára, va
lamint a Kolorlab Innová
ciós Központra kerül majd
új mű még idén szeptem
berben. Ez egyrészt függ
attól, hogy az egyes la
kóközösséggel hogyan
tudnak megegyezni az
önkormányzat szakem
berei és hozzájárulnak-e
a lakók a kivitelezéshez,
valamint attól is, hogy a
meglehetősen leterhelt
szakembergárda hogyan
tudja ütemezni a munká
latokat, illetve mennyi
re szól közbe az ősziesre
forduló időjárás..
Annyi biztos, hogy a
szeptember kilence
dikével kezdődő héten
Grubánovics Attila és csa
pata megérkezik a város
ba és megkezdi a munkát
a Gyulai Pál úti épületen,
ahol egy függőhidas, mo
torral felszerelt állvány
zatot kell addigra felépí
teni. A tervek szerint ezt
a falat Augusztin Nán
dor színes szódásszifonja
ékesíti majd.
Ezt követően pedig a Jó
szerencsét úton található
Kolorlab Innovációs köz

pontot, valamint a Mun
kácsy tér irodaház falát
festik. Utóbbi épületnél
annak sátortetős kialakí
tása miatt kissé bonyolul
tabb lesz a festők dolga,
erre a falfelületre Szentesi
Julianna, Színes kanyargó
patak munkája kerül majd,
amelybe a művész a kör
nyező zöld felületeket is
belekomponálta.
A Kolorlab Innovációs
Központra felfesteni kí
vánt alkotás nem a kör
nyezetet, hanem magát
az épületet helyezi majd

új kontextusba. A kivite
lezők által csak „sztriptíz
ként” emlegetett kreació
tulajdonképpen újra ér
telmezi magát az épüle
tet, helyenként „művészi”
eszközökkel, új funkciók
kal felruházva azt.
Ha minden a tervek sze
rint halad, akkor szep
tember végére elkészül
het mind a három új színes
házfal, melyekkel együtt
harmincnyolcra emelke
dik majd a városban ta
lálható díszes homlokzati
festmények száma.
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KÉT DÖNTETLEN
A BAJNOKSÁGBAN

Az elmúlt héten kétszer is pályára lépett a labdarúgó
Merkantil Bank Liga NB II-ben a Kazincbarcika együttese. A kék-sárgák a Vasas otthonában 1-1-es, Putnokon a
Nyíregyháza ellen 2-2-es eredményt értek el.
A Kazincbarcika az elmúlt
héten szerdán az NB I-be
vágyó Vasas otthonába lá
togatott. A mérkőzés első
félidejében említésre mél
tó esemény nem akadt.
A második játékrészben
mindkét együttes nagyobb
sebességi fokozatba kap
csolt. Az 52. percben a ven
dégek jutottak vezetéshez.
Kovács szabálytalankodott
a tizenhatoson belül, ame
lyért a játékvezető bünte
tőt ítélt. Fótyik magabiz
tosan vágta a tizenegyest
Rados kapujába. A 77. perc
ben megtört a jég, Daróczi
talált be szabadrúgásból
a kék-sárgák kapujába. A
hátralévő időszakban újabb
gól már nem esett, így dön
KKSE

tetlennel ért véget a talál
kozó.
A megszerzett egy ponttal
nem volt elégedetlen Gál
hidi György, de hogy értéke
legyen az idegenbeli bravúr
nak, Putnokon a Nyíregyhá
za ellen 3 pont megszer
zésére lett volna szükség.
A két együttes felejthető
első 45 percet produkált, a
33. percben Berki 23 mé
terről leadott lövését véd
te Jova. A második játék
részben a házigazdák az
52. percben megszerezték
a vezetést. Egy jobb oldali
beadás után Lukács vet
te be a nyírségi kaput. Az
55. percben Papp indítot
ta Sinanovicot, aki a 16-os
sarkáról csavarta a labdát

Horváth kapujába. A foly
tatásban Berki és Lukács
gólt szerezhetett volna, de
ordító helyzetben hibáztak.
Nyolc perccel a rendes já
tékidő vége előtt fordított
a Nyíregyháza. Svedyuk
jobb oldali beadására Tóth
B. érkezett, aki fejjel vet
te be a barcikai kaput. Nem
sokkal később azonban a
KBSC-nek sikerült egyenlí
tenie. A 85. percben a cse
reként beállt Oltean volt
eredményes. Gálhidi György
tanítványai így megmentet
tek egy pontot, és zsinór
ban 3. mérkőzésükön ér
tek el döntetlen eredményt.
A KBSC 7 forduló után 10
ponttal a 8. helyen áll. A
kék-sárgák legközelebb
szeptember 15-én az MTK
otthonában lépnek pályá
ra, majd 18-án Putnokon 16
órától a Vác együttesét fo
gadják.

VRCK

BRAZIL ERŐSÍTÉS

25. SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK

A Don Bosco Sportközpontban ünnepelte 25. születésnapját a Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület
(KKSE) szeptember 1-jén vasárnap.
A Kazincbarcikai Kézilab
da Club 1994-ben alakult
meg Ölschléger József
vezetésével. A mai KKSE
közhasznú szervezetet
szeptember 1-jén ünne
pelte 25. születésnapját a
Don Bosco Sportközpont

ban, ahová Szitka Péter
polgármester és Klimon
István alpolgármester, va
lamint Lövey Zoltán ön
kormányzati képviselő is
kilátogatott. A városveze
tő gratulált az elért célok
hoz, megköszönte a KKSE

munkáját, valamint további
sikereket kívánt az egye
sület számára.
A csapat hosszú távú cél
jai között szerepel az, hogy
vezető szerepet töltsenek
be a régió kézilabdaéleté
ben. Az egyesület elnöke
szerint, jó úton haladnak,
hiszen idén két játékosun
kat is behívta a Nemzeti
Kézilabda Akadémia.

HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL

Javában tart a felkészülés a VRCK háza táján, hiszen hamarosan megkezdődik a bajnokság. Ennek apropóján egy
új igazolásról, valamint egy együttműködési megállapodásról számoltak be a klub sajtótájékoztatóján.
Két korábbi dél-amerikai igazolás után újabb játékost
szerződtetett ugyanis a Vegyész. A már 3. idényét Barci
kán kezdő venezuelai, de már magyar állampolgársággal
is rendelkező Páez Carlos és a frissen igazolt kolumbiai
Cristian Palacios után a brazil Marcílio Braga is a kék-sárga
klubot választotta. A korábban Spanyolországban, még
hozzá a Barcelona bajnokcsapatában röplabdázó 38 esz
tendős játékossal egyéves szerződést kötött az egyesü
let, amely tartalmaz egy opciós évet is. Braga pályafutása
alatt spanyol, brazil, francia, görög, argentin, portugál, iráni
és szlovák együttesben is letette névjegyét. A 201 cm
magas és 95 kg-os átlövő hazája mellett Portugáliában,
Spanyolországban és Szlovákiában nyert klubszinten
trófeákat, és több ízben az adott sorozat legértékesebb
játékosának is megválasztották. Marek Kardos vezető
edző szerint Braga könnyen beilleszkedik majd a csapatba
és hasznos tagja lesz a keretnek.
Kárpáti László, a klub vezetője arról számolt be, hogy a
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium két csapata, egy U19es fiú és egy U21-es leány csapat is VRCK Szalézi néven
fog indulni az új idényben, valamint a Don Bosco Általános
Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és
Kollégiumban is szeretnénk elkezdeni a röplabda, meg
ismertetését, és az akadémiai rendszer kiépítésében is
számíthat a klub a szaléziakra.

– Folyamatosan fejlődünk,
a minőségen szeretnénk
javítani. Nem titkolt célunk
a férfi és női csapatok ma
gasabb osztályba kerülése
– mondta Ölschléger Jó
zsef.
Az eseményen Ponyi Zol
tán búcsúzott az aktív
csapat játéktól, aki a to
vábbiakban edzőként
fogja tovább erősíteni az

egyesületet. Zoltán el
árulta, szinte a kezdetek
től itt játszik, kisebb na
gyobb megszakításokkal.
A KKSE nagyon a szívéhez
nőtt, úgy ahogy a röplab
da is, így nem könnyű ezt
feladnia és nem is terve
zi, hiszen edzőként a meg
szerzett tudását tovább
szeretné adni a fiatalok
nak.
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ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,
nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,
palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,
tetőcserepek

Alu- és horganyzott
csatornák

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!
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KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 1/A. sz.
alatt található, irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az inkubátorház teljes
energetikai felújításon és átalakításon esett át a közelmúltban. Műszaki
szempontból korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokzati felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés,
valamint a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.
Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a teljes rezsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérletidíj-kategóriákat is megállapítottak.

I. emelet

m2

Irodák

53,59

Irodák

57,66

II. emelet

m2

Irodák

53,87

Irodák

53,82

Irodák

53,78

Irodák

55,44

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a
következő elérhetőségeken:
kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627
e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt

az Idősek Világnapja alkalmából,
az Idősek Hónapja programsorozat
nyitórendezvényére.
A program időpontja:

2019. október 2. (szerda) 14.00 óra
Don Bosco Sportközpont

Vendégelőadó: Kovács Kati
Részvételi szándékát kérjük, szeptember 30-áig jelezze a 06 48 510 220-as
telefonszámon.

Szitka Péter
polgármester

Üdvözlettel:

Klimon István
alpolgármester

KIÁLLÍTÁS
A HOLDRASZÁLLÁS

50.

ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓLT
a Mezey István Művészeti Központ
Gyermekek Háza-Kézművesházban

szeptember 3-14-éig

Megtekinthető:
hétfőtől-péntekig 9-18 óráig,
szombaton 9-14 óráig
Iskolai és óvodai csoportoknak előzetes időpont egyeztetés szükséges.
Bejelentkezés a 48/310-116-os telefonszámon.

Díjtalan!
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KAZINCBARCIKA, A SZÍNES VÁROS

HIRDETÉS

FEJLŐDÉS
DINAMIZMUS
INNOVÁCIÓ

MEGÚJULNAK
AZ ORVOSI RENDELŐK

