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BŐVÜLT A MASZKVISELÉS SZABÁLYAIRA VONATKOZÓ 
INTÉZKEDÉSEK KÖRE
A 2020. szeptember 18-án kiadott kormányrendelet értelmé-
ben jelentősen bővült a maszkviselés szabályaira vonatkozó 
intézkedések köre.

2020. szeptember 21-étől kötelező az orrot és szájat eltakaró 
maszk viselése: 

• a tömegközlekedési eszközön,

• vendéglátó üzlet vendégei kivételével – az  üzletben törté-
nő vásárlás, illetve az  üzletben történő munkavégzés során, 

• a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az  irodák, sportolás 
céljára szolgáló helyiségek és az  üzemi helyiségek terüle-
tének kivételével – a bevásárlóközpont területén,

• a fellépők kivételével az  előadó-művészet valamennyi 
ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, 
függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen szín-
ház, tánc-, zeneművészet

• az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi terü-
letén, 

• muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén, 

• nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók 
számára nyitva álló területén, 

• kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén, 

• közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló 
területén, 

• közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén, 

• integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló 
területén,

• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló törvényben meghatározott közlevéltár 
külső személyek számára látogatható területén, 

• nyilvános magánlevéltár külső személyek számára láto-
gatható területén,

• ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek 
részére nyitva álló területén, 

• az  egyetemes postai szolgáltató által vagy a  postai köz-
reműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára 
nyitva álló helyiségben,

• minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés 
céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott fog-
lalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen 
tartózkodnak egy időben, 

• minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési 
eszközre várakoznak

• az egészségügyi intézmény területén (kivéve az intézmény 
területén ápolt beteg)

• a szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az 
ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 
1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátot-
takkal, valamint az ellátottaknak a  közösségi programok 
alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén.

A kendő és sál használata már nem elégséges, a rendeletben 
foglaltak szerint kizárólag maszk alkalmazható, mely az orrot 
és szájat is eltakarja.

A fent leírt helyszíneken a maszk helytelen viselése vagy nem 

viselése akár 100.000 – 1.000.000 Forint pénzbüntetést is 
vonhat maga után. A szabályok betartásának ellenőrzése az 
intézmények, kereskedelmi egységek üzemeltetőjének is fel-
adata, a hatósági ellenőrzéseket a kereskedelmi hatóság és a 
rendőrség végzi.

KÖTELEZŐ TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS ÉS BELÉPÉSI 
KORLÁTOZÁS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN

Október 1-jétől kötelező a testhőmérséklet-mérés a köznevelési 
intézményekben.

Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmér-
séklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által 
meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól 
el kell különíteni, és erről a  szülőt vagy a  törvényes képviselőt 
távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az intézmény területére 

• az ott foglalkoztatott személyen, 

• az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző 
személyen,

• a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából 
érkezőn, 

• a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a 
tanuló kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem 
léphet be. 

Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy 
onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot meg-
határozott módon, szabályosan viseli, az intézmény területére 
a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

23 ÓRÁIG TARTHATNAK NYITVA A VENDÉGLÁTÓ-ÉS 
SZÓRAKOZÓHELYEK

A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig, az ott fog-
lalkoztatottak kivételével, tilos tartózkodni, ez alól kivétel az 
élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint 
a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett 
a tartózkodás.

14 HELYETT 10 NAPOS A HATÓSÁGI HÁZI KARANTÉN 
IDŐTARTAMA

Az országos tisztifőorvos gyakorlati tapasztalatokra hivatkozva 
14 napról 10 napra csökkentette a hatósági házi karantén idő-
pontját arra hivatkozva, hogy a koronavírus lappangási ideje 
5-6 nap.

HATÓSÁGI ÁRAS LETT A PCR-TESZT

Ezentúl minden egészségügyi szolgáltató azonos áron, 19 500 
forintért végezhet PCR-tesztet.

Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR-mód-
szerrel történő kimutatására vonatkozó vizsgálat díja 17 000 Ft.

Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR-minta-
vétel díja 2 500 Ft.

Magyarország Kormányának rendelkezései alapján a koronavírus elleni védekezés a következő üteméhez érkezett. 
Az elmúlt hónapokban számos korlátozást láttunk és éltünk meg hazánkban és a világon, mivel a vírus nem tűnt el, a 
járvány továbbra sem ért véget, az orvostudomány jelenleg nem ismeri a vírus természetét, védőoltás, egyértelműen 
hatékony és hatásos kezelés egyelőre nincs. Kazincbarcika Város Önkormányzata eddig is és ezután is fontosnak 
tartja a lakosság naprakész, hiteles informálását, ezért hetente két alkalommal, többnyire keddi és pénteki napokon a 
városban érvényben lévő intézkedésekről, a megbetegedések számáról, teendőkről adunk hírt, iránymutatást Önöknek 
a kolorline.hu és Szitka Péter polgármester, valamint Klimon István alpolgármester hivatalos Facebook-oldalán. Kérjük 
Önöket, hogy az általános védelmi szabályokat mindenhol tartsák be, vigyázzunk egymásra Kazincbarcikán!

LÁTOGATÁSI ÉS INTÉZMÉNYELHAGYÁSI TILALOM A VÁRO-
SI IDŐSOTTHONOKBAN

Vigyázzunk szüleinkre, nagyszüleinkre!

A COVID-19 koronavírus járvány továbbra is az idős emberekre 

a legveszélyesebb, az országos és világszintű statisztikák is 

azt mutatják, hogy a halálozási arány ebben a korosztályban 

a legmagasabb. Ennek okán látogatási és intézményelhagyási 

tilalom van érvényben a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 

Központ által működtetett bentlakásos idősellátó intézmény-

egységekben.

Az érintett intézmények Kazincbarcikán: az I. Számú Idősek 

Otthona, a II. Számú Idősek Otthona, valamint az Időskorúak 

Gondozóháza.

Az intézkedés időtartamára a gondozottak ellátásának minősé-

gét javító szolgáltatás is szünetel, mindez a járvány terjedésének 

megelőzése érdekében. A csomagok átvétele fertőtlenítés 

után történik, a fodrász, valamint a kozmetikai szolgáltatások 

szünetelnek, ugyanez vonatkozik a szervezett vallásgyakorlás 

lehetőségére, valamint a mozgásterapeuta-szolgáltatásra.

A nappali ellátásokban az önkormányzat egyelőre nem tervez 

korlátozásokat bevezetni, amíg az országos előírások ezt nem 

teszik kötelezővé.

KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKON

Kazincbarcika Város Önkormányzata szeptember 19-étől köte-

lezővé teszi a maszkviselést az önkormányzati fenntartású 

intézmények, cégek ügyfélszolgálatain és közösségi tereiben. 

Egyéb, nem városi fenntartású intézmények esetében, kérjük, 

hogy tájékozódjanak a bejáratoknál a maszkviselés szabályaira 

vonatkozóan. Minden esetben hordjanak magukkal maszkot a 

kellemetlenségek elkerülése érdekében!

TOVÁBBRA IS MEGMARAD AZ E-RECEPT, KITERJESZTIK A 
TÁVGYÓGYKEZELÉST

Többféle kezelést végezhetnek ezután az orvosok telefonon 

vagy internetes kapcsolaton keresztül, véglegessé válik a tele-

fonos gyógyszerfelírás lehetősége, tehát azzal a járványhelyzet 

után is élhetnek majd a betegek.

Ha az ellátás sajátossága és orvosszakmai megítélése lehetővé 

teszi, az orvos telefonon vagy interneten keresztül:

• tanácsadást végezhet,
• betegirányítást láthat el,
• beutalót adhat,
• gondozást láthat el,
• rehabilitációs tevékenységet végezhet,
• gyógyszert és elektronikus vényen rendelhető gyógyászati 

segédeszközt írhat fel.

ÉTKEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott módosí-
tott Intézkedési Terv 2.13 pontja értelmében „Szülő, kísérő 
nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előze-
tes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett 
programon való részvétel céljából.”

Ezen intézkedés következtében a szülők az étkeztetési térítési 
díjat személyesen nem tudják az iskolákban befizetni, erre a 
következő formákban biztosítunk lehetőséget:

• A térítési díjbeszedők a megfelelő védőfelszerelésben és 
a védőtávolság betartása mellett az oktatási intézmény-
ben a tanulóknak kiosztják a díjbeszedő borítékokat. Az 
eddig megszokott formában, az intézmény területén csak 
és kizárólag tanulók általi befizetés lehetséges a kiosztást 
követő munkanapon.

• Online felületen keresztül (https://barcikaprima.qb.hu) 
bankkártyával. Kérjük, amennyiben lehetősége van erre, 
akkor az étkezési térítési díjak befizetését elsősorban ezen 
a fizetési módon tegye meg!

• A szülőknek lehetőséget biztosítunk a készpénzzel történő 
díj- és részletbefizetésre hétköznapokon 8.00–15.00 óra 
között a Kazincbarcika, Építők útja 15. földszintjén található 
pénztárban.

MENÜVÁLASZTÁS NÉLKÜL BIZTONSÁGOSABBAN, GYOR-
SABBAN

A járvány elleni védekezés részeként a városi intézmények 
(nevelési-oktatási intézmények, idősellátás) közétkeztetésében 
egy sor új szabály védi az ellátást igénybe vevőket.

Ilyen például a másfél méteres kötelező távolságtartás, az 
evőeszközök, illetve a kitálalt ételadagok egymástól való elkü-
lönítése, vagy az iskolákban az ebédlők fertőtlenítése egy-egy 
osztály étkezését követően, hogy csak néhányat említsünk. 
Ennek okán torlódások és csúszások alakulhatnak ki az oktatási 
intézményekben. Mindezek lassítják a közétkeztetés menetét, 
így a feladatot ellátó Barcika Príma Kft. vezetése az intéz-
ményvezetőkkel egyeztetve határozatlan ideig szünetelteti a 
menüválasztásos ebédeltetést, ezzel is lerövidítve az intézmé-

nyekben az étkeztetés időtartamát, gyorsítva annak menetét.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

SZITKA PÉTER  SZITKA PÉTER  
polgármester polgármester 

KLIMON ISTVÁN  KLIMON ISTVÁN  
alpolgármesteralpolgármester

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK MAGUKRA, EGYMÁSRA!KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK MAGUKRA, EGYMÁSRA!
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KÉMIAI INTÉZET

KIHELYEZETT VEGYÉSZMÉRNÖKI 
ALAPKÉPZÉS KAZINCBARCIKÁN

LIFE-CLIMCOOP PROGRAM

A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN DOLGOZNAK

A Kémiai Intézet szervezésében a Miskolci Egyetem Műszaki és 
Anyagmérnöki Kara vegyészmérnöki alapképzést indít levelező 
szakon Kazincbarcikán a tervek szerint 2021. szeptember elsejé-
től.

A munkaerőpiac is egyre ke-
vésbé éri be a formális oktatás 
nyújtotta lehetőségekkel; mind 
több szektorban lesz szükség 
olyan speciális kompetenciák-
ra, amelyeket az egyetem nem 
tud kialakítani. A munkaerő-
piac számára, különösen a ki-
emelt ipari partnereik – többek 
között a Wanhua BorsodChem 
Zrt. – érdekében, az általános 
tanrendbe illesztett egyéni, 
személyre szabott tanulási ös-
vényeket alakítanak ki.
A vegyészmérnök-képzés ke-
retében az országban először, 
kísérleti jelleggel bevezeti a kar 
a személyre szabott oktatási 
modellt is. Az alapképzésbe be-
lépők mellé páronként egy-egy 
fiatal mentoroktató áll majd, aki 
heti rendszerességgel konzul-
tál a rábízott hallgatókkal, segíti 
az előrehaladásukat a tanulmá-
nyaik során. Emellett folyama-
tosan monitorozzák a szakmai 
tárgyakat, hogy azok mennyi-

ben segítik elő a megfelelő mér-
nöki kompetenciák megszerzé-
sét. A partnercégek havonta 
egy-egy alkalommal orientáci-
ós megbeszéléseket tartanak, 
így az ipari gyakorlatokat már 
egy jól ismert közegben tudják 
elkezdeni a fiatalok.
Az orientációs csoportok kiala-
kítása a legnagyobb rugalmas-
ság mentén a mentorok és az 
érintett tanszékvezetők egyet-
értésével történik, ahol elsajá-
títják a problémafeltárást és 
kritikai gondolkodást; fejlesztik 
a kommunikációt és a beszéd-
kultúrát; valamint tudatosítják a 
diákban, hogy a képzés sikeré-
hez az ő munkája, tudása és ja-
vaslatai elengedhetetlenek.
A csoportban végzett munka 
során megtanulhatják, hogyan 
alakítsanak ki kapcsolatokat és 
működjenek együtt, függetlenül 
az alárendeltségi viszonyoktól
A felmenő rendszerben elsajá-
títják a tanítva tanulni elvet, így 

egy sokkal biztosabb alkalmaz-
ható tudással fogják befejezni 
tanulmányaikat. Ezzel együtt 
átalakul a motivációs bázis is; 
kialakítják az egyéni és cso-
portos kompetenciák kibonta-
koztatásának képességét. Az 
iparban elvárt élethosszig tar-
tó tanulás igénye fog kifejlődni a 
tanulási tartalom és forma sze-
mélyre szabásán keresztül. Ez-
zel az új módszerrel biztosítha-
tó az oktatásban a technológiai 
szinten már meglévő produkti-
vitás.
Az elméleti oktatás a felsőokta-
tási intézményben, a gyakorla-

ti képzés a választott partner-
szervezetnél történik, ezáltal 
bepillantást nyernek a kiválasz-
tott partnerszervezet műkö-
désébe, megismerik a vállalati 
kultúrát, valamint a legkiválóbb 
szakemberektől tanulhatják 
meg a szakma alapjait. A tanul-
mányok befejezésekor pedig 
már olyan versenyképes tudás-
sal és gyakorlattal rendelkez-
nek majd, ami hatalmas előny-
höz juttatja a diplomásokat a 
karrier elindításában, vagy a 
szakmai előmenetelben.
A képzésről bővebben: a www.
vegyeszmernok.eu oldalon.

Új, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást célul kitűző mintapro-
jekt indul Kazincbarcikán. A LIFE-ClimCoop program nyitó sajtótájé-
koztatójának egyik előadója volt Klimon István alpolgármester au-
gusztus 25-én a Miskolci Egyetemen.

A program célja olyan köz- és 
magánszféra közötti partner-
ség kialakítása, városi és vál-
lalati együttműködés fejlesz-
tése, tesztelése és terjesztése, 
amelynek során az érdekeltek 
kollektívan lépnek fel a helyi ég-
hajlati kockázatok csökkentése 
érdekében.
A projekt Kazincbarcika és a 
BorsodChem Zrt. között jön létre 
konzorciumi partnerekkel kiegé-
szülve, a Miskolci Egyetem koor-
dinálásával. Közös alkalmazko-
dási klímastratégiát készítenek, 
amely az éghajlatváltozás sé-
rülékenységének vizsgálatán 

alapul. Létrejön egy módszer-
tani útmutató, valamint egy on-
line alkalmazkodási jó gyakorlat 
gyűjtemény, amelyek elősegítik 
majd más önkormányzatok és 
ipari vállalatok későbbi ezirányú 
kooperációját.
– Jó érzés, hogy a partnereink-
kel együtt valóban tudunk tenni 
a jövőnkért, és kézzel foghatóan 
le tudjuk szorítani a klímaválto-
zás hatásait itt helyben, ezáltal 
hozzájárulva a globális probléma 
megoldásához – mondta el a vá-
rosvezető előadásában.
Kazincbarcika és a BorsodChem 
Zrt. együttműködési mechaniz-

musokat dolgoz ki és működtet 
az éghajlatváltozással kapcsola-
tos intézkedések előmozdítására. 
Az éghajlatváltozási platformot 
koordináló szervként hozzák lét-
re, a klímatudatosság és a tudás-
bázis növelése érdekében jövő-
kutató csoportot, valamint egy 

egyedülálló klímaalapot indítanak 
a helyi kis léptékű, olcsó adaptá-
ciós intézkedések támogatására.
A kezdeményezés csaknem há-
rommillió eurós költségének 
több mint felét az Európai Unió 
finanszírozza a LIFE-ClimCoop 
program keretében.

TOVÁBBRA IS BE KELL TARTANI A JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLLT

E-RECEPT ÉS 
TÁVGYÓGYÍTÁS

A koronavírussal diagnosztizált 
esetszám újabb növekedése 
miatt a háziorvosok elsősor-
ban a telefonos megkeresést 
szorgalmazzák. Ráadásul az 
ősz beköszöntével egyre több 
a meghűléses beteg, fontos a 
COVID, illetve a meghűléses 
panaszok megkülönbözteté-
se, így a háziorvosok a koráb-
ban megszokott eljárásrendnek 
megfelelően főként a felsőlég-
úti tüneteket mutató betegek 
esetében alkalmazzák a táv-
kezelést. Amennyiben a tele-
fonon, illetve az interneten ke-

resztül történő tanácsadás nem 
célravezető, - egyéb betegségek 
tekintetében is - úgy előjegyzés 
alapján fogadják a betegeket. A 
háziorvosi várókban egyszerre 
két beteg tartózkodhat, a meg-
beszélt időpontnál korábban ér-
kezők, vagy az időponttal nem 
rendelkezők az épületen kívül 
várakozhatnak. A rendelőbe ér-
kezéskor kötelező szájmaszkot 
használni. Véglegessé válik a te-
lefonos gyógyszerfelírás lehető-
sége. A TAJ-szám bemutatásával 
a patikák kiadják a „felhőbe” írt 
gyógyszereket.

Alapvető a kismamák és 
a csecsemők védelme

Kazincbarcikán a védőnői mun-
kavégzés a Központi Tanács-
adóban, az Egressy út 38. 
szám alatt történik. Itt a védő-
nők és ellátottak érdekében a 
találkozások számát ugyan-
csak csökkenteni kell, a táv-
konzultációt - telefon, e-mail, 
Facebook - kell előtérbe he-
lyezni. Ez vonatkozik a védő-
női ellátás minden területére: 
az újszülöttek, a csecsemők, 
a kisgyermekek és a várandó-
sok ellátására is.
Saját védőnőjét minden szü-
lő vagy leendő szülő telefonon 
keresheti. Amennyiben nélkü-
lözhetetlen a személyes kon-
zultáció, időpontot egyeztetve, 

a megfelelő óvintézkedések, hi-
giénés rendszabályok betartása 
mellett lehetséges a tanácsadás 
megtartása a tanácsadóban. A 
védőnőnek ebben az esetben 
előzetesen nyilatkoztatni kell a 
szülőt vagy a gondozottat arról, 
hogy egészséges-e, illetve van-e 
a környezetében akut fertőzés-
ben szenvedő beteg, külföldről 
hazatért családtag. 
A tanácsadó váróhelyiségében, 
egy időben egyszerre, csak egy 
gondozott és hozzátartozója le-
het jelen. A kötelező védőoltá-
sokat a gyermekorvossal tör-
tént előzetes egyeztetés után a 
központi tanácsadóban kapják 
meg a gyerekek.

SZÜLETÉSFA 

ANYATEJES VILÁGNAP 
Hagyomány már, hogy Kazincbarcikán az anyatejes táplálás világnap 
alkalmából szeptember végén köszöntik azokat az édesanyákat, akik 
legalább egyéves korukig anyatejjel táplálják gyermeküket.

Világszerte 1992-től tartják a 
szoptatás világnapjának is ne-
vezett jeles napot, felhívva a fi-
gyelmet, hogy egyre több cse-
csemő hal meg azért, mert nem 
jut anyatejhez. Az  Egészségügyi 
Világszervezet és az UNICEF ez-
zel a programmal mutat rá az 
anyatejjel való táplálás fontos-
ságára. Sajnos, a tradíció most 
megszakad, a koronavírus-jár-
vány miatt ez a szép ünnepség 
elmarad a városunkban, de Ka-
zincbarcika Város Önkormány-

zata ezúton is köszönti az édes-
anyákat, megköszönve azt az 
áldozatos munkát, szeretetet és 
törődést, amit a gyermeküknek 
nyújtanak. Azonban a szokásos 
születésfát, - bár nem a lakosság 
közreműködésével – elültetik a 
Völgyparkban. A születésfát dí-
szítő almákat ezúttal elküldik 
a szülőknek, helyette egy tábla 
hirdeti majd az utókornak, hogy 
2019-ben 209 gyermek látta 
meg a napvilágot Kazincbarci-
kán.

BEISKOLÁZÁS ÉS NYELVVIZSGA

TÁMOGATÁS A DIÁKOKNAK
Kazincbarcikán a települési támogatás keretében, a város közigazga-
tási területén lakcímmel rendelkezőknek rendkívüli beiskolázási és a 
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése nyújtható támogatás.

Gyermeke jogán egyszeri tele-
pülési támogatás iránti kérelmet 
nyújthat be gyermek beiskolázá-
sára a szülő, amennyiben rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül.
A beiskolázási rendkívüli tele-
pülési támogatás, valamint a si-
keres nyelvvizsga támogatás a 
keresettel rendelkező, de ala-
csony jövedelmű családoknak 
nyújt segítséget, azaz azoknak 
a családoknak, akiknek az össz-
jövedelme nem haladja meg: 
kétszemélyes család esetén a  
150 000 Ft összeget, háromsze-
mélyes család esetén a 210 000 
Ft összeget, négy- és többsze-
mélyes család esetén a 260 000 
Ft összeget. 
Ezekre a támogatásokra jogo-
sult az a középiskolás nappali is-
kolarendszerű tanuló, főiskolai és 
egyetemi nappali rendszerű ta-
nulmányokat folytató fiatal, leg-

feljebb 24 éves korig, akinek szü-
lei összjövedelemük összege 
miatt nem rendelkeznek rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
ménnyel. 
A beiskolázási rendkívüli telepü-
lési támogatás összege egy fő 
tanulói jogviszonnyal rendelkező 
gyermek esetén 20 000 Ft, két 
fő tanuló esetén 25 000 Ft, há-
rom vagy több fő tanuló esetén  
30 000 Ft. A kérelmet az erre 
rendszeresített formanyomtat-
ványon lehet benyújtani novem-
ber 15-éig.
Nyelvvizsga-támogatást, mely-
nek összege 30 000 Ft, az kap-
hat, aki középfokú vagy felső-
fokú nyelvvizsgáját a kérelem 
beadásának évében szerzi meg. 
Részletes tájékoztatás a Kazinc-
barcikai Polgármesteri Hivatal 
Hatósági és Jogi Osztály Szociá-
lis csoportján kérhető (3700 Ka-
zincbarcika, Fő tér 35.).

KAZINCBARCIKAI KÓRHÁZ TÁJÉKOZTATÓJA 

CSOMAGLEADÁSI LEHETŐSÉG
A kazincbarcikai kórház tájékoztatja a hozzátarozókat, hogy az elrendelt 
látogatási tilalom miatt ismét bevezették a csomagleadási rendszert.

Ha a kórházban ápolt betegek 
részére szeretnének csoma-
got leadni, azt a portán tehe-
tik meg minden nap 14.00-17.00 
óra között. A névvel és osztály-
lyal ellátott hozzátartozói cso-

magot feljuttatják a feltüntetett 
osztályra, illetve az osztállyal 
egyeztetve az elvivendő cso-
magot lejuttatják a portára. A 
hozzátartozók szíves türelmét 
kérik.
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MENHELY

 ÖRÖKBE FOGADHATÓK A KAZINCBARCIKÁRÓL 
     ELSZÁLLÍTOTT KÓBOR ÁLLATOK

Mint arról korábban már beszámoltunk, Kazincbarcika Város Önkormányzata a koronaví-
rus-járvány idején is kiemelt figyelmet fordít a városban felmerülő feladatok, problémák 
megoldására. A kóbor állatok befogása tekintetében komoly előrelépés történt az elmúlt hó-
napokban. Az önkormányzat a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal együttműködésben oldja meg a 
kérdést. A Kazincbarcika város közigazgatási területén befogott kóbor állatokat az alapítvány 
rudabányai telephelyén átveszi, azokat elhelyezi, ellátásukról, állatorvosi felügyeletükről a 
hatályos állatvédelmi jogszabályok szerint gondoskodik.

Az áprilisban Rudabányán nyílt menhelyen 
már több Kazincbarcikán befogott kutya és 
macska is gazdára talált. A telepen további 
fejlesztések várhatók, a tervek szerint 25-30 
kennel biztosítja majd a kóbor ebek megfelelő 

elhelyezését. A Borsod Állatvédő Alapítvány 
és Kazincbarcika Város Önkormányzata kö-
zötti sikeres együttműködésnek köszönhe-
tően ezáltal megoldódott a városi kóbor álla-
tok kérdése. 

A FELELŐS ÁLLATTARTÁS GYAKORLATÁNAK ELTERJESZTÉSE  
LENNE A BIZTOS MEGOLDÁS

– Nagyon örülök, hogy ezt a régóta égető 
problémát sikerült orvosolni. Kazincbarcikán, 
amióta Szitka Péter 2006-ban polgármester 
lett, azóta keressük a megnyugtató megol-
dást arra, hogyan lehetne kezelni a városban 
a kóbor eb kérdést. Elsősorban egy gyepmes-
teri telep létesítésére gondoltunk, de rá kellett 
jönnünk, hogy ez a lakosság számára nem biz-
tos, hogy tetsző lépés lenne, valamint az ön-
kormányzatnak sem lenne megfelelő, hiszen 
azon kívül, hogy nagyon magas a fenntartási 
költség, a szigorú hatósági szabályok betartá-
sa, betartatása másokkal, az mindig konfliktu-
sokhoz vezethetne. Nem beszélve arról, hogy 
a város költségvetéséből egy jelentős ösz-
szeget kellene elkülöníteni erre a feladatra. 
Felvettük a kapcsolatot a 2010-2012 között 
több alapítvánnyal, menhelyet, gyepmeste-
ri telepet működtető gazdasági társasággal 
és civilekkel. Minden esetben arra jutottunk, 
hogy évi 15 millió forintot jelentene a település 
költségvetésből még az is, ha nem az önkor-
mányzat látná el ezt a feladatot, viszont tá-
mogatást kellene juttatnunk ezeknek a szer-
vezeteknek, civileknek – mondta el Klimon 
István alpolgármester, aki hozzátette, hogy 
egy közösségi feladatot ellátó cég, alapítvány 
vagy egyesület nem abból fog profitálni, hogy 

rengeteg bevételre tesz szert, hanem min-
dig inkább a felajánlásokból, támogatásokból, 
a közösség erejéből, ami egy önkormányzat 
esetén nem működhet.
A 2019-es önkormányzati választások utáni 
közmeghallgatáson újra előtérbe került ez a 
téma. Ekkor kereste fel Egyed Zsolt önkor-
mányzati képviselő az alpolgármestert, hogy 
felajánlja a segítségét, ugyanis országgyűlési 
képviselőként számos állatvédő szervezettel 
sikerült kapcsolatba kerülnie. Közösen keres-
ték fel ekkor a gyöngyösi, alapítványi működ-
tetésű gyepmesteri telepet és menhelyet.
– Azt láttam, hogy ez egy jól szervezett do-
log, jól tud működni, ha nem az önkormányzat 
csinálja, ezért igyekeztünk hasonló megoldást 
keresni. Sikerült Ragályban találni egy olyan 
hölgyet, aki egyénként is befogad a portájára 
állatokat, szeretettel neveli őket a családjá-
val együtt és szeretne az ügyért tenni. Akkor 
Apáti-Kovács Tekla mondta, hogy ő szívesen 
vállalná a feladatot, hogy ezt az alapítványt 
létrehozza, a menhelyet működtesse – árulta 
el a városvezető. 
Az önkormányzat vállalta, hogy évente négy-
öt millió forintot biztosít támogatásként, va-
lamint az alapítvány beindításához szükséges 
induló tőkébe besegít. Emellett a ragályi ön-

kormányzattal megállapodást kötöttek, hogy 
az üresen álló, rudabányai volt gyepmesteri 
telepet megjelölheti az alapítvány székhely-
ként. Így áprilisban a menhely megkezdhette 
működését. A telepen a meglévő kennelek 
mellett újakat alakítottak ki, valamint felvet-
ték az állatorvossal a kapcsolatot, ezáltal min-
den Kazincbarcikáról vagy a környékről beke-
rülő kutyát azonnal el tudtak látni. 
– A megállapodásunkban szerepel, hogy az 
állatok befogására és tartására nem biztosí-
tunk külön forrást, ám ebben is mindenkép-
pen támogatnunk kell őket, ezért Szitka Pé-
ter, Egyed Zsolt és jómagam is ajánlottunk 
már fel egy nagyobb összeget a saját va-
gyonunkból, hogy egy autót tudjon vásárol-
ni a szervezet, amit a kezdeti önkormányzati 
támogatásból nem tudtak volna megtenni. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy jó példaként elöl 
járunk és 300 ezer forinttal fejenként hozzá-
járulunk az ügyhöz – vallotta be Klimon Ist-
ván.
– Az alapítványunk nem csupán az anyagi tá-
mogatást fogadja örömmel, sokat tehetünk 
azzal is, ha önkéntes munkát vállalunk a men-
helyen vagy étellel, az alomhoz és az állatok 
kényelméhez szükséges eszközökkel segíte-
nek minket, ezzel pedig az ide kerülő kutyákat 
és macskákat – hívta fel a figyelmet az ügyre 
Kiss Melinda, az alapítvány elnöke.
– Az elmúlt öt hónapban Kazincbarcikáról 
23 kutya került be a rudabányai telepre. Öt 
ebet az azonosító chip segítségével, illetve 
Facebook-oldalunkon lévő felhívással sike-
rült visszajuttatni a gazdájához. Tizenöt kis 
kedvencet örökbe fogadtak, jelenleg három 
kutyus várja, hogy befogadják. A telephelyre 
a nyitás óta 18 macska is bekerült, akik álta-
lában megszöknek otthonról. Közülük hatan 
kerültek haza, és tizenketten találtak új gaz-
dira – tudtuk meg Egyed Zsolt önkormányzati 
képviselőtől, aki önkéntes állatbarátként se-
gíti az alapítvány munkáját.
Klimon István úgy vallja, hogy a legcélrave-
zetőbb megoldás a felelős állattartás gya-
korlata lenne. 
– Amennyiben a kutya- vagy macskatulaj-
donosok megfelelően ellátnák kedvenceiket, 
akkor jóval kevesebb probléma lenne a kóbor 
állatokkal, hiszen ezek nagy részét az otthon-
ról megszökött kutyák okozzák – mondta el 
véleményét az alpolgármester. 
Ha valaki kóbor kutyát vagy macskát lát, a 
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészetnél 
tehet bejelentést a (06-48) 512-392 vezeté-
kes, illetve a (06-20) 282-0720 mobilszámon, 
vagy személyesen a Rákóczi tér 4. szám alatti 
irodájukban

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK

CSOPA ÁGNES
Mi is kóbor állatot fogad-
tunk be magunkhoz, akit 
az utcán találtunk. Véle-
ményem szerint csak az 
tartson házi kedvencet, aki 

megfelelő körülmények között tudja gondozni, 
és biztos helyen érezheti magát az állat. Az ilyen 
kutyusok, akik az utcáról vagy menhelyről kerül-
nek új, szerető gazdihoz, nagyon hálásak tudnak 
lenni, és többszörösen visszaadják a szeretetet 
az évek alatt. Örülök, hogy van már hová eljut-
tatni az elkóborolt állatokat, remélhetőleg fele-
lősebb gondolkodással nem lesz utánpótlás, és 
mindegyik új gazdára talál!

OLÁH ENIKŐ 
Nincsenek jó tapasztala-
taim a kóbor álatokkal kap-
csolatban a városban. Nem 
a kutyákkal van a probléma, 
hiszen nem azok tehetnek 

róla, hanem sok esetben a gazdák. Nagyon sok 
az állatbarát, ám többen is megunják a kedven-
ceket és szélnek eresztik. A mai világban pedig 
a közösségi oldalak segítségével könnyebb és 
humánusabb lenne új gazdit keresni számuk-
ra, vagy végső megoldásként menhelyre vinni. 
Nagyon fontosnak tartom a felelős állattartást, 
hiszen a menhelyek kapacitása is véges.

NAGY ATTILA
Alapvetően jó dolog, hogy 
van kutyamenhely, ám ez 
sajnos csak enyhít a prob-
lémán. Az emberi felelőt-
lenség okozza leginkább, 

hogy ennyi gazdátlan állat kóborol. Az emberek 
tudatában kellene változás, hogy ne is kerül-
hessenek oda. Támogatom, hogy a menhely-
ről fogadják örökbe a kedvenceket, de ez sem 
végső megoldás.
Aki nem tud felelősen állatot tartani, az ne tegye, 
illetve, ha nem tud a kölykökről gondoskodni, 
akkor ivartalanítsa azokat. Én azt látom, hogy 
főleg a szegény rétegekben van rengeteg kutya, 
ami előbb utóbb gazdátlan lesz. Szeretek túrázni 
akár gyalog, akár biciklivel, idén nyáron például két 
cicát találtunk az erdőben, amit befogadtunk, de 
az erdő közelsége miatt eltűntek, ugyanis nincs 
kerítésünk. A kutyákat is szeretjük, de éppen 
ezért nem tartunk, hiszen a póráz számukra 
kész végzet. Tavaly kerékpározás közben ta-
láltunk reklámszatyorba kidobott kiskutyákat, 
a közösségi összefogásnak köszönhetően ta-
láltunk nekik örökbefogadót.

A Borsod Állatvédő Alapítvány önkén-
tesei és árva kutyusai mindennap vár-
ják a leendő örökbefogadókat. Gazdi-
jelölt bárki lehet, nem szükséges hozzá 
sok minden. Egy örökbefogadási szer-
ződés kitöltése után a telephely nem 
vár el kötelező támogatási összeget. Az 
új gazda állja ezzel szemben az örökbe-
fogadni kívánt kutya oltását és chipjét. 
A kutyákat a menhely Facebook-olda-
lán, valamint a kolorline.hu képgalériá-
jában is megtekinthetik, majd telefonos 
egyeztetés után személyesen is talál-
kozhatnak a kiszemeltjükkel.

BORSODI ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

Erste Bank Hungary ZRT.
számlaszám:  
11600006-00000000-85633627 

IBAN:  
1160 0006 0000 0000 8563 3627 

SWIFT: GIBAHUHB

Telefon: 06-30/938 9032
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BARNAMEZŐS BERUHÁZÁS

ÚJ PARKOLÓK A LINI TÉREN
Egyre látványosabb az átalakulás a Lini István 
téren. A területről elbontották a városképet 
romboló romos csarnokot, folyamatosan épül és 
szépül a környezet. Hamarosan elkészül a 248 
db parkoló, melyből hat mozgássérültek részére 
lett kialakítva. Az építkezés a barnamezős be-
ruházás keretében európai uniós, állami és je-
lentős önkormányzati forrás bevonásával zajlik.

A térkő borítású parkolók már elkészültek, je-
lenleg a szintén térkő burkolatú járdákon végzik 
az utolsó simításokat. A parkolók közötti asz-
faltozott közlekedő utakra hamarosan rákerül 
a felső, kopó réteg is. A terület világítását 22 db 
egyedi gyártású köz- és térvilágításra alkalmas 
kandeláber biztosítja majd, az elosztószekrény 
telepítését követően. A kertészeti munkálatok 
októberben kezdődnek figyelembe véve a térre 
tervezett növények ültethetőségét.
A barnamezős beruházás során fejlesztik töb-
bek között a közműveket; új csapadékvízcsa-
tornát, tér- és díszkivilágítást építenek ki; az 
ebtartók örömére pedig egy új kutyafuttatót 
alakítanak ki; valamint a zöldfelületeken intenzív 
növényesítést végeznek. A közel egy hektáron 
multifunkciós sportpálya, műfüves pálya, ext-
rém sportpark, kültéri asztalitenisz asztalok, 
lábteniszpálya, interaktív sporteszközök, és egy 
vadonatúj futókör várja majd a városlakókat, a 
sportolni vágyókat és az extrém sportolókat.

KÁBELKIVÁLTÁS

FÖLDKÁBELRE CSERÉLIK
A SZABADVEZETÉKET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának fi-
nanszírozásával hamarosan földkábelre vált-
ják a 20 kV-os szabadvezetéket a Csónaká-
zó-tó és a Herbolyai tó között.
A meglévő 1567 m nyomvonalú szabadvezeté-
kes hálózat és a transzformátorállomások el-
bontását követően 1629 m nyomvonalhossz-
ban új 20 kV-os földkábeles hálózat és a hozzá 
kapcsolódó új transzformátorállomás létesül. 
Emellett a meglévő kisfeszültségű áramkörök 
ellátására egy 521 m, és egy 307 m hosszú 
földkábelt telepítenek ki.
A kábelkiváltás az érintett területre tervezett 
további önkormányzati beruházások – többek 
között a vízi komplexum – megvalósítása ér-
dekében vált szükségessé.

JEDLIK CSELEKVÉSI TERV 

MÁR KAZINCBARCIKÁN IS TÖLTHETŐK AZ ELEKTROMOS AUTÓK
Átadták Kazincbarcikán azt a két darab töltőállomást, amik segítségével lehetővé vált az elektro-
mos autók köztéri töltése. Kazincbarcika Város Önkormányzata részt vett az elektromobilitás hazai 
ösztönzéséről szóló Jedlik Cselekvési Terv részeként elfogadott Elektromos töltőállomás alprog-
ramban, melynek általános célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának 
csökkentése és hazánk Környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése.

A Kazincbarcika Város Önkormányzata által te-
lepített elektromos töltőállomások a Jószeren-
csét út 1/a szám alatt, valamint a Munkácsy 
téren találhatók. 
A számtalan funkcióval rendelkező Smart töl-
tőoszlop rendkívül biztonságos, és a töltési 
pontonként 22 kW-os töltési teljesítménynek 
köszönhetően hatszor gyorsabban tölthetjük 
fel elektromos járműveinket, mint a háztartá-
sokban dugaszolóaljzat segítségével végzett 
töltés esetében. A töltési folyamat egyszerű és 
kényelmes, amelyet a Plug & Charge (Csatla-
kozz & Tölts) választásával, internet segítsé-
gével, illetve a telefonos hotline-on keresztül  
is elindíthatunk.
Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere a be-
ruházás és az átadó kapcsán kiemelte, hogy 
környezetvédelmi szempontból óriás jelentő-
sége van a töltőállomásoknak, valamint nem 
utolsósorban a városban is egyre több a zöld 
rendszámmal rendelkező gépjármű. A város-
vezető hozzátette, hogy az elektromos autók 
elterjedésével párhuzamban egy természetes 

folyamat része lesz, hogy a jövőben egyre több 
ilyen töltőállomás létesülhet a városban. 
 
A telepített töltőberendezések az alábbi specifi-
kációkkal rendelkeznek:
- 2 db „A” típusú (normál) töltőberendezés eST-
ATION SMART 22 kW
- töltőoszloponként 2 db „Type 2” csatlakozási 
lehetőséggel, melyből az egyik lehet kábeles;
- a töltő intelligens hálózati csatlakozásra és in-
telligens kommunikációra alkalmas valós idejű, 
kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os 
rendelkezésre állással (a vételezett energia-
mennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglalt-
ságra vonatkozó információk kijelzésével és fo-
lyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz 
például GSM-modul segítségével;
- OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehető-
ségét megteremtve);

- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
- a működés biztonságát garantáló bevizsgá-
lással rendelkezik és a kültéri elektromos be-
rendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelel;
- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, 
és legszélesebb körben alkalmazható techno-
lógia alapján tudja biztosítani;
- biztosítva lesz a központi IT-infrastruktúrára 
kapcsolódás – monitorozás és vezérlés, ügyfe-
leknek elérhető mobiltelefon applikáció, ame-
lyen keresztül külön regisztráció nélküli bank-
kártyás fizetés lehetséges

BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

HÚSZ MÁZSA  
HAL KERÜLT A  

KÖZKEDVELT TAVAKBA
Összesen húsz mázsa halat telepített szep-
tember 17-én Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata megbízásából a Barcika Park 
Nonprofit Kft. a Csónakázó-tóba, valamint a 
Herbolyán található I-es számú tóba.

Az önkormányzat 2020-ban is célul tűzte ki, 
hogy a helyi horgászok élményteli és ered-
ményes tóparti kikapcsolódásban vehesse-
nek részt. Idén a közkedvelt helyi tavakon ez 
már a harmadik telepítés lesz
A helyi horgászok körében mindig nagy vá-
rakozás előzi meg a haltelepítést. Egy egy 
ilyen esemény alkalmával több tucat érdek-
lődő figyeli a halak vízbeengedését. Az ál-
latok átlagosan 1,5 kg és 2,5 kg közötti sú-
lyúak. Legutóbb július végén volt telepítés, 
amikor 10 mázsa ponty érkezett a barcikai 
tavakba. 
A Barcika Park Nonprofit Kft. értesíti a hor-
gászokat, hogy a napi jegyek és az éves 
területi engedélyek értékesítése a Barci-
ka Park Nonprofit Kft. székhelyén a Kuruc 
út 9 szám alatt határozatlan ideig szünetel. 
(Részletek: kolorline.hu)

ELISMERÉS A MAGYAR MENTÉSÜGYÉRT

EMLÉKÉRMET KAPOTT SZITKA PÉTER
Az Országos Mentőszolgálat fennállásának 72. 
évfordulója alkalmából, május 19-én Szitka Pé-
ternek, Kazincbarcika Város polgármesteré-
nek Magyar Mentésügyért Emlékérmet ado-
mányoztak a magyar mentésügyért hosszú 
időn át végzett kimagasló tevékenységéért. 
A kitüntető díjat szeptember 9-én vehette 
át a városvezető Budapesten, a Vigadóban.

Kazincbarcika Város Önkormányzata évek 
óta figyelemmel kíséri és kiemelten kezeli a 
kazincbarcikai mentőállomás dolgozóit és 
munkájukat. 2011 óta évente a mentők nap-
ja alkalmából vendégül látják az itt dolgozó 

szakembereket, ezzel is köszönetüket fejez-
ve ki az áldozatos munkájukért. Hagyomá-
nyosan ezen alkalomból adja át Szitka Péter 
az állományban kiemelkedő tevékenységet 
folytató tagjának a Kazincbarcika Város Pol-
gármesterének Elismerő Oklevelet.
Idén a koronavírus-járvány miatt nem volt 
lehetőség a köszönetnyilvánítás ilyen for-
májának, ám a helyi mentősöknek a bizton-
ságos munkavégzés és a fertőzésveszély 
megelőzése érdekében új mosó-szárítógé-
pet ajándékozott az önkormányzat, hogy a 
szennyezett ruhákat ne kelljen hazavinniük a 
„Bajtársaknak”.

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Projekt: Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére
Projekt kódja: GZR-T-Ö-2016-0039  •  Támogatás összege: 4 952 000 Ft

GREEN PLAN ENERGY KFT.

600 MILLIÓS BERUHÁZÁS AZ IPARI PARKBAN
Számos új munkahely jöhet létre annak a beruházásnak köszönhető-
en, amelyet a kazincbarcikai székhelyű megújuló energiarendszerek 
telepítésével, az ehhez kapcsolódó tartószerkezetek gyártásával 
és kereskedelmével, valamint okosházak kivitelezésével foglalkozó 
Green Plan Energy Kft. tervez a Barcikai Ipari Parkban az elkövetkező 
időszakban.

Az önkormányzat és a cég haté-
kony együttműködése révén ta-
valy szeptemberben Szitka Péter 
polgármester és Plachy László, 
a kft. ügyvezető igazgatója je-
lentették be közös sajtótájékoz-
tatójukon, hogy a cég új építésű 
okosotthonokkal, és egy minden 
ízében 21. századi 63 lakásos bel-
városi társasházzal pezsdítené 
fel Kazincbarcika ingatlanpiacát.
– Az elkövetkező évben a cég a 
belvárosi Mátyás király út terüle-
tén lévő egykori lengyel piac terü-
letén készül az energiatakarékos 
társasházak építésére. A Barcikai 
Ipari Parkban történő fejlesztésük 
pedig mérföldkőnek számít váro-
sunkban – mondta Szitka Péter 
polgármester.
A Green Plan Energy Kft. a ta-
valy májusban, az önkormányzat-
tal megkötött bérleti szerződés 
szerint az ipari parkban mintegy 

három hektár alapterületű ingat-
lanon, 2-2,5 milliárd forintos be-
ruházást kíván megvalósítani két 
ütemben. A következő két évben 
egy logisztikai központot, vala-
mint egy új gyárcsarnokot kez-
denek építeni.
Szeptember 18-án a cég kazinc-
barcikai székhelyén vehette át a 
cég ügyvezető igazgatója, Plachy 
László a Magyar Állam 282 millió 
forintos versenyképességnövelő 
támogatását igazoló dokumentu-
mot Szíjjártó Pétertől, a külgazda-
sági és külügyminisztertől.
Plachy László kiemelte, hogy az 
593 millió forintos fejlesztés célja 
évi 1 millió darab napelem táblát 
tartó és rögzítő elem gyártása. 
A beruházás keretében Kazinc-
barcikán a meglévő gyártócsar-
nokba kerülne a két különböző 
lemezvastagság és szélesség 
megmunkálására alkalmas hen-
gerelt lemezmegmunkáló préselő, 
sajtoló, stancoló gépsor.
A fejlesztésnek, valamint a ka-
pacitásbővítésnek köszönhető-
en már 2021 júniusától akár 60 új 
munkahely is létesülhet a cég éle-
tében. A kiemelt beruházás meg-
valósulásával, ezen felül a követ-
kező két évtizedben újabb 150 fő 
kaphat munkát.
– A világgazdaságból csak nega-
tív hírek jönnek, gyárbezárások, 
elbocsátások, csődök. Ehhez, 
képest itt állunk Kazincbarcikán 

és egy rendkívül innovatív beru-
házásról beszélhetünk – emelte 
ki Szíjjártó Péter az ünnepélyes 
átadón. Hozzátette, hogy a vi-
lágjárvány miatt bizonyos fontos 
kérdésekre kevesebb figyelem 
szegeződött az elmúlt időszak-
ban, így van ez a klímacélokkal és 
a környezetvédelemmel kapcso-
latban is, holott a jövőért viselt 
felelősségnek az egyik legfonto-
sabb szegmense.
– Nekünk feltett célunk az, hogy 
2030-ra a magyar villamose-
nergia termelés 90%-a szén-
dioxidmentes legyen. Ezt két-
féleképpen lehet elérni. Először 
is nukleáris energiával, illetőleg 
napenergiával. A napenergia vo-
natkozásában szükségünk van 
olyan új technológiákra, amelyek 
versenyképessé tudják tenni a 
magyar napenergia-szektort. Ma 
egy olyan vállalat beruházását 
jelenthetjük be és ünnepelhetjük 
itt közösen, amely a lehető legne-
hezebb gazdasági korszakban is a 
teljes magyar napenergia-szek-
tor jövőbeni versenyképessé-
ge szempontjából meghatározó 
technológiai fejlesztést, illet-

ve technológiai beruházást hajt 
végre. Ez az innováció, amit ez a 
vállalat most ide behoz, 20%-kal 
növeli a napenergia-cellák ener-
giatermelését. Most ezzel a be-
ruházással, ezeket a korábban 
külföldről beszerzett eszközö-
ket, itthon Magyarországon fog-
juk tudni előállítani – mondta el a 
miniszter.
Demeter Zoltán a térség ország-
gyűlési képviselője köszönetét 
fejezte ki a cég vezetésének, 
valamint kollektívájának, hogy 
munkájukkal támogatják a kor-
mány ez irányú gazdasági mo-
delljét
– Úgy gondolom, hogy van va-
lami jelképes abban, hogy a cég 
megújuló energiával foglalkozik. 
A hagyományos energiahordo-
zókra, főleg a kőszén kiterme-
lésére épült fel valamikor ez az 
észak-borsodi iparvidék, köztük 
Kazincbarcikai is. Ma azonban már 
látható, hogy új utakat kell keres-
ni, a hagyományos energiahordo-
zók véges készletekkel bírnak. A 
megújuló gazdaság, az megújuló 
energiát és szemléletet kíván – 
tette hozzá a képviselő.
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ELADÓ LAKÁSOK 
A Barcika Szolg Kft. a Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonát képező 
alábbi 10 db lakóingatlant nyilvános licittárgyalás útján értékesíteni kívánja.

Cím Hrsz. Alapterület Szobák száma Ingatlan kikiáltási ára

Építők útja 36. fsz/3. 1136/25/A/3 35 m2 1 3.350.000 Ft

Építők útja 46. 2/10. 1136/25/A/90 40 m2 1 3.050.000 Ft

Építők útja 46. 3/16. 11365/25/A/96 37 m2 1 2.950.000 Ft

Iskola köz 1. 1/2. 1145/21/A/4 42 m2 2 4.000.000 Ft

Iskola köz 1. 1/4. 1145/21/A/6 42 m2 2 3.450.000 Ft

Május 1. út 8. 2/8. 1138/3/A/8 25 m2 1 2.550.000 Ft

Május 1. út 8. 3/11. 1138/3/A/11 25 m2 1 2.700.000 Ft

Május 1. út 30. fsz/4. 1136/19/A/36 44 m2 1 4.300.000 Ft

Munkácsy tér 3. 2/10. 1129/19/A/10 47 m2 2 6.650.000 Ft

Munkácsy tér 3. 3/15. 1129/19/A/15 53 m2 2 7.300.000 Ft

Az egyes lakásokra vonatkozó licittárgyalási felhívások elérhetőek a Barcika Szolg Kft. honlapján (www.barcikaszolg.hu).

A felhívással és a lakások megtekintésével kapcsolatban további információt munkaidőben 8 és 16 óra között az alábbi 
elérhetőségeken nyújtunk: tel.: +36-20/229-0402, e-mail: ingatlan@barcikaszolg.hu 

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

BALATONSZEPEZD
Kazincbarcika Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése, Magyarország 2020. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. § (3) bekez-
dése alapján, továbbá Kazincbarcika Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás 
rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 32/2014. (VI.27.) rendelet 16. § (2) bekezdése és a 
rendelet 2. mellékletét képező Versenytárgyalási Szabályzat alapján 

nyilvános versenytárgyalás útján értékesítésre meghirdeti a 
kizárólagos tulajdonában álló 8252 Balatonszepezd, 1446 hely-
rajzi számú, 1275 m2 alapterületű kivett „saját használatú út” 
megnevezésű, és Balatonszepezd, 1447 helyrajzi számú, 7916 
m2 alapterületű „kivett úttörőtábor” megnevezésű ingatlant, 
amelyek természetben Balatonszepezden találhatóak.

A Versenytárgyalási felhívás elérhető: www.barcikaszolg.hu

EGYMILLIÓ LÉPÉS ZSOMBIÉRT!
Mit tehetünk? Utaljunk 700 Ft-ot a Szép jövőért Zsombornak 
Alapítvány számlájára, tegyünk egy lépést, örökítsük meg a 
pillanatot és tegyük fel a fotót a Sma baby Zsombor eseményes 
csoportjába!
A kampány célja, hogy egymillió ember összefogásával 
összegyűljön Burinda Zsombor gyógykezeléséhez szükséges 
730 millió forint.

SZÉP JÖVŐÉRT ZSOMBORNAK ALAPÍTVÁNY 
Számlaszám: 11734152-21916838
IBAN: HU97 1173 4152 2191 6838 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB

Együtt sikerülhet!

KAZINCBARCIKA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szeptember 17-i munkaterv szerinti ülésén közel harminc napirendi 
pontot tárgyalt. A városatyák döntöttek többek között a Kazinc-
barcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSzSzK) Étkeztetés, Házi 
segítségnyújtás szolgáltatásainak és az I. Sz. Idősek Klubjának 
költöztetéséről, a városi temető ravatalozójának rekonstrukciója 
során felmerülő kiegészítő munkálatok költségeinek biztosításá-
ról, valamint önkormányzati telkek értékesítéséről.

A koronavírus-járvány miatt, a megelőzés érdekében idén a képvi-
selő-testület által odaítélt elismerő kitüntetések átadása rendha-
gyó módon nem az ünnepi közösségi eseményeken történt, ezért 
Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester a gré-
mium ülését megelőzően nyújtotta át Kazincbarcika Város Polgár-
mesterének Elismerő Oklevele kitüntetést és a Kazincbarcika Vá-
ros Sportjáért kitüntető díjat; valamint vette át a Felsőbarcikáért 
Alapítvány támogatói oklevelét Hazag Mihálytól, az alapítvány el-
nökétől.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vá-
ros közéletében; tudományos, gazdasági, művészeti, közigazgatási, 
közbiztonsági, nevelési, oktatási, közművelődési és kommunikáci-
ós tevékenységében; testnevelési és sportéletében; egészségügyi, 
szociális és karitatív ellátásban; civil szervezeti életében részt ve-
vők kimagasló érdemeinek elismerésére kitüntető díjakat és elis-
merő címet alapított.

Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele 
kitüntetésben részesült
Molnár Barnabásné, a Felsőbarcikáért Alapítvány oszlopos tagja.

Molnár Barnabásné közel másfél évtizede tagja a Felsőbarciká-
ért Alapítvány Kuratóriumának. A városrészen lelkes szervezője 
az alapítvány rendezvényeinek, kezdeményezéseinek. A rendez-
vények aktív résztvevője, vendéglátója, kiszolgálója. Javaslataival 
ötleteivel, kezdeményezéseivel pozitívan segíti a kuratórium mun-
káját. Szívén viseli a városrész gondjait, problémáit. Folyamatosan 
segíti az öregek, elesettek mindennapi gondjait.

2020-ben Kazincbarcika Város Sportjáért kitüntető díjban 
részesült 
Veres István, a Vegyész Röplabda Club edzője. (Portré: kolorline.hu)

Új helyen a KSzSzK szolgáltatásai

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ rendszerében mű-
ködő szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szolgáltatásai, 
a Család- és Gyermekjóléti Központhoz hasonlóan az Eszperantó 
út 2. szám alatti ingatlanba költöznek.

Az épületben történő felújítási, átalakítási munkálatok eredménye-
ként – tárgyi és szakmai feltételek tekintetében – minden szem-
pontból kitűnő állapotúra alakították ki. Megfelelő nagyságúak az 
irodák, az ügyfélfogadási rendszer, tágasak a közösségi terek, és 
egyéb kiszolgáló helységeket rendeztek be. A szakmai irányelvek 
és a jogszabályi előírások szigorú betartása mellett megvalósítha-
tó az intézményegység átszervezése az Eszperantó úti ingatlanba. 
Az Étkeztetés, Házi Segítségnyújtás felszabadult Csokonai úti te-
lephelyének megfelelő belső átalakítást követően alkalmas lehet a 
II. Sz. Bölcsőde „Játszócsoport” szolgáltatás működtetésére, míg a 
felszabadult csoportszobák, illetve kiszolgáló helyiségei megfele-
lőek lehetnek az 1. Sz. Idősek Klubja további működtetésének biz-
tosítására. 

Hamarosan elkészül a ravatalozó felújítása

Utolsó fázisához érkezett a ravatalozó épületének felújítása a városi 
temetőben. A kivitelező cég szakemberei a külső burkolási, valamint 
belső festési munkálatok befejezésén dolgoznak, valamint már szer-
kezetkész állapotban van a külső fedett nyitott előtér.

A tervek szerint november 1-jére átadják az épületet, így a minden-
szentek ünnepére és a halottak napjára egy korszerű, megújult épü-
letegyüttes környezetében emlékezhetnek szeretteikre a temetőbe 
látogatók.
 
Az eddigi rekonstrukción túl további infrastrukturális fejlesztések 
valósulnak meg a területen. Térkövezik a felső bekötő utat és a nyu-
gati felső bekötőutat; kiegészítő szigetelési munkálatokat végeznek 
az épületbelsőben. Az alapzatot sértő gyökérzeteket eltávolítják, a 
nyitott-fedett előtérhez kötődő csapadékvíz-elvezető szakaszokat 
felújítják, a fedett-nyitott előtér faszerkezeteit impregnálják. Egyes 
sérült szakaszokon az aszfaltot helyreállítják, a teljes temető esetében 
a villamos hálózatot mérőórássá alakítják és a releváns szakaszokon 
a kábelezési munkák végeznek. A felsorolt munkák eredetileg nem 
képezték részét a felújításoknak, ezért ezek elvégzéséhez bruttó 
8.100.000 Ft fedezet biztosítására van szükség.

Új lakóövezet kialakítása a terv

Új lakóövezt kialakítását és telkek árusítását tervezi Kazincbarci-
ka Város Önkormányzata. Az elmúlt időszakban több megkeresés 
is érkezett a főépítészi csoport felé, hogy lakóépülettel beépíthető 
telkeket vásárolnának magánszemélyek a városban. Jelenleg ilyen 
területekben szűkölködik Kazincbarcika, emelte ki Juhász-Nagy Ba-
lázs főépítész.
 
A Várhegy, a Ménes utca valamint a tervezett sportliget által határolt 
területen jelenleg is kertvárosias lakóövezet van kijelölve, ahol az ön-
kormányzat a jövőben értékesíteni szeretné a telkeket. Az említett 
helyen az utcahálózat tervezése a terület felosztásának pontosítása 
zajlik.
A főépítész elmondta, hogy 75-80 telek megvásárlása, illetve családi 
ház megépítésére lesz lehetőség.  Az árak kidolgozása és meghatáro-
zása folyamatban van, a projekt a műszaki előkészítés fázisában van, 
amiről a testület az őszi ülésszakban hozhat döntést. Mindezek után 
lesznek pontos információk a telkek értékesítési módjáról.
A tervek szerint olyan területet szeretnének kialakítani, ami a szoká-
sos kertvárosi környezet, valamint a lakóparkok közti átmenetnek felel 
meg. Ez azt jelenti, hogy egy egy területen 5-6 lakóingatlant lehetne 
kialakítani, ami a lakóközösségek jellegét erősítené.
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Ünnepet tartott szeptember 5-én 
Felsőbarcika közössége. Ünneplik 
összetartozásukat és alapítvá-
nyukat, mely összeforrt a város-
rész lakóinak mindennapjaival.

Az új évezred hajnalán, az előző 
évtized közösségformáló tevé-
kenységeinek hatására, dr. Czifra 
János, akkori képviselő-testületi 
tag hívta életre a Felsőbarcikáért 
Alapítványt. A cél nemes volt, mely 
elsődlegesen a „falusiak” életmi-
nőségének javítására fókuszált. 
Az alapító, valamint a mindenko-
ri kuratórium a kulturális örökség 
megóvása mellett kulcsfontossá-
gú feladatának tekintette Felső-
barcika bevonását a város vérke-
ringésébe. Az itt élők számára a 
Táncsics Mihály Művelődési Ház 
afféle kulturális agorává, a minő-
ségi találkozások színhelyévé vált. 
Az alapítvány elnökei, Fehér József, 
Viszoczky Sándor, nyolc éve pedig 
Hazag Mihály mindent megtettek 
a hagyományok életben tartásáért 
és új lehetőségek kiaknázásáért.
- Hál’ Istennek nagyon jó kap-
csolatot ápolunk a város vezeté-
sével, illetve a helyi civil szerve-
zetekkel. Évtizedes barátság fűz 
például az Újkazinci Baráti Körhöz 
és a Kazincbarcikai „Teljes Éle-

tért” Egyesülethez. Sarkalatos 
pontja a működésünknek, hogy 
kielégítsük a városrész lakókö-
zösségének kulturális igényeit és 
eljárjunk ügyes-bajos dolgaikban, 
valamint hozzájáruljunk Felsőbar-
cika fejlődéséhez. Sajnos, a koro-
navírus-járvány miatt több prog-
ramunk elmaradt, de egyébként 
nem telik el hónap anélkül, hogy 
ne lenne valamilyen eseményünk 
– tájékoztatott Hazag Mihály, a 
Felsóbarcikáért Alapítvány kura-
tóriumi elnöke.
A Felsőbarcikáért Alapítvány mél-
tó módon készült a bicentenári-
um megünneplésére. Szeptember 
5-én mazsorettbemutató szóra-
koztatta az érdeklődőket, majd a 
Táncsics Mihály Művelődési Ház 
nagytermében dr. Czifra János 
alapító és Pásztor László önkor-
mányzati képviselő mondott ün-
nepi köszöntőt. Ezt követően em-
léklappal jutalmazták a volt és a 
jelenlegi kuratóriumi tagokat, va-
lamint mindazon személyeket, akik 
segítették az alapítvány munkáját. 
A kulturális műsorban az egri Gár-
donyi Géza Színház művészei ope-
rett betétekkel és táncdalelőadás-
sal szórakoztatták a közönséget. 
A nap végén a talpalávalót Oroszi 
György húzta.

FELNŐTT OKTATÁS

ELINDULT A „SZUPER 
NAGYI” KÉPZÉS

Valószínűleg nincs a Földön olyan 
nagyszülő, - legyen az nagyma-
ma, vagy nagypapa - aki ne ren-
delkezne szuper képességekkel. 
Hiszen a nagyi sütije a legízlete-
sebb, nagypapával pedig a világ 
legjobb dolga a fészerben bar-
kácsolni.

Minden bizonnyal így gondolja ezt 
az univerzum valamennyi gyer-
meke. Igen ám, de lehet a nagyik-
ból még szuperebbet faragni. 
Szeptember 7-én indult útjára 
ugyanis Kazincbarcikán a TOP-
7.1.1-16-H-ESZA-2019-01017 
azonosítószámú „Szuper Nagyi” 
képzés, melyre a Kazincbarcika 
Város Kommunális és Kulturális 
Fejlődéséért Alapítvány nyújtott 
be sikeres pályázatot, a Területi 
és Településfejlesztési Operatív 
Program keretén belül. A kurzus 
a CédrusNet Egyesület akkredi-
tált képzése, melyet városunk-
ban a CédrusPont Kazincbarcika 
valósít meg. A „Szuper Nagyi” 
programra jelentkezett hallga-
tók ötven és nyolcvan év közöt-

tiek. A meghirdetett tíz tanegy-
ségből az első héten már hármat 
megtartottak, így Sütő Ágnest, a 
CédrusPont szakosztály, valamint 
a program vezetőjét faggattuk az 
első benyomásairól.
– Nagyon kellemesen telt az első 
hét a „Szuper Nagyi” képzésben, 
mert igazán jó hallgatói gárda ver-
buválódott össze. Az előadásokat 
tartó dr. Csontos Jánosné, Pelle 
Anna, Gergely Judit és Lukács Já-
nosné, tudásuk legjavát nyújtva, 
rendkívül élvezetesen, interaktív 
módon adták át ismereteiket a 
résztvevőknek. A visszajelzések 
azt mutatják, hogy a leendő szuper 
nagyik nagyon élvezik a tréninget, 
temérdek információval gazdago-
dunk, sokat nevetünk. Hétfőn az 
önismerettel, illetve az asszertív 
kommunikációval kezdtünk. Szer-
dán a kisgyermekek fizikai, intel-
lektuális és szociális fejlődéséről 
hangzottak el hasznos informáci-
ók. Csütörtökön a speciális képes-
ségekről esett szó, például, hogy 
mit jelent a kreativitás – osztotta 
meg élményeit Sütő Ágnes.

RENDŐRSÉG CENTENÁRIUMI RAJZPÁLYÁZAT

KAZINCBARCIKAI KISLÁNY 
NYERTE A KREATÍV KÜLÖNDÍJAT
Az egységes magyar rendőrség 
létrehozásának és fennállásá-
nak 100. évfordulója alkalmából 
meghirdetett Centenáriumi rajz-
pályázat 11-14 éves korcsoport-
jának kreatív különdíjasa a ka-
zincbarcikai Fóris Anna lett.

Anna a Tompa Mihály Reformá-
tus Általános Iskola hetedik osz-
tályos diákja. A kitűnő tanuló kis-
lány nagy szenvedélye a rajzolás, 
számos rajzpályázaton indult 
már. Kedvenc tantárgya a test-
nevelés, imád sportolni, így nem 

véletlen, hogy a VRCK utánpótlás-
csapatának a tagja. A Centenáriumi 
rajzpályázatra édesapja, Fóris Zsolt 
r. alezredes hívta fel a figyelmét, aki 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság Kommuni-
kációs és Megelőzési Osztályának 
főelőadója.
A tehetséges ifjú hölgy, szeptem-
ber 10-én, az Országos Rendőr-fő-
kapitányságon, dr. Pozsgai Zsolt r. 
vezérőrnagytól, a személyügyi or-
szágos rendőrfőkapitány-helyet-
testől vette át az elismerést, édes-
apja kíséretében.

KIÁLLÍTÁS

„SZÍNEK ÖSVÉNYÉN”
Kiállítás nyílt a Mezey István Művészeti Központ emeleti kiállító-
termében szeptember 17-én csütörtökön. A tárlaton Máté Andrea és 
Ivanics Judit alkotásait tekintheti meg a művészetkedvelő közönség.

A kiállítást Bakos Márta kép-
zőművészet-terapeuta nyitot-
ta meg. A tárlaton Máté Andrea 
festményei és Ivanics Judit fotói 
tekinthetők meg.
Máté Andra elárulta, nem szereti 
a művész megszólítást, stílusá-
ban inkább az absztrakt felé irá-
nyul. Számára ez a legideálisabb 
önkifejező eszköz. Nem szereti 
definiálni saját stílusát, hiszen 
ez egy nagyon tág fogalom.
Ivanics Judit emberek fotózásá-
val kezdte a munkásságát, majd 
kinyílt számára a világ. Képeivel 
elsősorban meg szeretné mutat-
ni az embereknek, hogy mi min-
den mellett sétálnak el, ebben a 

rohanó világban. Emellett gye-
rekeket is nagyon szeret fotóz-
ni, mert nem kedveli a beállított 
képeket, és velük igazán spon-
tán munkákat lehet létrehozni.
A két alkotó hallotta Burin-
da Zsombor történetét, és úgy 
érezték segíteniük kell a csa-
ládnak, így a szeptember 17-én 
nyílt kiállítás festményei, il-
letve fotói után befolyt összeg 
100%-át Zsombor számára lét-
rehozott alapítványnak ajánlot-
ták fel, ezzel támogatva a kisfiú 
gyógyulását. A tárlat novem-
ber 6-áig tekinthető meg a Me-
zey István Művészeti Központ 
emeletén.

JUBILEUM

20 ÉVES A FELSŐ
BARCIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

A Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársai fo-
lyamatosan végzik a város területén szük-
séges gallyazási és ritkítási munkálatokat. 
Kazincbarcika frekventált útjait, tereit, ját-
szótereit és parkolóit érintő területeken a 
közlekedési táblák láthatóságát akadályozó, 
illetve a sérült, balesetveszélyes gallyakat 
távolították el a szakemberek, a lombhullást 
követően, október  második felétől üteme-
zetten pedig elkezdődik az vágásérett, elö-
regedett fák kivágása is.

Mint ismeretes tavaly több kárt okozó eset 
is történt a viharok által letört ágak és kidőlt 
fák miatt. Kazincbarcika Város Önkormány-
zata és a kft. is elsőrendű feladatként kezeli 
a településen lévő növények folyamatos el-
lenőrzését, különös tekintettel a játszótere-
ken, a belső tereken, a nagy forgalmú utak és 
parkolók mentén lévő fákra, hiszen az elöre-
gedett, beteg vagy sérült egyedek zordabb 
időjárás esetén akár súlyosabb károsodást 
vagy balesetet is okozhatnak.
Városunkkal közel egyidős, 50-60 éves, 
vastag törzsátmérőjű fák kivágása vált 
szükségessé, melyek sok esetben légveze-
tékekbe lógnak vagy gyökérzetük feltöri az 
utat, megrongálja a vízvezetékeket vagy a 
zárt csapadékelvezető rendszereket.
A fakivágási munkálatok idejére a károk és 
balesetek megelőzése érdekében a parko-
lók lezárását kezdeményezik, ezért kérik a 
lakosságot, hogy az adott időszak korláto-
zásait vegyék figyelembe és betartani szí-
veskedjenek!
A zöldhulladék összegyűjtését és elszállítá-
sát a munkaterületről folyamatosan biztosít-
ják a Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársai.

A városvezetés kiemelt fontosságúnak tart-
ja a beruházások során is a zöldfelületek 
pótlását és bővítését, ezért minden esetben 
szerződéses kötelezettségként jelölik meg 
az előnevelt csemete kiültetését. A kivágott 
fákat folyamatosan pótolják, valamint év-
ről évre több tucat újabb csemetét ültetnek 
Kazincbarcikán. Tavaly a város közterületein 
összesen valamivel több, mint ötven fa kivá-
gására került sor, és közel háromszáz cse-
metét ültettek a „65 ezer növény a 65 éves 
városba” elnevezésű közösségi akció kere-
tében. A kivágott egyedek pótlására legké-
sőbb jövő tavaszig sor kerül.
Kazincbarcikán rendelet szabályozza, hogy 
a családi házas övezetekben lévő ingatla-
non és az előttük lévő, az útig tartó szaka-
szon a tulajdonos felelőssége a gallyazás és 
ritkítás és a növényzet karbantartása. Vo-
natkozik ez többek között a sövényekre, a 

ház előtt kiültetett gyümölcsfákra és a tel-
jes zöldfelületre is. Az esetlegesen az utak 
beláthatóságát zavaró fák, gallyak met-
szését a tulajdonosnak kell elvégezni, illet-
ve viharkár esetén jeleznie a Barcika Park 
Kft. szakembereinek. Légvezetéket érintő 
probléma esetén az illetékes közmű üze-
meltető értesítése szükséges.  A Kazinc-
barcikai Önkormányzati Rendészet mun-
katársai ellenőrzik és bejelentés esetén 
figyelmeztetik erre a lakosokat. Ha ezek 
után sem történik meg az ingatlan terüle-
téhez tartozó növényzet rendbetétele, az 
büntetést von maga után. Idén tavasztól 
közel harminc esetben történt intézkedés, 
melyeknél minden esetben határidőn belül 
megoldották a lakók a problémát. A felszó-
lítást követően rendbe tették a portájukat, 
így megszűnt a jogellenes és balesetve-
szélyes állapot.

BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

ELTŰNNEK A VESZÉLYT JELENTŐ FÁKELTŰNNEK A VESZÉLYT JELENTŐ FÁK
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A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet,  
illetve bővebb felvilágosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában,  

3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2020. október 30. (péntek) 15.00-ig lehet benyújtani.

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

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, ezáltal 
életükben a kultúra is jelen van.

JELENLEG MEGPÁLYÁZHATÓ ÜRES LAKÁSOK:

112-es lakás 24 m2 minikonyha nélküli
4-es lakás 27 m2 minikonyhás, mikrohullámú sütővel ellátott
8-as lakás 24 m2 minikonyhás, mikrohullámú sütővel ellátott

120-as lakás 24 m2 minikonyha nélküli

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MUSKÁTLI 
NYUGDÍJASHÁZ

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy  

a BMH Nonprofit Kft.  
ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartási rendje 

2020. október 1-től 
megváltozik.

A jelzett naptól a kazincbarcikai ügyfélszolgálat 
az alábbi nyitvatartási időben áll ügyfeleink 

rendelkezésére:

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/a 

hétfő: 08:00 – 16:00
kedd: ZÁRVA
szerda: 07:00 – 19:00
csütörtök: 08:00 – 16:00
péntek:  08:00 – 16:00

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu 
weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft. BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

ÚTICÉL KOLORCITY
TOP-7.1.1-16-H-015-3

ÍRJUK EGYÜTT  
KAZINCBARCIKA KÖNYVÉT!
Az elmúlt 20 év eseményei és történetei egy exkluzív 
kiadványban. Várjuk olyan egykori vagy jelenleg is 
Kazincbarcikán élő, tevékenykedő lakók jelentkezését, akiknek 
érdekes történeteik és fényképeik vannak városunk közel és 
régmúltjából. 

Fiatalkori kalandok, hétköznapok, iskolai-, kulturális 
rendezvények helyszíneit, baráti társaságok hangulatát 
keressük.

A fényképek és a hozzájuk fűződő történetek digitálisan 
a rendezveny@barcikaart.hu e-mail-címen, vagy papír 
alapon, zárt borítékban a Mezey István Művészeti Központ 
információs pultjánál átvételi elismervény ellenében adhatók le.  
(A papír alapú forrásokat minden esetben 
visszajuttatjuk az eredeti tulajdonosnak.)

Rangos elismerést vehetett át a közelmúltban Tóthné Szepesi Éva, a 
Kazincbarcikai Városi Sportegyesület Atlétikai Szakosztályának edzője. 
A Magyar Atlétikai Szövetség a Magyar Atlétika Utánpótlásáért kitün-
tető díjban részesítette, melyet augusztus 29-én, a Hidegkúti Nándor 
Stadion dísztermében kapott kézhez.

Tóthné Szepesi Éva évtizedek óta a kazincbarcikai atlétika élet meghatá-
rozó alakja. A korábban ugyancsak versenyszerűen atletizáló sportem-
ber a Nyíregyházi Főiskolán fejlesztette tovább képességeit. Főiskolás-
ként, a város színeiben lett magyar bajnok váltófutásban, 400 méteres 
gátfutásban pedig a dobogó második fokára állhatott az Országos Baj-
nokságon, sőt ebben az időszakban válogatott kerettag is volt.
Szülővárosába visszatérve, pedagógusként több mint két évtizede ne-
veli a sport szeretetére a gyerekeket a Kazinczy Ferenc Tagiskolában, 
valamint tíz éve a KVSE edzőjeként készíti fel az utánpótlás korosztályt. 
Gyermekei rendre diákolimpiai bajnokságok érmesei. Kezei alól olyan ifjú 
sportolók kerültek ki, akik között ma már válogatott versenyzők van-
nak. Iskolája 2012-ben kapcsolódott be a Kölyök Atlétika, illetve a Sport 
XXI. Atlétikai Alapprogramba, mely lehetővé teszi a 7-12 éves korosztály 
rendszeres versenyeztetését.
– Rettenetesen büszke vagyok a gyerekekre, mert ezeken az Észak-ma-
gyarországi Regionális Versenyeken folyamatosan dobogós helyezése-
ket érünk el. A járványhelyzet teljesen kétségbe ejtett, hiszen kemé-
nyen dolgoztunk, nagyon jó csapataim voltak, s a karantén miatt nem 
jutottunk el az Országos Diákolimpiára. Szeptember 13-án vettünk részt 
először versenyen az U 11-es és az U13-as korosztállyal, melybe a 9-10, 
illetve a 11-12 éves gyerekek tartoznak. Leírhatatlan öröm a számom-
ra, hogy mindkét együttessel győztünk - büszkélkedett tanítványaival 
a tanárnő.
Amikor a díjra terelődik a szó, meséli, hogy meglepetésként érte, de nagy 
megtiszteltetésnek tartja, hiszen az a Miskolc Városi Sportiskola atlétika 
szakosztályának vezetősége terjesztette fel a kitüntetésre, ahová a KV-
SE-ből kikerülő gyerekek járnak.
- Edzőként fontosnak tartom, hogy a tehetséges sportolóknak esélyt 
adjunk a képességeik minél nagyobb kiaknázására. Amit mi tudunk, 
megteszünk, ám amikor látom, hogy egy- egy ügyesebb gyerek kinőtte a 
lehetőségeinket, javaslom a továbblépést. Így volt ez többek között Tóth 
Anna, Komlósi Panni, valamint Papp Dorina esetében is, akik több éve 
elszakadtak a kazincbarcikai klubtól, de azóta is korosztályos bajnokok. 

SÚLYEMELÉS

„ARANYESŐ” A 
NARANCS KUPÁN

Szeptember 5-én rendezték meg Tégláson a XVI. Narancs Kupát, 12 
súlyemelő egyesület részvételével. A KVSE súlyemelői három ver-
senyzővel képviseltették magukat az országos megmérettetésen.

Pacsuta Gergő, Féderer Benjamin 
és Holló Szilárd fegyelmezett 
versenyzéssel, szép gyakorlato-
kat bemutatva saját kategóriá-
jukban végül mindannyian a do-
bogó legfelső fokára állhattak fel. 
Az ifjúsági korcsoportú Pacsuta 
Gergő 61 kg-ban, 161 kg össztel-
jesítménnyel lett aranyérmes, Az 
ugyancsak ifi Féderer Benjamin a 
81 kg-os súlycsoportban, 265 kg 
összeredménnyel érdemelte ki az 
első helyet. A junior korosztályban 
versenyző Holló Szilárd pedig 340 
kg-os összteljesítménnyel állt fel a 

dobogó legfelső fokára. Sajnos a 
koronavírus – járvány igencsak 
leszűkítette a versenynaptárat, 
több nemzetközi verseny el-
maradt. Amennyiben az év má-
sodik felében a járványhelyzet 
engedi, Holló Szilárdra még vár 
néhány verseny, ahol bizonyít-
hat. Szeptember a Súlyeme-
lő Magyarországi Egyetemi és 
Főiskolás Országos Bajnoksá-
gon, októberben pedig a Fel-
nőtt, illetve a Junior Országos 
Bajnokságon indul, ha a korona-
vírus nem írja felül a terveket.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SPORT CLUB

MOL MAGYAR KUPA:  
A LEGJOBB 64 KÖZÖTT 

A hétvégén került sor a MOL Ma-
gyar Kupa idei sorozatának ha-
todik fordulójára. A főtáblára 128 
csapat került, így a pénteki, szom-
bati és vasárnapi játéknapokon 
rendszerint 64 mérkőzésre került 
volna sor, azonban hét meccset a 
koronavírus-járvány következté-
ben halasztottak, így egyelőre 57 
csapat lehet biztos abban, hogy a 
novemberi hetedik fordulóban is 
pályára lép.

A Kolorcity Kazincbarcika SC-t 
a Fejér megyei első osztályban 
szereplő Sárbogárd SE csapatá-
val sorsolták össze. A kék-sár-
gák és az ellenfelük játékosainak 
PCR-tesztje kivétel nélkül nega-
tív lett, így szombaton elutazhat-
tak a találkozóra. A két osztálybeli 
különbség hamar megmutatko-
zott a meccsen, hiszen az ellenfél 
sem erőnlétileg, sem tempóban, 

sem taktikában nem tudta fel-
venni a kesztyűt a barcikaiak-
kal szemben. A vezetőtalálatot 
Bereczki Dániel szerezte meg a 
19. percben, egy gólos előnyü-
ket viszont az első játékrészben 
nem sikerült növelni. A mérkő-
zés második negyvenöt percé-
ben Oldal Tibor talált be kétszer 
az ellenfél kapujába, így beállít-
va a 0:3-as továbbjutást jelen-
tő végeredményt. Vitelki Zoltán 
kétgólos vezetés után változta-
tott először a csapaton Németh 
Tamást az 58. percben váltotta 
Mikló Roland, majd a 64. perc-
ben Farkas András helyére Ol-
tean Sergiu Adrián érkezett, il-
letve a 76. perctől Toma György 
helyett Kelemen Marko kapott 
lehetőséget, a csereként beállt 
játékosok azonban most nem 
tudtak gólokkal hozzájárulni az 
eredményhez.

SÁRBOGÁRD SE - KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0:3 (félidőben: 0:1)

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SE

ELKEZDŐDÖTT A SZEZON
A szezon első mérkőzésén a ko-
rábban NB I/B-ben is szerepelt 
Nyírbátort fogadta a Kazincbarcikai 
KSE. A találkozót nézők nélkül, zárt 
kapuk mögött bonyolították le. 

A házigazdák alaposan átala-
kult csapata jól kezdte a mér-
kőzést, hiszen 3-1-re vezetett. 
A félidő derekán Csörgő góljaival 
már 8-5-ös hazai előnyt muta-
tott az eredményjelző. Pánczél és 
Szűcs gólerős játékával azonban 
fordított a nyírségi együttes, és 
már ők álltak jobban. Ölschléger 
Krisztián hiába kért időt kétgólos 
vendég előnynél, a házigazdák 
nem tudtak egyenlíteni. Az első 

félidőben 18-17-re a Nyírbátor 
vezetett. 
A második etapban sem követke-
zett be a várt fordulat, mert a KKSE 
10 perc alatt mindössze 1 gólt do-
bott, míg a vendégeknél Pánczél 
és Szúcs mellé Szedlacsek és Mé-
száros is felnőtt, és így tekintélyes 
lett a nyírségi előny. A második 
félidőre teljesen elfáradó és hitét 
vesztett barcikai együttes súlyos 
37-26-os vereséget szenvedett. 
A csapat legközelebb szeptember 
20-án vasárnap Hajdúnánáson 
szerepel, majd szeptember 26-án 
szombaton este 6 órától a Nádud-
vart fogadja a Don Bosco Sport-
központban. 

ATLÉTIKA

Nívós kitüntetéssel jutalmazták 
Tóthné Szepesi Éva munkásságát
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INTERJÚ

MINDÖRÖKKÉ TOUR DE HONGRIE 
MAGYAR GYŐZTES A TOUR DE HONGRIE VERSENYÉN

SIKERE S KAZINCBARCIKAI SZAKASZ
A 41. Tour de Hongrie előtt tiszte-
legve Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata megbízásából a Barcika 
Art Kommunikációs, Kulturális és 
Sport Szolgáltató Kft., valamint 
a Tour de Hongrie (TDH) főszer-
vezője, a Vuelta Sportiroda pá-
lyázatot hirdetett Kazincbarcikán 
található lakóépületre festhető 
tartós, kreatív alkotás tervezé-
sére. A Csokonai út 20. szám alat-
ti társasház homlokzatát díszítő 
győztes pályamű megálmodója 
Dani Márton, budapesti diplomás 
grafikus, akivel a díjátadó után be-
szélgettünk.

Hogyan érezte magát a díjátadó 
után?
Már jól vagyok, de a pulpituson 
nagyon izgultam. Inkább introver-
tált személyiségként jellemezném 
magam, úgyhogy ritkán voltam 
olyan zavarban, mint most a szín-
padon, bár a díjátadó egyedi pilla-
natait semmiképp nem hagytam 
volna ki.

Milyen eredetiben látni a terveit?
Lenyűgöző, de amit eddig a vá-
rosból láttam, az is bámulatos. 
Egyszerűen zseniálisak a színes 
házfalak, grafikusként nem győz-
tem csodálni őket. A díjat is nagyon 
szép környezetben vehettem át, 
kedvesek az emberek, jó volt a 
hangulat. Igazán jól éreztem itt 
magam.

Hol akadt rá a pályázati kiírásra 
és mi ragadta meg benne a fan-
táziáját?
Azt hiszem, az instagramon kö-
szönt rám a hirdetés. S hogy mi 
volt, ami megfogott? Bevallom, a 
pályamű mérete volt a legcsábí-
tóbb. Nem mindennap dolgozhat 
az ember egy ilyen monumentális 
alkotáson.

Nyilván nem könnyű egy 30x12 
méteres falfestmény vázlatait 
megcsinálni. Hogyan készültek 
el a tervek?
Én a felhelyezésben nem vet-
tem részt, az Grubánovics Attila 
és Karácsonyi László munkája. A 
grafikai terveket csináltam, digi-
tális formában. Tulajdonképpen a 
kutatómunka vett hosszabb időt 
igénybe.  Utána kellett néznem a 
barcikai falfestményeknek, hi-
szen a vázlatoknak illeszkedni-

ük kellett a Kolorcity - koncepci-
óhoz. Ezen túlmenően a Tour de 
Hongrie grafikai elemeit is meg-
vizsgáltam, hogy egy koherens 
mű születhessen. A pályázatra 
két tervezettel jelentkeztem. Az 
elsőben a kupa volt az inspiráció 
forrása, a másikhoz pedig a Tour 
de Hongrie honlapján talált fotó 
adta a motivációt. Most már nem 
titok, az utóbbival nyertem. Hozzá 
kell tennem azonban, hogy a kivi-
telezésben a barátnőmnek, Nagy 
Henriettának kiemelt szerepe 
volt. Az eredeti skiccben ugyan-
is a biciklis alak egy fekete-fehér 
folthatású kép volt, amit a ked-
vesem túl komornak talált. Az ő 
javaslatát szem előtt tartva, szü-
letett meg ez a kék- fehér kom-
pozíció, összhangban a Tour de 
Hongrie színeivel. A figura mögötti 
piros komplementer ugyanakkor 
azonnal ráirányítja a tekintetet a 
központi alakra, ezáltal még di-
namikusabb hatást keltve ezzel.

Figyelemmel szokta kísérni a kör-
versenyt?
Férfiasan beismerem nem igazán 
jellemző. Nem vagyok egy spor-
tos típus, a kerékpározás pedig a 
lehető legtávolabb áll tőlem. Oly-
annyira, hogy gyerekként mindig 
próbálkoztam megtanulni, de so-
sem sikerült.

Annyit tudok Önről, hogy Buda-
pesten él és grafikus. Beszélne 
egy kicsit bővebben a munkájáról?

Amikor a munkámról van szó, azt 
szoktam mondani, hogy a bé-
lyegtől az óriás molinóig elég sok 
mindent csináltam a nyomtatott 
grafika területén. Egyébként a 
honvédségnél vagyok alkalma-
zásban tíz éve. Általában könyv-
borítókhoz, reklámanyagokhoz, 
szórólapokhoz készítek grafiká-
kat.

Hogyan került erre a pályára? A 
számítógépes grafikán kívül sze-
ret rajzolni, festeni?
Szívesebben nevezem terve-
zői, vagy alkalmazott grafikának 
a munkámat, de a kérdésre vá-
laszolva, igen, gyerekkoromtól 
szeretek rajzolni. Ez valószínűleg 
családi indíttatás is lehet, mert 
édesapám szintén grafikus, va-
lószínűleg tőle örökölhettem a 
kéz ügyességem.

Mit lehet tudni a magánember Dani 
Mártonról?
A munkámban törekszem a folya-
matos fejlődésre, ami, úgy vélem, 
ezen a területen elengedhetet-
len. Most éppen az animációval 
foglalkozom behatóbban. Szeren-
csére édesapám szakmai támo-
gatására bármikor számíthatok, 
amiért rendkívül hálás vagyok. Az 
egyetem utolsó évében ismertem 
meg a kedvesem, aki ugyancsak 
grafikus. Elmondhatom, hogy iga-
zán kreatív közösség vesz körül, 
amely folyamatosan új dolgok fel-
fedezése felé visz.

Szeptember elsején érkezett Kazincbarcikára a 41. Tour de Hongrie 
mezőnye. A város a negyedik szakasz célállomásaként adott otthont 
a körversenynek, ahol sorozatban harmadik szakaszát nyerte meg 
Jakub Mareczko. A Tour de Hongrie versenyén tizenöt év után újra ma-
gyar győztest ünepelhettünk, hiszen Valter Attila szerezte meg az ösz-
szetett győztesnek járó sárga trikót.

Nagy esőzés nyitotta a Magyar 
Körverseny negyedik napját, az éj-
szaka folyamán rengeteg csapadék 
hullott Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyére, de a sárospataki rajtra 
csillapodott az időjárás. A szeren-
csi gyorsasági részhajrá után ala-
kult ki a nap szökése, amelynek 
két magyar résztvevője is volt: az 
ausztrál Chris Harper, a spanyol Di-
ego Sevilla és az ugyancsak spa-
nyol Alejandro Osorio mellé csat-
lakozott Pelikán János és Rózsa 
Balázs. Az ötös legnagyobb előnye 

3:35 perc volt, ahol a szökés során 
a mieink kitettek magukért, Rózsa 
Balázs és Pelikán János is gyűjtött 
pontokat a gyorsasági és a hegyi 
hajrák során.
A szökevények közül Chris Harper 
tartotta magát a legtovább, a me-
zőny azonban ezen a napon is jól 
kalkulált, az utolsó kazincbarcikai 
körben ledolgozta hátrányát, így 
ismét szabad út nyílt a sprinterek 
előtt. A mezőnybefutó előtt, más-
fél kilométerre a céltól bukás tör-
tént a mezőny közepén, így az elöl 

maradtak csatázhattak a szakaszgyőzelemért. 
A kazincbarcikai befutónál aztán Jakub Ma-
reczko esélyt sem adott kihívóinak. Sorozat-
ban harmadik szakaszát nyerte meg a Magyar 
Körversenyen, ilyesmire a viadal 95 esztendős 
történetében 1953-ban volt példa legutóbb, 
akkor a magyar Bartusek Béla tudott egymás 
után három etapsikert begyűjteni. A befutónál 
második helyen végzett a lett Emils Liepins, 
harmadik helyen a holland David van der Poel, 
a magyarok közül pedig Karl Ádám volt a legy-
gyorsabb, aki elcsípte a tizedik helyet.
– A barcikai helyszínt csak kiemelni lehet, már 
csak azért is volt ez a nap különleges, mert egy 
hegyi körpályán ment a verseny, így ez egy na-
gyon látványos és izgalmas szakasz volt. Gyö-
nyörű a helyszín és a befutó is nagyon jó han-
gulatú volt, nekem nagyon tetszett. Valamint, 
ami igazán különleges, hogy egy körversenyen 
nagyon ritka az, hogy valaki két szakaszt nyer-
jen az ötből, hogy hármat az pedig még külön-
legesebb, ez a fantasztikus olasz fiú Mareczko, 
hatalmasat ment – mondta a verseny főszer-
vezője Eisenkrammer Károly.
A gyorsasági pontversenyben a Skoda és a 
Europcar díját, a zöld mezt, az olasz Jakub Ma-
reczko, a hegyi pontversenyben, a Cofidis díját, 
a piros mezt, a spanyol David Lozano érdemelte 
ki. A legjobb magyar versenyző, Szatmáry And-
rás, a Magyar Közút Zrt. és a Bringasport díját, a 
fehér mezt vehette át.
– A Pilisben nagyon sokat edzek, és az első 
szakasz egy edző körömön volt, ahol heti szin-
ten tekerek, így ez egy nagyon kedves helyszí-
ne volt a szívemnek. Tőlem kicsit távol áll a sík 
terep, de még azok is nagyon jók voltak, szóval 
nekem az összes szakasz egyformán tetszett. 
Szeretem a Tour de Hongrie-t, mindig is külön-
leges helyet foglalt el a szívemben, mondhatni 
ez az én Tour de France-om, minden évben na-
gyon várom már – árulta el Szatmáry András a 
magyar válogatott versenyzője.
Szeptember másodikán indult a viadal zárónap-
ja a királyetap, amely döntést hozott az ösz-
szetett győzelemről. A mezőny 11:30-kor in-
dult útjára Miskolcról, a Szent István térről. A 41. 
Tour de Hongrie utolsó szakaszán, Valter Attila 
megnyerte a kékestetői befutót. A győztes az 
etapsiker mellé az összetett győztesének járó 
sárga trikót is megszerezte magának, így ti-
zenöt esztendős szünet után ünnepelhettünk 
újra magyar győztest a hazai körversenyen.
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IDŐSEK HÓNAPJA KAZINCBARCIKÁN

RENDHAGYÓ PROGRAMOK

AKTÍV OKTÓBER JÓTÉKONYAN
Októberben rendhagyó módon ünnepli a szépkorúakat Kazincbarcika 
Város Önkormányzata, valamint a programokat szervező cég a Bar-
cika Art Kft. városunkban.

A szokásoktól eltérően a korona-
vírus-járvány miatt az eddigiek-
nél is nagyobb figyelmet kell for-
dítani idős szeretteinkre, éppen 
ezért a zárt térben szervezett 
közösségi programokat újszerű, 
a szabadban is végezhető ese-
mények, otthon élvezhető re-
ceptverseny, totók, kvízjátékok, 
rajzpályázat, televíziós műsorok, 
online torna váltják fel.
A szervezők nagy figyelmet for-
dítanak, hogy a szépkorúak ak-
tívan be tudjanak kapcsolódni 

egy-egy programba, előtérbe 
helyezve a napi testmozgás fon-
tosságát, valamint a mentális ál-
lapot frissen tartását.
Izgalmasnak ígérkezik a Csóna-
kázó-tó gyönyörű környezeté-
ben rendezett „A nagy kapás” 
fantázianevű horgászverseny 
vagy pedig a „Senior Kul-túra”, 
amik jótékony célt szolgálnak. 
A nevezési díjak összegét és a 
programokon kihelyezett gyűj-
tőpontokba befolyt adományo-
kat az SMA1-es típusú betegség-

ben szenvedő Burinda Zsombor 
gyógykezelésére ajánlják fel.
Mindezeken kívül otthonunkban 
is kreatívkodhatnak a szépkorú-
ak, hiszen előre meghatározott 
alapanyagokból és eszközökkel 
horgolt csengőt készíthetnek. 
Az elkészített horgolt csengő-
kért Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata csengőnként 100 
Ft-tal járul hozzá Zsombor ke-
zeléséhez. A kiscsengőket a ké-
sőbbiekben támogatói jegyekért 
lehet majd megvásárolni.
Azok az idősek, akik szabadide-
jükben továbbra is szeretnének 
hódolni főzőtudományuknak, 
bátran jelentkezhetnek majd „A 

nagyi titkos receptje” elnevezésű 
versenyre is. A legfinomabb főé-
tel, amely a legszebben lesz tálal-
va felkerül Ambrózia Étterem és 
Panzió heti menüjébe. A recep-
teket és a tálalást igazi szakértők 
fogják elbírálni.
A szépkorúakat a televízió ké-
pernyője elé is várják a szerve-
zők, hiszen kimondottan nekik 
szóló összeállításokkal, közis-
mert emberekkel készült beszél-
getésekkel, tv tornával is készül-
nek a KolorTV munkatársai.
Részletes program a hátolda-
lon. Kövessék figyelemmel a  
www.kolorline.hu weboldalun-
kat!

NAPRAKÉSZEN KAZINCBARCIKÁRÓL 

Az alábbi totó megfejtői között három páros belépőjegyet sorsolunk ki Prof. Dr. Bagdy 
Emőke október 19-ei Pszichofitness: kacagj, kocogj, lazíts, érints, segíts! című előadá-
sára. A válaszokat könnyen megtalálja, ha figyelemmel kíséri médiafelületeinket. 

A helyes megfejtését október 10-éig várjuk a kolorhet@gmail.com e-mail-címre, vagy 
levélben a szerkesztőségünk címére: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A.

TELITALÁLATRA FEL!

1. Az SMA1-ben szenvedő Burinda 
Zsomborért egy ország, sőt határon 
túli magyarok is összefogtak. Mennyi-
be kerül a kisfiú kezeléséhez szüksé-
ges gyógyszer?
 egymillió forint
 730 millió forint
 70 millió forint

2. A Borsod Állatvédő Alapítvány és Ka-
zincbarcika Város Önkormányzata 
közötti sikeres együttműködésnek 
köszönhetően megoldódott a városi 
kóbor állatok kérdése. Hol található a 
menhely?
 Herbolyán
 Rudabányán
 Kazincbarcikán

3. A Tour de Hongrie verseny alkalmából 
újabb színes házfallal gazdagodott a 
város. Kinek az alkotása látható a Cso-
konai úti homlokzaton?
 Grubánovics Attila
 Dani Márton
 Somodi-Hornyák Szilárd

4. Hány éves jubileumát ünnepelte idén a 
Felsőbarcikáért Alapítvány?
 50
 5
 20

5. Ki vett át Magyar Mentésügyért Emlé-
kérmet szeptember 19-én?
 Szitka Péter
 Győrfi Pál
 Csala András

6. Az anyatejes világnap alkalmából min-
den évben születésfát ültetnek Ka-
zincbarcikán. Hol találhatóak a fák?
 A Csónakázó-tónál
 A Völgy parkban az Anyaság 
  szobor körül
	 Felső-Barcikán

7. 600 milliós beruházás indul az ipari 
parkban. A Green Plan Energy Kft. mi-
vel foglalkozik?
 megújuló energiarendszerekkel
 műanyagfeldolgozással
 élelmiszeripari termeléssel

8. A barnamezős beruházás keretében 
hamarosan elkészülnek a parkolók a 
Lini téren. Hány darab parkoló épült?
 248
 50
 178

9. Már Kazincbarcikán is tölthetők az 
elektromos autók. Hány elektromos 
töltőállomást adtak át?
 egyet
 ötöt
 kettőt

10. A Magyar Atlétikai Szövetség a Ma-
gyar Atlétika Utánpótlásáért kitünte-
tő díjban részesítette a kazincbarcikai 
edzőt. Ki kapta a rangos elismerést?
 Tóthné Szepesi Éva
 Kónya Lajos
 Boros László

11. A Kémiai Intézet szervezésében a 
Miskolci Egyetem Műszaki és Anyag-
mérnöki Kara milyen kihelyezett kép-
zést szervez Kazincbarcikán?
 mérlegképes könyvelőit
 vegyészmérnöki alapképzést
 gépészmérnökit

12. Hány mázsa halat telepített szeptem-
ber 17-án Kazincbarcika Város Ön-
kormányzata megbízásából a Barcika 
Park Nonprofit Kft. a Csónakázó-tó-
ba, valamint a Herbolyán található I-es 
számú tóba.
 10 mázsát
 15 mázsát
 20 mázsát

13. Ki kapta idén a Kazincbarcika Város 
Sportjáért kitüntető díjat?
 Veres István
 Pátrovics Géza
 Kálmán Vilmos

13+ Ősszel egy újabb szóló képzés indult 
1.  szépkorúaknak. 
 Mivé válik, aki részt vesz a progra-

mon?
 Szuper nagyivá
 Szuperhőssé
 Konyhatündérré

AZ IDŐSEK HÓNAPJA ALKALMÁBÓL 

Szitka Péter 
polgármester

Klimon István 
alpolgármester

szeretettel köszöntjük 
a szépkorúakat!

A NAGYI TITKOS RECEPTJE
recept- és tálalási verseny

Ugye nálatok is van olyan recept, amit a nagyi 
tud a legjobban elkészíteni? Az Idősek Hónap-
ja alkalmából várjuk a főzni vágyó nagymamák 
jelentkezését, akik nemcsak ízvilágban, de tá-
lalásban is kreatívak. A választott étel kizárólag 
főétel lehet, amelynek elkészítését dokumen-
tálni szükséges! 
Jelentkezni a recept és 3 db fotó beküldésével, 
név és elérhetőség megjelölésével a rendez-
veny@barcikaart.hu e-mail-címen lehet, amely 
képeken jól látszik a választott főétel készítése 
és készítője. Kérjük a tálalt ételről külön fotót 
készítsenek! 
Jelentkezési határidő: 2020. október 1-20.
A zsűri tagjai: Pelyhéné Koós Henrietta, az Amb-
rózia Étterem és Panzió tulajdonosa
Plopp Attila, az Ambrózia Étterem és Panzió séfje
A nyertes főétel 1 hétig felkerül az Ambrózia 
Étterem és Panzió étlapjára, emellett az 1-3. 
helyezett 5.000 Ft értékű Ambrózia utalványt 
kap ajándékba.
Eredményhirdetés a Kolorhét újságban és a 
www.kolorline.hu oldalon.
A pályázat fő támogatója az Ambrózia Étterem 
és Panzió.

„KREATÍV NAGYSZÜLŐK”
Alkossunk kreatívan Zsomborért!

Horgoljunk együtt! Fehér horgolt kiscsengők 
készítésével egy nemes ügyet támogatunk, 
Burinda Zsombor SMA1-es gerincvelői izom-
sorvadásos kisfiú gyógykezelését. Az elkészült 
alkotásokat átadjuk a Zsombit segítő Angyalok 
Jótékonysági Licit csoportnak további értékesí-
tés céljából, valamint minden leadott kiscsengő 
után Kazincbarcika Város Önkormányzata plusz 
100 Ft-ot átutal a Szép jövőért Zsombornak 
Alapítvány számlájára.
Leadási határidő: 2020. december 4. - a Mezey 
István Művészeti Központ információs pultjánál
Az elkészítéshez útmutató videó október 1-jé-
től, KolorTV és a Barcika Art Kft. facebook-ol-
dalán.
Ha segíteni szeretne, csatlakozzon kezdemé-
nyezésünkhöz! Horgolótűkkel elő! Segítsünk, 
hogy Zsombi a lehető legteljesebb életet él-
hesse!

„APRÓ-POÉTÁK”
történetíró pályázat gyerekeknek

Az Idősek Hónapja alkalmából a Barcika Art 
Kft. várja minden olyan kisiskolás (2-4. évfo-
lyam) fogalmazását, akik szívesen megosz-
tanák történetüket, élményeiket, amelyeket 
nagyszüleikkel éltek át. A fogalmazás terje-
delme maximum 2 A/4-es, kézzel írott vagy 
gépelt oldal, betartva a klasszikus formát 
(bevezetés, tárgyalás, befejezés). 

Beérkezési határidő: 2020. október 31.

A történeteket személyesen a Mezey Ist-
ván Művészeti Központ információs pultjánál, 
vagy a rendezveny@barcikaart.hu e-mail-cí-
men lehet benyújtani.

Egy pályázó egy történettel pályázhat.
A fogalmazáson legyen feltüntetve a törté-
net címe, a pályázó neve, életkora, elérhe-
tősége, iskolája.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 
2020. november 06. - a Barcika Art Kft. fa-
cebook oldalain, illetve a nyerteseket egyé-
nileg is értesítjük.
A zsűri elnöke: 
R. Kelényi Angelika Terézanyu-díjas írónő. 
A pályázat fő támogatója az Álomgyár Köny-
vesboltok.
Nyeremény:
 I. helyezett  15.000 Ft
 II. helyezett  10.000 Ft
 III. helyezett 7.000 Ft 

értékű könyvcsomag.

A pályázat kiírója a beküldött alkotások fel-
használási, publikálási, másolási, sokszoro-
sítási jogát fenntartja!

HAJRÁ APRÓSÁGOK! ÍRÁSRA FEL!

„MESÉLJ KÉPEKBEN A NAGYSZÜLEIDRŐL!”

A Barcika Art Kft. Gyermekek Háza - Kézművesház rajzpályázatot hirdet három kategóriában.
Téma: Mesélj képekben a nagyszüleidről!
Rajzold, fesd meg egyik kedvenc élményed nagyszüleiddel!
Kategóriák:
1. kategória - óvodás korosztály
2. kategória - általános iskola 1-2. osztály
3. kategória - általános iskola 3-4. osztály

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

A rajzpályázatra A4-es méretű, bármely tech-
nikával készített rajz és festmény, akár vegyes 
technikával készült alkotás, vagy annak fotója 
vagy digitális másolata küldhető.
Egy alkotó egy alkotással pályázhat.

Az alkotásokat személyesen a Mezey István 
Művészeti Központ információs pultjánál, vagy 
a rendezveny@barcikaart.hu e-mail-címen 
lehet benyújtani!
Az alkotáson, az e-mailben legyen feltüntetve 
a mű címe, a pályázó neve, életkora, elérhető-
sége, iskolája és a pályázat kategóriája.

Beérkezési határidő: 2020. október 26.

Eredményhirdetés: 2020. október 30-án  
a Barcika Art Kft. és a Gyermekek Háza - Kéz-
művesház Facebook-oldalain, illetve a nyerte-
seket egyénileg is értesítjük.
A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, - az 
értékelés és díjazás kategóriánként történik.

Nyeremény:
 I. helyezett 15.000 Ft
 II. helyezett 10.000 Ft
 III. helyezett 5.000 Ft 

összértékű Decathlon utalvány  
és barkács ajándékcsomag.

A pályázat kiírója a beküldött alkotások kiállí-
tási, felhasználási, publikálási, másolási, sok-
szorosítási jogát fenntartja.
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Október 01. (csütörtök) 14.30
MEZEY MŰVÉSZKÁVÉZÓ

Senior Kul-túraSenior Kul-túra
Belvárosi séta, szobor- és házfaltúra.

Adománygyűjtés Zsombor gyógykezelésére!

Október 02., 09., 16., 30. (péntek) 10.00
KOLORTV

Kolorlive SeniorKolorlive Senior
Vendégek:

 • Bródy János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, 
előadóművész (telefonos interjú)

 • Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus, pszichoterapeuta

 • Görög Ibolya protokoll tanácsadó (telefonos interjú)

 • Kovács Kati Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő 
(telefonos interjú)

 • Kalas János a 100 Tagú Cigányzenekar cimbalmosa

 • Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész 
(telefonos interjú)

 • Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember

 • Székelyföldiné Gór Ágnes dietetikus

Fitt SeniorFitt Senior
 • Kolobiskó Rita zumba gold

 • Sütő Ágnes jóga

 • Tar Lívia gerinctorna

 • Zsigmond Boglárka gyógytorna

Október 07–08. (szerda, csütörtök) 19.00
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Móricz Zsigmond, Kocsák Tibor, Miklós Tibor:

Légy jó mindhaláligLégy jó mindhalálig
Musical, a Kassai Thália Színház vendégjátéka

Jegyár: 2800 Ft

Október 10. (szombat) 08.00
CSÓNAKÁZÓ-TÓ

A nagy kapásA nagy kapás
Jótékonysági horgászverseny ötvenen túl.

Nevezési díj 2000 Ft, amely összeggel a résztvevő 
Zsombor kezelését támogatja!

Október 19. (hétfő) 18.00
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Prof. Dr. Bagdy Emőke –

Pszichofitness: kacagj, kocogj, Pszichofitness: kacagj, kocogj, 
lazíts, érints, segíts!lazíts, érints, segíts!
című előadása

Jegyár: 2000 Ft

Október 22. (csütörtök) 19.00
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Zorán-koncertZorán-koncert
Jegyár: 4000 Ft

A PROGRAMSOROZAT FŐ TÁMOGATÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!

A K T Í V  O K T Ó B E R  J Ó T É KO N YA N

IdősekIdősek
hónapjahónapja
KAZINCBARCIKÁN

PÁLYÁZATOK
A NAGYI TITKOS RECEPTJE
Recept és tálalási verseny
Pályázati kiírás: Kolorhét 18. oldal, kolorline.hu

APRÓ POÉTÁK
Történetíró pályázat gyermekeknek
Pályázati kiírás: Kolorhét 19. oldal, kolorline.hu

„MESÉLJ KÉPEKBEN A NAGYSZÜLEIDRŐL!”
Rajzpályázat gyermekeknek.  
Pályázati kiírás: Kolorhét 18. oldal, kolorline.hu

ALKOSSUNK ZSOMBORÉRT!
Kreatív nagyszülők
Horgoljunk együtt kiscsengőt!
Részletek: Kolorhét 19. oldal, kolorline.hu
Az elkészült kiscsengőket támogatói jegyekért meg lehet vásárolni.

A támogatói jegyek vásárlásával és a nevezési díjak összegével Burinda Zsombor gyógykezelését támogatjuk!A támogatói jegyek vásárlásával és a nevezési díjak összegével Burinda Zsombor gyógykezelését támogatjuk!

SZÉP JÖVŐÉRT ZSOMBORNAK ALAPÍTVÁNY
Számlaszám: 11734152-21916838

Eurószámláról: IBAN: HU97 1173 4152 2191 6838 0000 0000  •  SWIFT kód: OTPVHUHB
paypal: www.paypal.me/helpzsombor


