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Szeptember 27-én próbaüzem jelleggel elindult a megújuló Fő tér vízijáték show-ja, 
amely egészen október 31-éig várja az érdeklődő városlakókat. Minden este klasszi-
kus és kortárs zenékre 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 órakor több mint 15 percben 
tekinthetik meg a kilátogatók. 

A vízijáték-show bekap-
csolása is jelzi, hogy las-
san végéhez közeledik Ka-
zincbarcika legnagyobb 
közösségi terének fel-
újítása, melyet az önkor-
mányzat teljes egészében 
saját forrásból finanszíro-
zott. A munkálatok vég-
leges befejezésére októ-
ber közepén kerülhet sor, 
ezzel együtt pedig tovább 
folytatódik a munka a Fő 
tér déli oldalán, a Mátyás 
király út felőli szakaszon 
is, ahol várhatóan szintén 
még ebben a hónapban el-
készülnek a tervezett fej-
lesztésekkel. 
– Egy-két közszolgáltató 
bürokratikus ügykezelé-
se miatt a vártnál némi-
leg később, de a tervezett 
pompájában vehetik majd 
birtokba Kazincbarcika 
megújult Fő terét a lakók, 
ami úgy gondolom minden-
képpen méltó ajándék lesz 
az idén 65. születésnapját 

ünneplő városunknak – 
mondta el a város által fi-
nanszírozott beruházással 
kapcsolatban lapunknak 
Szitka Péter polgármester. 
A szökőkutat övező terület, 
a polgármesteri hivatal és 
az Egressy Béni Művelődési 
Központ közötti területen 
az utolsó simításokat vég-
zik a kivitelezők. A tér egyik 
leglátványosabb, utolsó új 
elemére, egy Kolorcity fel-
iratot ábrázoló köztéri ins-
talláció felállítására pár na-
pon belül sor kerülhet. 
A munkálatok befejezé-
sét némileg lassítja, hogy 
az önkormányzat épületé-
nek szomszédságában ta-
lálható, ÉMÁSZ által üze-
meltetett transzformátor 
ál lomásának felújítási 
munkálatainak engedé-
lyeztetése több időt vesz 
igénybe a vártnál, de a 
szolgáltató ígérete szerint 
három héten belül ennek 
a végére is pont kerülhet. 

Szintén pár napon belül 
várható az új köztéri vi-
lágítás bekapcsolása is, 
mellyel párhuzamosan 
folytatódnak a burkolatok 
végleges befejezéséhez 
kapcsolódó homokszórá-
si feladatok is amelyek be-
fejezése után már csak az 
új köztéri bútorok, virág-
ládák és egyéb kiegészítő 
elemek kihelyezése marad 
hátra. 
Ezzel együtt megújul a 
Kínai Sárkány szobra is, 
amely a kínai mitológiának 
megfelelően szarvakat és 
a tér hangulatához illesz-
kedő LED-kivilágítást kap 
majd, valamint kikerülnek 
a térre a zászlótartó osz-
lopok is. Az Egressy úton 
történő biztonságos át-
kelést biztosítandó, két új 
gyalogátkelőhely is elké-
szül a jövő héten, pár na-
pon belül megtörténik a 
közlekedési táblák kihe-
lyezése is. 

BERUHÁZÁS

LENYŰGÖZŐ VÍZ IJÁTÉK-SHOW 

PÁRJÁT RITKÍTÓ LÁTVÁNYOSSÁG 

A Fő téren most tesztü-
zemét megkezdő szökő-
kút európai léptékkel 
mérve is kiemelkedő lát-
ványosság, de Magyar-
országon a margitszigeti 
párja után, a legtöbb víz-
kép-variációval rendel-
kező látványszökőkút az 
országban.
A rendszer mintegy har-
minc köbméter szűrt és 
fertőtlenített vizet for-
gat meg, amelyet több 
mint 50 egyedileg és kü-
lön programozható fú-

vóka emel a magasba. A 
magasba emelkedő, lát-
ványos vízoszlopokhoz 
kapcsolódó fényjáték 
megjelenéséről 54 kü-
lönálló, szintén teljesen 
egyedileg vezérelt lámpa 
gondoskodik.
A Németországban gyár-
tott szökőkút-rendszer 
része az a tizenkét da-
rab lamináris üvegtisz-
ta fúvóka is, amelyek a 
nyári nagy melegben pá-
rásító rendszerként is 
funkcionálnak majd és 

gondoskodnak arról, hogy 
a fényjátékot élvező vá-
roslakók a kút mellett hű-
sölhessenek is. 
A zenéről nyolc darab 
nagy teljesítményű, idő-
járásálló hangfal gondos-
kodik. Jelenleg a fény-
show alatt a Karib-tenger 
kalózai és a Trónok Har-
ca főcímzenéje mellett 
Havasi Balázs és Vival-
di egy-egy szerzeménye 
hallható, de a kivitelező 
folyamatosan bővíti majd 
a repertoárt.

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK

TAKÁCS DÁNIEL
A harmadik vízijáték vége tetszett 
a legjobban, ott több látványele
met lehetett látni. Szakmabeliként 
azt gondolom, ha programoznak 
rajta, még látványosabb produkci
ót is láthatunk, hiszen a technika adott hozzá. Ösz
szességében tetszett.

KOVÁCS LAJOSNÉ
Az unokám vitt el megnézni, na
gyon szép volt. Barcikán élek a 
kezdetek óta, élénken emlékszem 
mindenre, még a háromszintes régi 
szökőkútra is. Ez a mostani csodá
latos és látványos, még sokáig tudnám nézni.

OLÁH GÁBOR
Jól frekventált helyen van az új 
szökőkút, kifejezetten tetszett, 
hogy zenére komponálták meg a 
víz mozgását. Külön örülök, hogy a 
zene is tisztán szólt a térben. Ab
ban is biztos vagyok, hogy egy új találkozási pont 
jött létre a város közepén.
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SZÍ N E S ŐSZ

SZÜRETI VIGALOMM AL KEZDŐDÖTT  
A LEGSZÍNESEBB ÉV SZAK

A Színes ősz programsorozat első napján népművészeti kiállítás nyílt a Mezey István 
Művészeti Központban szeptember 26-án csütörtökön.

A tárlaton a Sajómen-
ti Népművészeti Egyesü-
let, a Fügedi Márta Nép-
művészeti Egyesület, a 
Hegyaljai Mesterek Nép-
művészeti Egyesülete 
és a Gömöri Kézműve-
sek Társulása alkotásai 
tekinthetők meg. A kiál-
lítást Kékedi László fafa-
ragó, Népi Iparművész, a 
Magyar Művészeti Aka-
démia Népművészeti Ta-
gozatának vezetője nyi-
totta meg. 
A tárlaton a négy népmű-
vészeti egyesület által 
összeválogatott munkák 
tekinthetők meg, amik el-
sősorban őszi témájúak, 
de más évszaknak meg-
felelő kézműves termé-
kek is fellelhetőek a kiállí-
tott tárgyak között.
A fafaragásokon és a ke-
rámiákon túl, többek kö-
zött kosárfonások, ha-
gyományos népi viseletek 
és különböző népi motí-
vummal díszített mézes-
kalácsok is megtekinthe-
tőek a kiállításon, amely 
október 13-áig várja a lá-
togatókat a Mezey István 
Művészeti Központban. 

A programsorozat pénte-
ken és szombaton szüreti 
vigassággal folytatódott.
A gyülekezők az Egressy 
Béni Művelődési Központ 
előtti téren a Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
néptánc tanszakának pro-
dukciójával hangolódtak a 
délutáni programokra. Az 
óvodások, általános isko-
lások és szüleik, valamint 
a városlakók egy feldíszí-
tett lovaskocsi felveze-
tésével indultak el a Me-
zey-ház udvarára. 
A felvonulókat Pásztor 
László önkormányzati 
képviselő, Tokai Edit, a Tel-
jes Életért Egyesület elnö-
ke és Lupaneszku Vivien, a 
helyi színjátszó kör veze-
tője kísérte figyelemmel, 
akik a Százszorszép Tagó-
voda csoportjának ítélték 
a legkreatívabb és legszí-
nesebb felvonuló közös-
ség díjat.
A művészeti központ ud-
varán táncházzal folyta-
tódtak a Színes ősz prog-
ramjai, majd Palya Bea és 
zenekara teremtett igazi 
szüreti hangulatot vidám 
zenéjével. A látogatók egy 

rendkívül látványos tűz-
zsonglőr-show után egy 
igazán különleges fény-
festés tanúi lehettek.
Egy különös, rendhagyó 
kézműves foglalkozás ke-
retében a helyi általános 
iskolák szülői munkakö-
zösségének tagjai a gyer-
mekek segítségével ké-
szítették el Kolorland-et, 
a manóknak és tündérek-
nek is kiváló birtokot. A 
növényekkel díszített fa-
házikók igazi tündérkertet 
varázsoltak az udvar kert-
részéből.
Szombaton a családok 
madárijesztő készítő ver-
senyen vehettek részt, 
valamint kipróbálhatták, 
hogy milyen csupasz láb-
bal taposni a szőlőt. A jeles 
napon a Csicseri és Bor-
só zenekar szórakoztat-
ta a kicsiket, majd Myrtill 
és Pintér Tibor duója, va-
lamint Tóth Vera Quartet 
koncertje zárta a sort. Az 
érdeklődők a nap végén 
tűzzsonglőr bemutatón és 
nem utolsó sorban éjsza-
kai bátorságpróbán ve-
hettek részt Somodi Hor-
nyák Szilárd vezetésével.
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Kazincbarcika egyik legnagyobb szabású beruházása kezdődik meg hamarosan a 
Csónakázó-tó mellett. A modern, minden igényt kielégítő vízi komplexum és jég-
csarnok a Delfin Vízisport Klub, a Magyar Vízilabda Szövetség, Kazincbarcikai Ördö-
gök Sport Egyesület, a Magyar Jégkorong Szövetség, a Wanhua-BorsodChem Zrt., 
illetve Kazincbarcika Város Önkormányzata együttműködésében valósul meg, a lát-
ványcsapatsportágak támogatási rendszere által, és rendkívül jelentős önkormány-
zati forrás segítségével összesen 5,5 milliárd forintból. Az épületegyüttes hatékony 
energiafelhasználása érdekében már a tervezés időszakában fontos szempont volt 
az új, korszerű megoldások keresése és felhasználása.

A rendkívüli környe
zetbe tervezett épület
együttesben két tanme
dence, egy 50 méteres 
versenymedence, több 
száz négyzetméteres 
wellness és rekreációs
részleg finn és infrasza
unával, sószobával, pezs
gőfürdővel, illetve két 
fitnesz és egy nagy mé
retű rendezvényterem 
is helyet kap. A modern 
megoldásokkal kialakí
tott, vízmélységváltoz
tatásra lehetőséget adó 
tanmedencék az óvodás 
és iskoláskorú gyermekek 
vízhez szoktatását, azt 
követően úszástanulását 
segítik majd.
A Delfin Vízisport Klub 
utánpótlás csapatai kiváló 
környezetben végezhetik 
a felkészülést, továbbá a 
komplexum nemzetközi 

vízilabda mérkőzések és 
úszóversenyek megren
dezését is lehetővé teszi.
A kültéri, második emele
ti napozóteraszról csodás 
látvány nyílik a Csónaká
zótó és az EbeckiVár
hegytető felé, a kültéri 
strandon pedig csúszda, 
strandröplabdapálya és 
kültéri fitneszeszközpark 
is várja majd a látogató
kat. A beruházás keretén 
belül közel 300 parkoló
helyet alakítanak ki.
A jégcsarnok a vízikomp
lexummal egy építésze
ti egységet alkotva, egy 
háromszintes épületben 
kap majd helyet, a terep
szint alá süllyesztett jég
pályával. Az 57x29 méte
res fedett pálya télen és 
nyáron is várja a korcso
lyázás szerelmeseit, vala
mint a Kazincbarcikai Ör

dögök SE jégkorongozóit. 
A földszinten, az előtérbe 
érkeznek majd a látoga
tók, ahol egy büfé is szol
gálja a kikapcsolódásukat, 
valamint itt lesznek el
helyezve számukra a vi
zesblokkok. 
Az előtérből nyíló lépcsőn 
lehet majd lejutni a nagy 
méretű közönségöltö
zőkhöz, ahonnan a láto
gatók közvetlenül a pá
lyatérbe juthatnak. Az 
üvegfalon keresztül az 
edzést látogató szülök is 
folyamatosan figyelem
mel követhetik gyerme
küket edzés vagy mérkő
zés közben.
A vízi komplexum és 
a leendő jégcsarnok 
épület együttes egymás 
energiáit felhasználva 
gazdaságosabb működést 
tesz majd lehetővé.

VÍZI KOMPLEXUM, JÉGCSARNOK

KÜLÖNLEGES MEGOL DÁSOK, 
PÉLDAÉRTÉKŰ EGYÜTTM ŰKÖDÉS

lik meg. A délkeleti nap
sütötte oldalon pedig to
vábbi fejlesztési terület 
marad. Ide kerül majd a 
jövőben a strand, amely
nek első eleme egy külső, 
25x33as medence lesz, 
és ez bővül olyan pan
csolóval, valamint egyéb 
medencékkel, amelyek a 
strandélményt fogják je
lenteni nyáron – árulta el 
a tervező.
Az engedélyezés folya
matban van, a kiviteli ter
vek elkészültek. Jelenleg 
az utolsó simítások zajla
nak a szakágak képvise
lőivel, a tervezésben részt 
vevő szakemberekkel , 
azért hogy minden igényt 
tisztázzanak a két spor
tegyesülettel, hogy min
den a helyén legyen. 
– A tervezés úgy indult, 
hogy két külön épület 
kell. Amikor mi elkezd
tük ezt a témát fesze
getni, nagyon fontosnak 
tartottuk, hogy valami

lyen formában mégis egy
gyé legyenek gyúrva. Lé
nyegében két külön álló 
épület, de bizonyos felü
leten találkozik, tehát tel
jesen átjárható, és bizo
nyos helyiségei közösen 
használhatók. Ami még 
emellett szólt, hogy a 
jégcsarnokban gyakor
latilag plusz hő termelő
dik, a vízi komplexumban 
pedig hőre van szükség. 
Ezt nagyon egyszerű ma
tekból, ki lehet hozni: ha 
felhasználjuk ezt a hulla
dékhőt, akkor a másiknak 
jóval olcsóbb lesz a mű
ködtetése, hosszú távon 
is életképessé teszi ezt 
a sportkomplexumot – 
árult el néhány kulissza
titkot a tervezési folya
matról Gunther Zsolt, aki 
szerint is az a leginkább 
fontos, hogy minél hama
rabb teljen meg élettel, 
és a gyerekek, felnőttek 
egyaránt örömmel hasz
nálják. 

A HELYI LÁTVÁNYCSAPATSPORTÁGAK 
LEGNAGYOBB TÁMOGATÓJA

A Wanhua BorsodChem 
Zrt. támogatási politi
kájának egyik kiemelten 
fontos területe az egész
séges életmód népsze
rűsítése, és a tömegsport 
támogatása a vállalaton 
belül és kívül egyaránt.

– Mivel Társaságunk kife
jezetten régiónk gazdasá
gi felzárkóztatása mellett 
elkötelezett, ezért első
sorban Kazincbarcikát és 
a környező településeket 
támogatjuk. Ritkán és ki
vételes esetben fordul elő, 
hogy adományt, vagy tá
mogatást megyénk ha
tárain kívülre adnánk. 
Cégünk és Kazincbarci
ka Város Önkormányzata 
2014ben kötött egy át
fogó, hosszú távú stra
tégiai együttműködé
si megállapodást. Ebben 
Társaságunk többek kö
zött azt vállalta, hogy a BC 
Zrt. és leányvállalatai, az 
évente rendelkezésünkre 

álló, látványcsapatsport 
támogatásra felajánlha
tó keretösszeg legalább 
70%át kazincbarcikai 
sport és kulturális szer
vezetek számára nyújtják, 
Kazincbarcika Város Ön
kormányzatának előzetes 
ajánlása alapján – mondta 
el Varga Béla igazgató, aki 
hozzátette, hogy az elmúlt 
két év a BorsodChem szá
mára rendkívül kedvező 
piaci viszonyokat hozott, 
ezért számottevően meg

nőtt a látványcsapatsport 
támogatásra felajánlha
tó keretük. Ebből fakadó
an 201718ban, 9 milliárd 
Ft. támogatást nyújtottak 
az arra jogusult sportágak 
– amelyek száma immár 
hatra bővült – helybeli 
egyesületeinek. 
– Ebből több, mint 5 mil
liárd Ft jutott annak a 
vízikomplexumnak és 
jégcsarnoknak a támo
gatására, aminek az alap
kőletétele megtörtént. 

Rendkívül nagy örömünk
re szolgál, hogy mindezek 
alapján összességében el
mondható, hogy a 2014 óta 
eltelt öt évben a Wanhua 
BorsodChem több, mint 10 
milliárd Ft támogatással 
tudta segíteni a helybeli, 
utánpótlásneveléssel is 
foglalkozó sportegyesü
letek, valamint a közfel
adatokat is ellátó sportlé
tesítmények fejlesztéseit 
– tájékoztatott a Társaság 
képviselője.

KÜLÖNLEGES ÉPÍTÉSZETI 
MEGOLDÁSOK

A szeptember 16ai 
alapkőletételt követően 
Gunther Zsolt tervező 
árult el néhány részletet 
a beruházásról és a fej
lesztés koncepciójáról.
– Nagyon sok olyan épí
tészeti megoldás, ötlet 
jellemzi az új sportkomp
lexumot, ami alapvetően 
a józan paraszti észen 
alapul, és nem is kimon
dottan a 21. század ta
lálmánya. Foglalkoznunk 
kellett azzal, hogyan 
üzemeltethető, tartha
tó fenn optimálisan a két 
épület, hiszen több olyan 
helyiségcsoport lesz, 
ami közösen is használ
ható a vízi komplexum
ban és a jégcsarnokban 
– árulta el a szakember, 
akitől azt is megtudtuk, 
hogy a büfé, a jegypénz
tár és egyéb hasonló 
közösségi terek a bejá
ratnál fognak elhelyez
kedni, illetve a büfé kife
lé, a Csónakázótó felé is 
fog működni.  
– Szintén az együtt 
használhatóságot segí

ti az, hogy bizonyos funk
ciók teljesen átkerültek a 
vízi komplexum épületébe 
wellnessrészleg formá
jában, így a jégkorongo
zók edzés után át tudnak 
menni masszázsra vagy 
lazulni a vízben. Ezek azok 
a megoldások, amelyek 
szerintem nem műsza
ki dolgok és nem külön
legesek, hanem egysze
rűen csak jól össze van 
rakva a program. Ami mű
szakilag friss és új: beke
rülnek azok az energetikai 
követelményeket kielé
gítő elemek – mint pél
dául a napelemek vagy 
hőszivattyúk – ame
lyek ebben az évtized
ben nyertek igazán helyet 
az építészetben. Ami ta
lán még nagyon érdekes, 
megpróbáltuk úgy kiala
kítani az uszodát és a jég
csarnokot, hogy egyfaj
ta főtér alakuljon ki, ezért 
egymáshoz képest 90 
fokban el vannak forgat
va az épületek. Ez a főtér 
az északnyugati oldalon 
a Csónakázótó felé nyí
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FEJ LE SZTÉ S

A PARKOLÁSI KONCEPCIÓ ALAPJÁN 
MEGKEZDŐDÖTT AZ ÉPÍTÉS

C I N E M A

MULTIPLEX MOZI A RÉGI MOZI ÉPÜLETÉBEN

E SZTE R LÁ NC TAGÓVODA

ÁTADTÁK A 7. OVI-SPORTPÁLYÁT
Az elmúlt években a megnövekedett gépjárműállomány 
következtében a tömbházakban élők nap mint nap szem-
besülnek a parkolási problémákkal. Az önkormányzat 
évek óta jelentős összegeket áldoz erre a célra; a város 
teljes területére parkolási koncepció készült, amelyek 
alapján a bővítések elkezdődtek.
Az önkormányzat már a belváros rehabilitáció során 
jelentős összegeket áldozott arra, hogy az újonnan 
megépülő keleti és nyugati gyűjtőút mentén új parko-
lók épüljenek.

– Közel 200 új parkoló lé
tesült a területen, amely 
ma már képes megolda
ni a belvárosban jelentke
ző igényeket, legyen szó 
az ott élőkről, vagy a bel
városba dolgozni autóval 
járókról – árulta el Ries
pler Pál, a körzet önkor
mányzati képviselője, aki 
öt évvel ezelőtt kemé

nyen küzdött azért, hogy 
minél több parkoló épüljön 
a belvárosban.
Az önkormányzat az ösz
szes fejlesztéseinél szem 
előtt tartja az autósok 
érdekeit: az Építők útján 
és a Pollack Mihály úton 
a megépült kerékpárutak 
mentén létesültek beál
lóhelyek, a volt Központi 
Általános Iskola fejleszté
sénél is figyeltek a jármű
vel érkezőkre, a megépült 
parkoló pedig nyitott, 
azaz a környéken élők is 
használhatják. Ugyancsak 
figyeltek az autótulajdo
nosokra az Építők útja 
19. szám alatt terület fel

Multiplex mozi, valamint a város hagyományait bemutató, ápoló múzeum létesülhet 
az egykori Pont Mozi épületében. Kazincbarcika ikonikus épülete így az idősebb ge-
nerációnak épp úgy vonzerőt jelenthetne, mint a fiataloknak, vagy a családosoknak.

Az egykori Városi Mozi 
Kazincbarcika egyik leg
régebbi épülete. Gene
rációk nőttek fel az ott 
bemutatott filmeken, mi
közben a legkisebbek az 
emeleten, a Gyermek
könyvtárban olvashattak, 
vagy vehettek részt kü
lönböző programokon. Az 
évtizedek alatt az épület 
állaga erősen leromlott, 
elkerülhetetlenné vált 
a felújítása. Néhány éve 
pályázati forrásból sike
rült esztétikailag megsz
építeni az épületet, amely 
energetikai korszerűsí
tésen is átesett: megújult 

a víz és villamoshálózat, 
valamint a fűtési rendszer. 
A korábban az épületben 
működő gyermekkönyv
tár a felnőtt könyvtár
ral együtt a Mezey Ist
ván Művészeti Központba 
költözött, ahol immár 
évek óta szép, korszerű 
körülmények várják a lá
togatókat. 
 Képviselőként nagyon 
sokan megkerestek azzal, 
hogy hiányzik nekik a régi 
mozi. Sokan nosztalgiával 
tekintenek vissza rá, így 
arra gondoltunk, hogy egy 
a mai kor követelményei
nek megfelelő, többtermes 

mozi komplexumot létesí
tenénk. – válaszolta a Kol
or 7 érdeklődésére Lövey 
Zoltán, Kazincbarcika dí
szpolgára, önkormányzati 
képviselő.
Lövey Zoltán azt is hoz
zátette, hogy szerettek 
volna olyan funkciót is az 
épületbe álmodni, amely 
bemutatja a 65 éves vá
ros hagyományait, a múltat 
a jövő generációinak. Így 
született meg egy bányász 
és vegyész múzeum ötlete, 
amely Kazincbarcikára, he
lyi dokumentumokra, em
lékekre alapozva mutatná 
be a két történelmi jelen

tőségű szakma kezdeteit, 
ezzel együtt a város alapí
tását és fejlődését.
A tervezők legalább há
rom moziteremmel szá
molnak, melyek közül egy 
nagyobb befogadó ké
pességgel bírna, kettő pe
dig kisebb teremként vár
ná a filmek szerelmeseit. A 
mozi és múzeum funkció

kon túl szinte biztos, hogy 
egy vendéglátó egység is 
helyet kapna az épület
ben, amelyben akár a he
lyi különlegességnek szá
mító, a kolorfesztiválokon 
már megismert, a Barcika 
Príma Kft. által készített 
helyi kézműves hambur
ger is állandóan kapható 
lenne.

Újabb multifunkcionális ovi-sportpályával gazdagodott Kazincbarcika. Ezúttal az 
Eszterlánc Tagóvodában adták át a gyermekek nagy örömére a pályát. Az ország-
ban egyedülállóként a négyszázkilencven közül, hét létesítmény a helyi intézmé-
nyekbe került.

Az OviSport Program 
kapcsán az ünnepélyes 
átadón október 2án Bukó 
Géza önkormányzati kép
viselő, Csernaburszki Fe
renc, az Irinyi János Refor
mátus Oktatási Központ 
igazgatója és az OviSport 
Közhasznú Alapítvány 
képviseletében Pattogó 
Martin projektmenedzser 
köszöntötte a meghívott 
vendégeket, óvodapeda
gógusokat és a gyereke
ket.
Sorversenyen játszottak 
és mozogtak az óvodások 
az újonnan átadott ovi
sport pályán az Eszter
lánc Tagóvodában. A mul
tifunkcionális műfüves 
pályák lehetővé teszik, 
hogy több sportág alapja
it elsajátítsák a gyerekek, 
mint például a kézilabda, 
labdarúgás, kosárlabda, 
röplabda, tenisz és lábte
nisz; ezeken kívül alkal
masak eséstanoktatás
ra, valamint ügyességi 
játékok, mozgáskoordi
nációs feladatok gyakor
lására egyaránt. Az átadó 
ünnepségen Bukó Géza 
beszélt a multifunkcioná
lis pálya előnyeiről és fon
tosságáról.

Kazincbarcika Város Ön
kormányzata 2017 őszén 
sikeres pályázatot nyúj
tott be a Nemzeti Ovi
Sport Programra, mely
nek köszönhetően immár 
hét multifunkcionális mű
füves sportpálya épült, 
így valamennyi kazincbar
cikai tagóvoda rendelke
zik vele. A pályák palánk
kal körülkerítve, hálóval 
lefedve készültek, mé
retük a nagyobb sport
pályák arányainak meg
felelően 6 x 12 méter. „A 
multifunkcionális pályák 
átadásával egyidőben egy 
komplex óvodai sporto
lást támogató program 
valósult meg FittOvi el
nevezéssel.
A szakszerűen kivitele
zett pálya lehetőséget ad 
a gyermekeknek akár az 
egész napos szabadté
ri sportolásra, mozgásra, 
ezzel együtt a különböző 
csapatjátékok megisme
résére, alkalmas a tartós 
vagy részleges mozgás
sérültek rehabilitációjára, 
valamint lehetővé teszi, 
hogy mindezt biztonsá
gos, kulturált, az uniós 
normá kna k meg felel ő 
keretek között tehessék 

meg az óvodások emelte 
ki Pattogó Martin.
C sernabu rszki Ferenc 
köszöntőjében úgy fo
galmazott, hogy az Esz
terlánc Tagóvodában egy 
rendkívüli lehetőség nyí
lik meg a gyerekek és az 
óvodapedagógusok előtt. 
Bízik benne, hogy ezzel a 
komplex programmal ta
lán még inkább hozzá tud
ják segíteni az apróságo
kat a későbbi sportsikerek 
eléréséhez. A tagóvodát 
Kazincbarcika Város Ön
kormányzata a Tiszánin
neni Református Egyház
kerület megkeresésére, a 
szülők és az óvodai dol
gozók egyetértésével idén 
szeptember 1jétől a Ma
gyar Református Egyház 
működteti tovább. 
A jeles alkalom kapcsán 
a nemzeti színű szalagot 
Szitka Péter polgármes
ter, Csernaburszki Ferenc, 
Pattogó Martin és Szász 
Kitt freestylevilágbajnok 
vágta át, aki az ünnepi pil
lanatok után bemutatót is 
tartott a kicsiknek.
Az avató ünnepség után a 
gyerekek birtokba vették 
a pályákat, amit azonnal ki 
is próbáltak.

Az önkormányzat a város teljes területére elkészítette a parkolási koncepciót.

1. számú terület: 26. számú főút – Egressy utca – Jószerencsét út – Tardona 
patak által határolt terület (Csokonai, Mikszáth, Nagy Lajos, Babits, Gyulay Pál 
utcák és környéke)

2. számú terület: 26. számú út – Jószerencsét út – Patak utca – Dózsa György 
utca – Eötvös tér által határolt terület (újkazinci zárt terek környéke)

3. 26. számú út – Egressy Béni utca – Jószerencsét út – Alsóvárosi körút által 
határolt terület (Móricz és Radnóti terek, Egressy utcán lévő három tízeme
letes és környéke)

4. Alsóvárosi körút – Építők útja – Tavasz utca által határolt terület (kórházdomb)
5. Építők útja – Tardonai út – Május 1. út által határolt terület
6. Mátyás király és Herbolyai út, valamint a kapcsolódó utcák és terek

A koncepcióban foglaltaknak megfelelően, a konkrét tervek alapján az elkövet
kező években is jelentős számú autós parkoló építése várható, amely várhatóan 
megoldja majd a jelenleg a város különböző területein még érezhető problémákat.

újításakor, hiszen bekö
tőút és autós megállóhe
lyek is létesültek. Jelenleg 
a szociális városrehabili
táció keretében épülnek 
új parkolók az Ifjúmunkás 
és Béke tereken.
Az újkazinci városrészen 
Lövey Zoltán és dr. Pász
tor Gábor képviselők pró
báltak meg tenni a parko

lási gondok enyhítéséért. 
Kezdeményezésükre az 
önkormányzat parkolá
si koncepciót készített a 
területre, amelynek alap
ján megkezdődtek a fej
lesztések: a Mikszáth Kál
mán és a Veres Péter utca 
sarkán parkolók épül
tek, ugyanígy a Babits és 
Nagy Lajos utcák környé

kén két ütemben épültek 
megállóhelyek. A folya
mat az elkövetkező évek
ben folytatódik, bár ta
gadhatatlan, nem könnyű 
új parkolókat építeni úgy, 
hogy a környéken műkö
dő intézmények (óvodák, 
bölcsödék), vagy létesült 
játszóterek érdekei ne 
sérüljenek.

Pattogó Martin Bukó Géza

Szász Kitti

Szász Kitti, Csernaburszki Ferenc és Szitka Péter átvágták a szalagot
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Kazincbarcika Város Önkormányzata megbízásából a Bar-
cika Holding, mint az önkormányzati szolgáltatók tevé-
kenységét koordináló és városi tulajdonban lévő vállalat 
másfél évvel ezelőtt adta ki a mobil készülékekre kifej-
lesztett alkalmazását, a KolorAppot. A cél az volt, hogy 
egy olyan innovatív, kreatív, a 21. századi városi és egyben 
közösségi kommunikációt támogató applikációt tegyenek 
le az asztalra, melynek fejlesztése segíti a városi szolgálta-
tásokkal kapcsolatos információáramlást és lehetőséget 
ad arra, hogy a városlakók információkat osszanak meg az 
érintett közszolgáltatókkal. 

A KolorApp fejlesztése fo
lyamatos, hiszen a lakos
ság városüzemeltetésbe 
való bevonásán túl, a jövő
ben újabb funkciókkal bővül 
majd. A tervek szerint he
lyet kap benne egy, az ön
kéntes munkát segítő plat
form, a részvételen alapuló 
önkormányzati költségve
tés kialakítását segítő sza

vazási funkció, valamint 
a helyi kulturális, sport és 
egyéb programokat össze
hangoló megoldás is.

Erre az alkalmazásra figyelt 
fel nemrégiben egy nem
zetközi szakértői csoport. 
amely Magyarországról 
egyedüliként választotta ki 
a KolorAppot, hogy 40 má

sik példaértékű projekt mel
lett, egy nemzetközi konfe
rencián bemutatkozhasson 
Brüsszelben. A 2019. de
cember 3i konferenciára 
olyan projektek lebonyolí
tóit hívtak meg, melyek az 
Európai Unió helyi fejlesz
tési stratégiák módszerta
na szerint valósultak meg. 
A konferenciával párhuza
mosan az applikáció egy 
kiállításon is bemutatkozik, 
ahol az érdeklődők részlete
sebb információ kaphatnak 
a szoftver felhasználói és 
intézményi oldali működé
séről, valamint jövőbeli fej
lesztési irányairól is. 

A KolorApp népszerűségét 
bizonyítja, hogy működé
sének első másfél évében 

mintegy 1600 ügyet kezel
tek a barcikai szolgáltatók 
az alkalmazás révén, a jö
vőbeni fejlesztési célok is 
azok, hogy elősegítsék a 
közszféra, lakosság, intéz
mények és vállalkozások 
közötti helyi információ
áramlást.

De nemcsak itt mutatko
zik be az applikáció, hiszen 
még a brüsszeli bemutató 
előtt Kazincbarcika városa 
részt vesz a 2019. október 
második hetében tartan
dó, évente megrendezett 
Európai Régiók és Városok 
Hete rendezvénysoroza
tán is. 

Az Európai Városfejlesz
tési Hálózat (Urban Deve

lopment Network) 5 má
sik várossal, többek között 
Strasbourggal, a lengyel 
Bialystokkal, Ljubljanával, 
Göteborggal, Lisszabonnal 
együtt Kazincbarcikát kér
te fel, hogy számoljon be 
a helyi közösségi együtt
működésben megvalósu
ló stratégiák működési ta
pasztalatairól. 

Az itt zajló, párbeszéden 
alapuló műhelyfoglalkozá
son megemlítésre kerülő, a 
részt vevők által szerzett 
gyakorlati tapasztalatokat 
pedig az Európai Bizott
ság figyelembe veszi és fel 
is használja majd a 2021 és 
2027 közötti időszakra ter
vezett támogatási szabá
lyok kialakításnál.
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FORGALOMKORLÁTOZÁS VÁRHATÓ
Új köztéri alkotás, az oroszlán szobor érkezik október elején a Má-
tyás király út és a Jószerencsét út kereszteződésénél lévő körforga-
lomba. A Barcika Park Kft. dolgozói már előkészítették a területet, 
ahonnan ideiglenesen kikerültek a növények, cserjék és virágok is. 
A következő hetekben, napokban az arra közlekedőknek, részleges 
vagy néhány esetben teljes útlezárásra kell számítaniuk.

Ingatlan címe Ingatlan alapterülete

Egressy út 29. 38 m2

Egressy út 11. 136 m2

Munkácsy tér 5. 55 m2

Egressy út 22. 55 m2

Egressy út 34. 39 m2

Szent Flórián tér 14 m2

Pollack M. út 32. 89 m2

Az ingatlanok részletes leírása a http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ oldalon található
Kapcsolattartó: Farkas Enikő Telefon: 06-20/364-2461 E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

Hó 
és sikosságmentesítésre 

géppel rendelkező
vállalkozót keresünk

Kazincbarcikára.
Érdeklődni: 06 20 583 4931

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

ÉRTESÍTÉS ÚJ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ  
EDÉNYZETEK ÁTVÉTELÉRŐL

Kazincbarcika Város Önkormányzata tá-
jékoztatja Önt, hogy a Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás 2019 őszétől egy darab új, 
240 literes (102 cm magas x 75 cm széles) 
hulladékgyűjtő edényzetet biztosít ingye-
nesen a családi házas övezetben élő azon 
háztartások részére, akik már rendelkeznek 
az elkülönített (szelektív) gyűjtéshez szük-
séges edényzettel. 

Amennyiben a korábban megjelölt időpon-
tokban nem állt módjában az edényzetet 
átvenni, akkor azt 2019. október 8-12. napja 
között (keddtől szombatig) 10-től 18 óráig, 
a volt Jókai Mór középiskola udvarán (3700 
Kazincbarcika, Herbolyai út 1-3. szám alatt) 
teheti meg.
Az átvételhez szükséges: személyi igazolvány, 
lakcímkártya, és a partnerkódot tartalmazó 
számlalevél. Amennyiben más nevében meg-
hatalmazással jár el, kérjük, a kitöltött és aláírt 
meghatalmazást is hozza magával.

Az osztóponton az alábbi utcák 
lakcímkártyával rendelkező lakosai  

vehetik át edényzeteiket:
1. KÖRZET: Alkotmány utca - Alsóvárosi kör-
út – Arany J. utca - Attila út – Balassi B. utca 
– Bercsényi utca – Budai Nagy Antal utca – 
Csók István út – Dózsa Gy. utca – Fenyő utca 
– Hadak útja - Hársfa utca - II. Rákóczi Ferenc 
út – Iskola utca – Jószerencsét út - Kacsóh P. 
utca - Kálmán I. út – Kis köz – Kossuth L. utca 
- Kölcsey Ferenc utca – Kuruc út – Lórántffy 
Zs. út – Muskátli utca – Nyárfa utca - Reze-
da utca – Rózsa út - Sajó utca – Széchenyi I. 
utca - Szendrey Júlia utca – Táncsics M. utca 
– Tompa Mihály utca – Tölgyfa utca - Új Élet 
utca - Vasút utca – Zrínyi I. utca

2. KÖRZET: Ádámvölgy – Akácfa utca - Aknász 
utca – Aranyalma utca – Balázsvölgy - Barabás 
Miklós utca - Barca dűlő – Bartók Béla utca – 
Batthyány Lajos utca – Berkenye utca – Bodza 
utca –Bükkalja út – Csákány utca – Csalogány 
út – Csille utca – Csontváry utca – Diófasor 

út - Erdész utca – Gábor Áron utca – Galago-
nya utca - Gépész utca – Gyöngyvirág utca 
- Hadik András út – Herbolyai út – Herbolya 
Erdészház – Herbolya Régi telep - Hóvirág 
utca – Illyés Gyula út – Izbonyó dűlő - Kert 
utca – Kiserdősor utca - Klapka György út – 
Kökény utca – Liliom utca – Mányoki Ádám utca 
– Margaréta út – Ménes utca – Mogyoró utca 
– Munkás utca – Műszerész utca – Paál László 
utca - Pesti Barnabás utca – Pincesor – Sallai 
Imre köz – Sárosvölgy - Szeder utca – Szegfű 
utca – Tardonai út – Tardona-völgy – Tulipán 
utca – Tárna utca – Tervtáró utca – Újkiosztás 
dűlő – Vadvirág utca – Vadrózsa utca – Vájár 
utca – Vak Bottyán utca – Vécsetal-tanya - 
Vegyész utca– Völgy utca

Azon ingatlanok használói, akik kérték a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás szüne-
teltetését, nem jogosultak a hulladékgyűjtő 
edényzetek átvételére.

Üdvözlettel: 
Szitka Péter polgármester
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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. 

MEGÉRKEZETT A LIMITÁLT SUZUKI

1.4 GL PLUS DELUXE

SZABÓ
MÁRKAKERESKEDÉS

FELÁR NÉLKÜL,
 SOK EXTRÁVAL!
 KÉSZLET EREJÉIG*

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

     

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

Navigáció, gyári csomagtér tálca, gyári szövet lábszőnyeg, oldalsó díszléc, küszöbvédő fólia garnitúra. *A limitált széria csak a Szabó suzukinál érhető el, csak a készlet erejéig.

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!

A Barcika Park Nonprofit Kft. „C” kategóriás 

gépjárművezető munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Városüzemeltetés során felmerülő szállítási feladatok teljesítése;
• Speciális feladatok ellátása (gépi úttisztítás, utak téli síktalanítása 

stb.).

Szakmai, személyiségbeli elvárások:
• Minimum 2 év szakmai tapasztalat;
• Pontos, megbízható munkavégzés, rugalmasság;
• Jó műszaki érzék;
• Betanulási hajlandóság;
• Továbbképzésre való hajlandóság;
• Változó munkarend preferálása.

Előny:
• Érvényes GKI-igazolvány;
• C+E kategóriás jogosítvány;
• Földmunkagépkezelő, nehézgépkezelő, emelőgépkezelő

OKJ-vizsga;
• Helyismeret.

Amit kínálunk:
• Próbaidőt követően határozatlan idejű, teljes munkaidős

foglalkoztatás;
• Helyben történő munkavégzés;
• Stabil vállalati háttér;
• Szakmai fejlődési lehetőség;
• Szakmai továbbképzések.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika

Jelentkezés módja: 
a palyazat@barcikapark.hu e-mail-címre küldött és a munkakör pontos 
megnevezésével ellátott önéletrajzzal, postai úton, vagy személyesen 
a 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9. számra kérnénk eljuttatni.

Jelentkezés határideje: 2019. október 15.

65 EZE R NÖV É N YT A 65 ÉV E S VÁ ROSBA

FOLYTATÓDTAK A KÖZÖSSÉGI 
FA- ÉS VIRÁGÜLTETÉSEK

A hét folyamán folytatódott a 65 ezer növényt a 65 
éves városba akció. Hétfőn és kedden a város legki-
sebb és legidősebb lakói ültettek fákat, cserjéket és 
virágokat. 

Újult erővel folytatódott a 
65 ezer növényt a 65 éves 
városba akció programja 
közösségi fa és virágül

tetéssel. Az akción belül a 
kazincbarcikai bölcsődék 
és az időseket ellátó in
tézmények voltak soron.

Hétfőn a Pollack Mihály úti 
Ies számú Bölcsődében 
ültettek el száz darab vi
rágot és hét darab cserjét. 
Az ültetés előtt, a bölcső
de nevelői készültek mű
sorral a gyermekeknek és 
szüleiknek, majd Riesp
ler Pál és Bukó Géza ön
kormányzati képviselők 
üdvözölték a családokat 
Kazincbarcika Város Ön
kormányzata nevében. 
Kedden a Csokonai úti II
es számú Bölcsődében öt 
fa, három cserje és száz 
virág került elültetésre.
Kedden a délelőtt folya
mán, az időseket ellátó 
intézményekben ültet
tek fákat, cserjéket és vi
rágokat. Az Ies és IIes 

számú Idősek Otthoná
ban, ahol az Idősek Vi
lágnapján Molnár Zoltán 
önkormányzati képvise
lő köszöntötte a lakókat, 
cserjéket és virágokat 
ültettek, az Időskorúak 
Gondozóházában pedig 
fákat és cserjéket helyez

tek el. Az Ies számú Idő
sek Klubjában Molnár 
Zoltán és Bukó Géza ön
kormányzati képviselők 
üdvözölték a szépkorúa
kat, ahol három darab fát 
ültettek el a Barcika Park 
Nonprofit Kft. segítségé
vel.

A JÁ N DÉ K

Kulturális kirándulás 
a közösségi integráció 

jegyében
Közösségi integráció Kazincbarcikán a Hámán Kató ak-
cióterületen című pályázat részeként a városon kívüli, 
egész napos, csoportos kulturális program várta a hét-
végén a nehéz helyzetben lévő kazincbarcikai családokat.

A program 2018 januárjá
ban indult, melyen évente 
6 alkalommal az érintett 
családok egy egész napos 
kulturális témájú kirándu
láson vehettek részt. Idén 
szeptember 28án már az 
hatodik ilyen kiruccanásra 
invitálták a programba be
vont családokat. 
Mint azt Bukó Gézától, Ka
zincbarcika Város Önkor
mányzati képviselőjétől, a 

Társadalompolitikai Bizott
ság elnökétől megtudtuk, 
ez alkalommal 48 fő utazott 
Budapestre, ahol megte
kintették a Csárdáskirálynő 
operettelőadást. A buszos 
kirándulás részeként min
den résztvevőt megven
dégeltek egy jó ebédre, és 
mindenki kapott szendvi
csekből, ivóléből, csokiból 
és gyümölcsökből és jó 
szóból álló útravalót is.

BEC SE NG ETTE K

MEGKEZDŐDÖTT A SZENIOR 
SZABADEGYETEM ŐSZI FÉLÉVE
Elkezdődött az KolorAkadémia Szenior Szabadegyetem 2019/2020-as tanév első fél-
éve szeptember 26-án, csütörtökön. Az első előadást dr. Váradi Erika egyetemi docens 
tartotta.

Az évről évre egyre nagyobb 
számú beiratkozóval rendel
kező Szenior Szabadegye
temen is becsengettek idén 
ősszel. A tavalyi sikereket 
követően a szervezők az 
első félévben is érdekfeszítő 
témákat igyekeztek bevonni 
a tananyagba. Az idei tan
év első foglalkozásán Bukó 
Géza önkormányzati képvi
selő köszöntötte az előadás 
résztvevőit.

Az sorozat első témája a 
digitális társadalom hatá
sai az intergenerációs kap
csolatokra címet viseli. Az 
előadást dr. Váradi Erika 
egyetemi docens tartotta, 
azzal a céllal, hogy bemu
tassa, milyen társadalmi 
változásokat idéznek elő a 
21. század technikai vívmá
nyai, és ezek a változások 
milyen hatással vannak a 
szépkorúakra.

A rendezvény során a részt
vevők megismerhették azt, 
mit is jelent pontosan a di
gitalizáció, az informáci
ós társadalomban való lét, 
és hogy ezek milyen kihí
vásokkal szembesítik a 
társadalom tagjait. A be
iratkozottak, tanácsot és 
segítséget kaptak abban, 
hogy hogyan lehet a tech
nikai vívmányok előnyeit 
megélni, és megakadályozni 
azt, hogy a társadalomban 
úgynevezett digitális kire
kesztettként éljenek.
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K KSE

NEM SIKERÜLT A BRAVÚR
Mindkét kazincbarcikai kézilabdacsapat idegenben 
lépett pályára. A hölgyek és a férfiak is vereséget 
szenvedtek az NB II északkeleti csoportjának 3. for-
dulójában.

A KKSE női együttese 
két vereség után uta
zott Mátészalkára, ahol 
az előzetes várakozá
sok nem sok jót ígértek. 
A barcikai lányok már 
az első félidőben jelen
tős 169es hátrányba 
kerültek. A második 30 
percben viszont egált 
játszottak Szilágyi Sza
bolcs tanítványai, így 
végül 3124re kaptak 
ki. A következő fordu
lóban a pont nélkül álló 
kazincbarcikaiak októ
ber 12én szombaton 
délután 2 órától az eddig 
100 %os Füzesabony 
együttesét látják ven
dégül a Kazinczy torna
csarnokban.

A férfi együttes veret
lensége megőrzésének 
reményében utazott el 
a szolnoki mérkőzésre. 
Kocsis Csaba együttese 
azonban nem kezdett jól 
az első félidőben. A ven
dégek 1513as hátránya, 
azonban nem volt ledol
gozhatatlan különbség. 
A második játékrészre 
azonban teljesen elfáradt a 
vendégegyüttes, aligalig 
talált a szolnoki kapuba. A 
vége 2920as vereség 
lett. A KKSE férfi együtte
se így 3 ponttal a 6. helyen 
áll, és legközelebb októ
ber 6án vasárnap este 6 
órától a Kisvárda együt
tesét fogadja a Don Bosco 
Sportcsarnokban. 

V RC K

FÖLÉNYES HAZAI SIKER
A férfi röplabda NB I A csoportjának 6. fordulójában 
előrehozott mérkőzést játszott a VRCK. A kék-sár-
gák az újonc szegediek elleni találkozón esélyt sem 
adtak riválisuknak és 3-0-ra győztek.

A férfi röplabdázók is 
megkezdték szereplésü
ket a bajnoki pontvadá
szatban. A Vegyész cím
védőként azzal az újonc 
Szegeddel találkozott, 
amely 8 év után játszott 
ismét élvonalbeli bajno
kit. Az első szettben lát
szott is a lámpaláz a ven
dégeken, de a barcikaiak 
lehengerlő játékával nem 
is nagyon tudtak mit kez
deni az alföldiek. A brazil 
légiós Braga nagyszerű 
ütései, valamint Páez re
mek feladójátéka hamar 
eldöntötte az első szett 
sorsát, amelyet 2512re 
nyert meg a Kardoscsa
pat. A folytatásban is len
dületesen röplabdázott a 
vendéglátó alakulat, és 
csak a játszma elején volt 
némiképpen szoros az ál

lás. A tavalyi bajnok esélyt 
sem adott a szegedieknek. 
A második szakaszt 25
15re hozta a Barcika. A 3. 
etapban bátran cserélhetett 
a hazai tréner, hiszen hamar 
elhúzott csapata. Egyszer 
ugyan 1814re felzárkó
zott a vendégegyüttes, de 
a végjátékban azonban a 
jobban koncentráló és oko
sabban röplabdázó Kazinc
barcika már nem engedte ki 
kezéből a győzelmet. A záró 
felvonást 2519re, a mér
kőzést pedig 30ra nyerte 
a Vegyész. A folytatásban 
október 6án a Szeged el
len idegenben játszik baj
noki mérkőzést a Kazinc
barcika, majd október 11én 
este 7 órától a Don Bosco 
sportcsarnokban Magyar 
Kupa találkozón is össze
csapnak a felek.

2019. október 5. (szombat)
Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola

és Kollégium belső udvar (Május 1. út 11.)
10.00-12.00 Kézműves játszóház
“Az ősz színei” interaktív óriás festés, origamizás (papírhajtogatás) 
az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör tagjaival, Bacsó István művésztanár vezetésével

“Alkossunk együtt!” az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagjaival, 
 Pelle Anna klubvezető vezetésével

10.00-12.30 Manó manufaktúra – lufihajtogatás és arcfestés 

Színpadi programok
13.00    Gyerekbuli a Felnőni Tilos! zenekarral
13.55    Flash Táncstúdió
14.25    Köszöntőt mond: Bukó Géza, a Társadalompolitikai
     Bizottság elnöke
14.30-15.00  Matyi és a Hegedűs

ŐSZI CSALÁDI NAP

Európai Szociális
Alap

A program további támogatója:
Kazincbarcika Város Önkormányzata.

KÖZÖSSÉGI INTEGRÁCIÓ KAZINCBARCIKÁN,
A HÁMÁN KATÓ AKCIÓTERÜLETEN
TOP-5.2.1-15 BO1-2016-00012

A belépés díjtalan.
Műsorváltozás jogát fenntartjuk.

FEJ LE SZTÉ S

HÁROM TAGISKOLÁBAN 
ÉPÜL ÚJ SPORTPÁLYA 
Kazincbarcika Város Önkormányzata biztosítaná az 
önerőt a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett 
Országos Tornaterem Felújítása program pályázatához,  
melynek köszönhetően három kazincbarcikai tagiskolá-
ban épül kültéri kézilabdázásra is alkalmas pálya.

A tervek szerint a nyertes 
pályázat esetén, az önkor
mányzat fejlesztéseként a 
Kazincbarcikai Pollack Mi
hály Általános Iskola Árpád 
Fejedelem Tagiskolában, a 
Dózsa György Tagiskolában 
és a Kazinczy Ferenc Ta
giskolában újulnának meg 
a kültéri pályák. A Dózsa 
György Tagiskolában tel
jesen új kézilabda pálya lé
tesítésére kerülne sor, míg 

a másik két tagiskolában a 
meglévő szilárd burkolatú 
pálya felújítása történhet
ne meg. A beruházásnak 
köszönhetően a minden
napos testnevelés során 
is bővülhetne a gyermekek 
lehetősége, akár órán belül 
vagy az edzések során is 
profi pályán gyakorolhatják 
majd a kézilabdázást.
A Magyar Kézilabda Szö
vetség idén is folytatja a 

2015/2016os támoga
tási időszakban megkez
dett létesítményfejlesz
téseket, és 2019/2020ra 
újabb, immár hatodik alka
lommal írja ki tornaterem/
tornacsarnok felújítási, va
lamint strandkézilabda és 
kültéri pályaépítési prog
ramját. A pályázat célja, 
hogy a szövetség támo
gassa a leromlott állapot
ba került, kézilabdázásra 
alkalmas sportcsarnokok, 
tornatermek korszerűsíté
sét, strandkézilabda pályák 
fejlesztését illetve kültéri 
kézilabda pályák építését.
Az október 31ig tartó 
pályázati lehetőségre az 
önkormányzattal közö
sen pályáznak a kazinc
barcikai iskolák, melyben 
előbbi az önrész erejéig 
kötelezettséget vállal a 
beruházások finanszíro
zásában, illetve minden 
egyéb segítséget megad 
ahhoz, hogy a fejleszté
sek létrejöhessenek majd.

K BSC

KÉTGÓLOS HÁTRÁNYBÓL MENTETTEK
A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 10. fordulójában 
Budafokon szerepelt a Kazincbarcika. A kék-sárgák 
vesztett állásból tudtak egyenlíteni, így értékes pont-
tal távozhattak idegenbeli meccsükről.

A Magyar Kupában való 
továbbjutás és a Vác elle
ni győzelem után kemény 
mérkőzés várt a barcikai
akra, hiszen a bajnokság
ban meglepetésre a for
duló előtt a 3. helyen álló 
Budafok otthonában lép
tek pályára Fótyikék. A 
Magyar Kupában egyéb
ként a sorsolás nem volt 
kegyes a kéksárgákkal, 
hiszen október végén az 
NB Iben szereplő Buda
pest Honvéd együttesét 
fogadják majd a követ
kező fordulóban. A baj
noki mérkőzés sem kez
dődött jól a KBSCnek, 
hiszen a 6. percben Ko

vács Dávid megszerezte 
a hazaiaknak a vezetést. 
A játékrész hátralévő ré
szében is többet táma
dott a fővárosi együttes, 
és a 18. percben egy Hor
váthról kipattanó labdá
ra csapott le Szabó Máté, 
aki közelről nem hibá
zott. A 2 gólos előny bir
tokában nyugodtan fut
ballozott a házigazda, és 
Gálhidi György együtte
sének nem is volt lehető
sége a szépítésre az első 
45 percben.
A második félidőben az
tán az 57. percben ti
zenegyeshez jutott a 
vendég csapat, melyet az 

eltiltása után most visz
szatért Fótyik értékesí
tett. A szépítő gól meg
hozta a Kazincbarcika 
támadókedvét, és a 69. 
percben Berki jól elvég
zett szabadrúgását Oldal 
jutatta a kapuba. A hajrá
ban emberelőnybe került 
a KBSC, hiszen a 85. perc
ben a budafokiak játéko
sa Szabó Máté megkapta 
második sárga lapját. Az 
eredmény azonban már 
nem változott, így ellenté
tes félidők után a Kazinc
barcika vert helyzetből 
mentett pontot idegen
ben. A kéksárgák 14 
ponttal a 8. helyen állnak 
a tabellán, és legközelebb 
október 6án vasárnap 3 
órától a Szombathelyi Ha
ladás együttesét fogadják 
Putnokon.
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FEJLŐDÉS

DINAMIZMUS

INNOVÁCIÓ

KAZINCBARCIKA, A SZÍNES VÁROS

Vízijáték-show Kazincbarcika Fő terén minden este  
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 órai kezdettel


