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FEJLESZT A LINDE

14 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁS
KAZINCBARCIKÁN

Újabb óriásberuházás kezdődött Kazincbarcikán. A Linde Gáz Magyarország Zrt. magyarországi kapacitásainak bővítése mellett döntött,
így a vállalat 14 milliárd forintos beruházást hajt végre – erősítette
meg a hírt Kazincbarcika Város Önkormányzata. A fejlesztéssel a cég
430 ember munkáját védi meg, mindehhez pedig a kormány 1,9 milliárd
forint vissza nem térítendő támogatást biztosított.
A Linde Magyarország az ország
egyik legnagyobb ipari és egészségügyi gázokat előállító vállalata. A cég biztosítja a magyar kórházak számára a koronavírusos
betegek lélegeztetéséhez szükséges orvosi oxigén több mint 80
százalékát.
– A kazincbarcikai beruházás
több szempontból is mérföldkő a
vállalat életében. A BorsodChem
kapacitásnövekedés igényeit kielégítve egy olyan létesítményt
hozunk létre, ami a cseppfolyós
oxigén- és nitrogénigényt is ki
tudja elégíteni. Ez a 14 milliárd forint értékű beruházás összegét
tekintve ezen a területen a legnagyobb Magyarországon, és
újabb kollégáknak tudunk munkahelyeket biztosítani. A másik
fő szempont, hogy a pandémiás helyzet miatt az egészségügyi intézmények oxigén igénye

jelentősen megnőtt, amit jelenleg több forrásból, több vállalaton keresztül szerzünk be. A beruházásnak köszönhetően 2022
elejétől az importokat meg lehet
szüntetni, és az igényeket magyar forrásból lehet ellátni, ezen
kívül exportra is tudunk termelni – mondta el Hegedüs Ákos, a
LINDE Gáz Magyarország Zrt.
vezérigazgatója.
A beruházásnak és a fejlesztésnek köszönhetően a vállalat
cseppfolyós oxigént és cseppfolyós nitrogént is elő tud majd állítani, ezek egy részét exportálja,
a másik részét Magyarországon,
a magyar gazdaság szereplői
számára szolgáltatják, ezzel pedig növelik a magyar vállalatok
versenyképességét.
– Kazincbarcikának minden
egyes szegletében, ahol fejlődés, befektetés tapasztalható,
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ÖNKORMÁNYZAT

KOMOLY KÖLTSÉGVETÉSI MEGSZORÍTÁSOK
KÖVETKEZHETNEK A KORÁBBAN MEGÍGÉRT
ÁLLAMI SEGÍTSÉG HIÁNYÁBAN

Közel egy éve csekély kormányzati segítséggel zajlik a helyi védekezés finanszírozása, mely jelentős terheket jelent a város költségvetésének a központi adóelvonásokkal és a szolidaritási hozzájárulás megfizetésével kiegészítve.

az egy városvezetőnek, egy önkormányzatnak megelégedésére szolgál és büszke rá. Büszkék
vagyunk az önkormányzatnál
arra, hogy Kazincbarcika fejlődik.
Minden olyan partnerünkkel, aki
ebben érdekelt, azzal jó kapcsolatot ápolunk. Lehet az az unió,
lehet az a kormányzat, vagy pedig a befektetők. Kazincbarcika
vonzó a befektetési oldalról is,
ezt mi támogatjuk – fejezte ki
örömét a Kazincbarcikát érintő
fejlesztés kapcsán Szitka Péter
polgármester.

A beruházás a gazdaság szinte
minden ágazatára pozitív hatást
gyakorol, hiszen a vállalat által
előállított ipari gázokat egyebek
mellett a nagyiparban, a gyógyszeriparban és az építőiparban is
használják.
A Linde Gáz Magyarország Zrt.
fejlesztése megerősíti az ország
védekezési képességét a világjárvánnyal szemben, hiszen ezáltal lesz elég orvosi oxigén a kórházakban a betegek ellátáshoz,
és lesz elég speciális technológia
az oltóanyagok szállításához is.

Előreláthatólag Kazincbarcika Város Önkormányzatának a 20202021-es évet illetően 1.7 milliárd
forintot kell kigazdálkodnia a kormányzati adóelvonások, az államnak fizetendő szolidaritási hozzájárulás és a koronavírus elleni
védekezés finanszírozására.
– Mint ismeretes, önkormányzatunk 2020-as éve már eleve forráscsökkentéssel indult, hiszen
a kormány Kazincbarcikát plusz
teherrel, a szolidaritási hozzájárulás fizetésével sújtotta. Mindemellett már a tavalyi költségvetés
elfogadásakor számoltunk azzal,

hogy az akkor kibontakozó járvány gazdasági hatásai idehaza is
jelentkeznek majd, azaz készültünk a rosszabb forgatókönyvre, ami sajnos nem maradt el. Ez
a döntés a városi cégcsoportban
300 milliós elvonással járt, emellett a költségszűkítést minden intézményben érezték az ott dolgozók (óvodák, szociális szféra).
Év közben a kibontakozó járvány
miatti 100 millió forintot meghaladó többletköltség még nehezebbé tette a helyzetet – nyilatkozta
lapunknak Klimon István alpolgármester.

PLUSZ FORRÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL, CSEKÉLY
KORMÁNYZATI SEGÍTSÉG A VÍRUS ELLENI HELYI VÉDEKEZÉSBEN
2020 márciusában jelent meg hazánkban először a COVID-19 koronavírus igazolt formában. Ezen
időponttól kezdve a központi kormányzat védelmi szabályokat,
szigorításokat vezetett be, melynek kapcsán számos feladat ellátása, és az azokhoz szükséges
anyagi források megteremtése az
önkormányzatokra hárult: például a helyi védekezés teljes körű

megszervezése, védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek beszerzése, házi segítségnyújtás bővítése,
étkeztetés, stb.
Ezekre a felmerült plusz költségekre, mely Kazincbarcika esetében meghaladja a 100 millió
forintot évente, kormányzati keretösszeg nem állt és nem áll rendelkezésre, tehát a város költségvetéséből szükséges finanszírozni.

AZ ÁLLAMI ELVONÁSOK LEHETETLENNÉ TEHETIK
A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉST, VESZÉLYBE KERÜLHETNEK
A BERUHÁZÁSOK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK
Az évente, Kazincbarcika esetében több mint 1 milliárd forintos,
államnak fizetendő szolidaritási
hozzájárulás tovább nehezíti a város helyzetét. A szolidaritási hozzájárulás lényege: az adóerő-képesség az önkormányzatok által
elérhető átlagos értékkel számított iparűzésiadó-bevételt jelenti.
Ahol ennek az egy főre vetített
értéke meghaladja a 32 ezer forintot, ott kell szolidaritási hozzájárulást fizetni. Ez az államnak
fizetendő összeg Kazincbarcika
esetében az elmúlt években min-

den alkalommal 1 milliárd forinton
felül volt: 2019-ben 1.2 milliárd forint, 2020-ban 1.3 milliárd forint.
Tehát hiába a magasabb iparűzési
adóból származó bevétel, ha annak jelentős részét a kormányzat
elvonja az önkormányzati költségvetésből, tehát városunkat tekintve az évi 6-7 milliárd forintból
több mint 1 milliárd forint azonnal
kiesik a települési budget-ből.
Mindemellett 2020-ban a kormányzat a vírushelyzetre hivatkozva elvonta a településektől a
gépjárműadót, a reklámhordozók

utáni építményadó fizetési kötelezettségből származó bevételt, adóemelési stopot vezetett
be, valamint tavaly év végén
bejelentette, hogy az iparűzési adó jelentős részével szintén
nem számolhatnak költségvetésükben.
– Az önkormányzat számára jelentős bevételt képező kisés középvállalkozások iparűzési
adójának megfelezése veszélyezteti a kulcsfontosságú közszolgáltatások, többek között
a szemétszállítás, a köztisztaság, az óvodai-bölcsődei ellátás,
a kulturális, egészségügyi és
szociális támogatások, ellátások biztosítását, veszélybe kerülhetnek a városi fejlesztések,
vagy a már megnyert pályázatok – mondta Klimon István alpolgármester.
A Kormány a forráselvonások
bejelentésekor ígéretet tett

arra, hogy az önkormányzatok
veszteségét valamilyen formában kárpótolja. Egy január 14-ei
kormányrendelet szerint a 25 ezres lélekszám alatti települések
alapból jogosultak a kiesés teljes
kompenzálására, ám azt nekik is
kérvényezniük kell. A nagyobbak
számára azonban későbbi, egyedi
egyeztetést, azaz tárgyalást ígértek. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében három település – Miskolc,
Ózd és Kazincbarcika – érintett
a témában. Az ellenzéki megyei
városok közül Miskolcnak meghatározott célra –a miskolctapolcai
fürdő üzemeltetésére – jut 700
millió forint, de az ellenzékinek
számító városunk és Ózd egyelőre
nem került szóba az egyeztetések
terén. Ehhez képest egy év végi
kormánydöntéssel tíz Fideszes
vezetésű megyei jogú város működési költségeit egyenként 1,38
milliárd forinttal támogatják.

BIZONYTALAN A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE
A kiesett bevételek kompenzációját az önkormányzat saját hatáskörében csupán a költségek csökkentésével – amit
maximálisan meg is tett –vagy
a helyi adók és szolgáltatások
árának növelésével valósíthatná meg.
A minimálisan tervezett, háztartásonként pár száz forintot, az önkormányzat számára
azonban összesen 100 millió forintot jelentő adóemelés, szintén kútba esett, hiszen 2021ben tilos az adókat emelni, a
kedvezményeket módosítani
vagy újakat bevezetni. Sőt, még
az önkormányzati szolgáltatásokért sem lehet emeltebb díjat kérni.
A járványügyi helyzet alakulásának függvényében akár további megszorítások is várhatóak, az állam jelen helyzetben
bármikor egyéb forrásokat is
megvonhat.
A kormány beígért egyeztetése nélkül, a tervezhetőség hi-

ánya következtében kiszámíthatatlanná vált az önkormányzat
költségvetése. A hiányzó források drasztikusan érintik az önkormányzati intézményeket és
cégeket, a városüzemeltetést, valamint az egészségügyi alapellátást, hiszen ezeken a területeken
is minimálisra kell redukálni a költségeket, akár további leépítések,
vagy a feladatellátás színvonalának csökkentése árán is.
A 25 ezer fő feletti lakossal rendelkező városokkal való kormányzati egyeztetés témájában
Szitka Péter polgármester megkereste Demeter Zoltán ország
gyűlési képviselőt, aki ígéretet
tett arra, hogy a február elejére
tervezett FIDESZ-frakcióülésen,
ahol várhatóan lesz szó az említett városok költségvetési hiányának lehetséges pótlásáról,
egyeztetéseket fog végrehajtani,
és lehetőségeihez mérten segíti
Kazincbarcika Város Önkormányzatát a további fejlődésben, működésben.
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DÍJAZÁS

BERUHÁZÁS

ISMÉT KERÉKPÁROSBARÁT
TELEPÜLÉS CÍMET NYERT A VÁROS
Városunk 2016 után 2020-ban ismét elnyerte a Kerékpárosbarát település címet. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tizenkettedik
alkalommal hirdette meg a helyi önkormányzatok, közintézmények és
vállalkozások kerékpározásra ösztönző intézkedéseit, támogató pályázatait. A beérkezett 67 munkahely és 46 település közül tizenkét
település – köztük Kazincbarcika – és tizenhat munkahely érdemelte
ki, hogy egy éven keresztül viselhesse a kitüntető címet.
A kerékpáros forgalom részarányának növelését az infrastruktúra fejlesztése és az eredményes
szemléletformálás segítheti elő.
A közlekedési módot a biciklisták
igényeivel közvetlenül találkozó
önkormányzatok és munkaadók
hatékonyabban népszerűsíthetik,
erre bátorítanak a Kerékpárosbarát címek is.
A Kazincbarcikán épült több mint
tíz kilométeres kerékpárút-rendszer kiépítésével jelenleg településünk szinte összes intézménye,
sok munkahelye és kereskedelmi
létesítménye biztonságosan megközelíthető kétkeréken is.
Mint ismeretes három újabb szakasszal bővült a város kerékpár
út-hálózata az elmúlt két évben.
A Mátyás király és Egressy utakat
összekötő Pollack Mihály utcai ötszáz méter hosszúságú szakasz régi
vágya volt a bicikliseknek. Szintén

jelentős hiányosságot pótolt az Attila utcai szakasz, amely az Építők
útján már korábban megépült kerékpárutat kötötte össze a Tesco
körforgalommal. A városrészben a
kerékpárút mentén a legtöbb szakaszon a járda is megújult. Az alsóvárosi kerékpárút összekötő kapocs
is lesz a környező településekkel,
ugyanis a közeljövőben Kazincbarcikát Sajóivánkával és Vadnával ös�szekötő kerékpárút ide csatlakozik
majd be. Tavalyelőtt a kertvárosi
városrész Tardonai úti szakaszát is
sikerült bekapcsolni a kerékpáros
vérkeringésbe. A Május 1. úti kereszteződéstől 1675 méteres szakasz
épült, a párhuzamos járdák teljes
megújításával. Ezzel gyakorlatilag a
város egyik végéből – Hebolyától a
26-os útig – a másikig el lehet jutni
kétkeréken.
– A városvezetés régóta elkötelezett a verseny, az amatőr és a tö-

megsportok iránt, valamint igyekszik infrastruktúrában és egyéb
formában is támogatni az egészséges, környezettudatos életformát. A kerékpárút-hálózat megépítésekor is kettős cél vezérelt minket,
hiszen a bicikliút és a járdák nemcsak a városképet javítják, hanem
az egyik legkényelmesebb mozgás
és közlekedési formához, a kerékpározáshoz is tökéletes lehetőséget
nyújt. Szeretnénk, ha minél több
városlakó venné igénybe munkába
járáshoz vagy például egy családi
városnéző körút erejéig a biciklijét
– mondta el Klimon István alpolgármester, aki elárulta azt is, hogy a
cím elnyeréséhez nagyban hozzájárulhatott az is, hogy 2020-ban, már
harmadik alkalommal a legnagyobb
magyar kerékpárosverseny, a Tour
de Hongrie egyik kiemelt helyszíne
volt a város.
– Nemcsak a kerékpározás, hanem
minden egyéb sportág és mozgásforma is kiemelten fontos számunkra. Településünkön számos helyszín
áll a mozogni vágyók szolgálatára:
többek között a Völgy parkban és
a Fő téren lévő fitneszeszközök,
a különböző sportpályák. Nagyon
szeretnénk megvalósítani a közel-

MEGÉPÜLHET A 26-OS SZÁMÚ FŐÚT SAJÓSZENTPÉTERT ÉS BERENTÉT ELKERÜLŐ SZAKASZA

Jövő tavasszal megkezdődhet a 26-os számú főút Sajószentpétert
és Berentét elkerülő szakaszának megépítése, tudtuk meg Demeter
Zoltán országgyűlési képviselőtől. A beruházásról már kormányrendelet is született, melynek értelmében több mint 21 milliárd forintból
valósulhat meg a régóta húzódó projekt.

jövőben a Jubileumi park melletti területen a vízikomplexumot és
jégcsarnokot is, amely szintén várja
majd az egészséges életmód elkötelezettjeit – tette hozzá az alpolgármester, kiegészítve azzal, hogy
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2020 áprilisában pályázatot
nyújtott be az Országos Bringapark
Programra, mellyel már a természetközeli kerékpározást kedvelők
igényeit is kielégítenék.
A pályázat részeként egy hat szakaszból álló, összesen 20 km-es
single trail – egynyomvonalú – pálya
kialakítását tervezik a környékbeli dombokon és a csatlakozó utakon. Az újabb pályázat alapvető célja,
hogy a városnak és vonzáskörzetének egy élménydús programot biztosítsanak a pályák megépítésével,
de a távlati célok között szerepel a
környező települések bevonásával egy összefüggő bringás bükki
élménypark kialakítása is.

LIFE-CLIMCOOP

LÉTREJÖTT A KLÍMA PLATFORM

Új, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célul kitűző mintaprojekt indult Kazincbarcikán. A projekt Kazincbarcika és a BorsodChem
Zrt. között jött létre konzorciumi partnerekkel kiegészülve, a Miskolci
Egyetem koordinálásával.
A program célja olyan köz- és
magánszféra közötti partnerség kialakítása, városi és vállalati
együttműködés fejlesztése, tesztelése és eredményeinek terjesztése, amelynek során az érdekeltek kollektívan lépnek fel a helyi
éghajlati kockázatok csökkentése
érdekében.
Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BorsodChem Zrt. 2020.
szeptember 22-én a tagok kijelölésével létrehozták a Klíma Platformot. Az éghajlatváltozási platform koordináló szervként alakult,
a klímatudatosság és a tudásbázis növelése érdekében jövőkutató

csoportot, valamint egy egyedülálló klímaalapot indítanak a helyi kis
léptékű, olcsó adaptációs intézkedések támogatására.
A megalapításról és a működtetésről szóló együttműködési megállapodást november 30-án írta alá
Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében Klimon István alpolgármester, a BorsodChem Zrt.
képviselőiként Varga Béla HR és
kommunikációs igazgató, valamint
Hegedűs István pénzügyi vezető.
– Kazincbarcika Város Önkormányzata eddig is mindent megtett annak érdekében, hogy az
itt élők életminősége javuljon. A

szállópor-koncentrációját stratégiai partnerünknek, a BorsodChem Zrt.-nek és a lakosság
szilárd tüzelőanyag használata
csökkentésének köszönhetően
jelentősen sikerült már csökkenteni. Az új projekten belül számos
olyan beruházás valósulhat meg,
amivel tovább növelhető az itt lakók életminősége. Többek között
az eddig vezetékes, ivóvízminőségű vízzel való locsolást felválthatja a technológiai szürke,
környezetre nem ártalmas vízzel való öntözés egy új berendezés létesítésével. Szintén javulást
eredményez majd, ha megépül az
okospad, amelyen egy mohafal
segítségével tiszta, friss levegőt
szívhatnak az emberek – mondta
el a projekt kapcsán Klimon István
alpolgármester.
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A 2020. szeptember 1. és 2024.
augusztus 31. között megvalósuló
kezdeményezés csaknem hárommillió eurós költségének több mint
felét az Európai Unió finanszírozza a
LIFE-CLIMCOOP-program keretében. (A LIFE-programról részletek:
kolorline.hu)
A LIFE-CLIMCOOP-LIFE19 CCA/
HU/001320 számú projekt az Európai Unió LIFE-programjának támogatásával valósul meg.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakmai programján belül valósulhat meg a sok
éve várt 26-os számú főút Sajószentpéter – Berente elkerülő szakaszának építése. A 2019.
március 6-ai kormánydöntés értelmében a Parlament elfogadta
a borsod megyei útfejlesztések
módosítását, így új tartalomként
megvalósulhat a 26-os számú
főút elkerülő szakaszának régóta áhított megépítése.
– Örömmel mondhatom, hogy a
választókerületemben lévő 82
településen sok-sok beruházást
sikerült megvalósítani a falvakban és a három városban egyaránt. A legnagyobb dolog, amit
most itt hangsúlyosan szeretnék kiemelni, az természetesen
a 26-os Sajószentpétert és Berentét elkerülő útszakasznak a
megépítése. Az elmúlt esztendőkben nagyon sokat tettem és
nagyon sokat dolgoztam azért,
hogy eljussunk idáig és el tudjuk
mondani azt, hogy az ígérgetések korszaka most már lejárt,
és örömmel tudjunk beszámolni

arról, hogy el fog kezdődni a beruházás. Azt is látom, hogy vannak még kételkedők, ami természetes, hiszen azért sok-sok éve
húzódik ez a beruházás, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy
van kormányrendelet is, amely
biztosítja a több, mint 21 milliárd
forintot a kivitelezésre. Tavaly
december 17-én a közbeszerzési eljárás keretében az elkerülő
szakasz megépítésére az ajánlatok is beérkeztek. A projekt két
részből áll. Az elkerülő út megépítéséből és a Múcsony-Kazincbarcika, 2606-os számú
összekötő út korszerűsítéséből.
Az új elkerülő út elnevezése 260.
számú főút lesz. A két útfejlesztés kivitelezésére külön-külön
is volt lehetőség pályázatot benyújtani. Megkezdődött az ajánlatok értékelése, jelenleg a hiánypótlások fázisában tart a
közbeszerzési eljárás. Várhatóan 2021 márciusában kerül sor
az eljárás „eredményhirdetéssel” való lezárására, tervezetten 2021 áprilisában már sor kerülhet a Vállalkozói Szerződések

megkötésére is, májusban pedig átadhatjuk a munkaterületet
a vállalkozóknak. Ezt követően
a területelőkészítő munkákkal
megkezdődhetnek a kivitelezések – mondta el Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, aki
hozzátette, hogy a tervek szerint kétszer egy sávon fog megvalósulni a 11 km hosszú útszakasz, amin öt közúti Sajó-híd, két
körforgalom és egy vasúti átjáró
is épül majd.
– El kell mondanom, hogy sokan
nem tudják, de a 2010-es árvíz
megváltoztatta a meglévő terveket, amiket teljesen át kellett
dolgozni. Itt egy mondat erejéig
szeretnék köszönetet mondani
Szitka Péter polgármester úrnak
és Kazincbarcika Város Önkormányzatának is, hogy a tervekhez bruttó 65 millió forinttal járultak hozzá. A terv szerint az
egyik szakasz a kazincbarcikai
MOL-kútnál fog megvalósulni,
amely a vasúti átjáró lehetőségét fogja biztosítani. Bízom abban, hogy a beruházással a térség egyik óriási problémája fog
megoldódni, hiszen biztonságosabb lesz a közlekedés, és ami
nagyon fontos az, hogy reménység szerint tisztább lesz a levegő is. Az emberek és a városban
lakók is, mind Sajószentpéteren,

mind Kazincbarcikán nyugodtabb életvitelt fognak majd élni
a mindennapokban – árulta el az
országgyűlési képviselő.
A 260. sz. Sajószentpéter - Berente elkerülő főút kivitelezésének megvalósítási ideje 32 hónap, a 2606. jelű összekötő út
burkolatmegerősítésének és
nyomvonalkorrekciójának megvalósítási ideje 26 hónap.
– Terveink szerint – az ütemtervet tartva – tavasszal, a munkaterület átadásával egyidőben,
letehetjük ünnepélyesen a mindannyiunk által várt beruházás
alapkövét, és ez a nagyszabású
beruházás előre láthatólag 2022
végére, 2023 elejére el fog készülni – emelte ki Demeter Zoltán.
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

67 ÉVE VÁROS KAZINCBARCIKA

Fotó: Barcikai Históriás

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ

Fotó: Barcikai Históriás

A Magyar Közlöny 1954. január 18-i számában jelent meg a Minisztertanács határozata, mely szerint Oroszlányt, Tatát, Keszthelyt és Kazincbarcikát 1954. február 1-jével „járási tanáccsal egy tekintet alá eső várossá alakítja át”. Leendő városunkkal kapcsolatban továbbá elrendelte,
hogy „egyidejűleg Berente és Kazincbarcika községet egyesíteni kell”.
1954 februárjában nemcsak városi rangot kapott Kazincbarcika, de pár
hónappal később a Minisztertanács kiemelt várossá nyilvánította a települést. Ez azt jelentette, hogy onnantól kezdve Kazincbarcika területén
csak az jelentkezhetett be állandó lakosnak, akinek letelepedési engedélye volt, amelyet a városi tanácstól írásban kellett kérni. A rendelet
1956. július 31-éig volt érvényben.
1954-ben a Kazincbarcika, mint város elnevezése alatt a Békevárosban
– mai nevén az Egressy Béni út és az Építők útján – folyó építkezést
értették, ám az év során felgyorsult a település kiépítése. Megépült a
Gyermekek útjai bölcsőde – a volt I. sz. bölcsőde ‒, a D épület, az E épület és a K épület. Ebben az évben kezdődött meg az utak aszfaltozása is,
illetve a rendkívül rossz közbiztonságot némiképp javítandó a közvilágítás fejlesztése is. A K épületben különböző szolgáltatóegységek is megkezdték a működésüket. Februárban nyílt meg az épületben a fodrászat,
amely a mai napig ekként üzemel. (A helyiséget akkoriban nem tudták
kifűteni, a vendégek arcára csaknem odafagyott a borotvahab…) Nyáron
ebben az épületben kapott helyet a város első kórháza. Szintén itt létesült szeptemberben a város egyik legrégebbi vendéglője, a Jóbarát, nem
hivatalos nevén, utalva az épület betűjelére, a „K”. A K épület mellett
1954-ben piactér is működött.
1954. február 5-én megjelent a kazincbarcikai építkezések dolgozói
lapjának első száma, azaz a város első újságja, a Kazincbarcika, amely
sok egyéb mellett hírt adott a Városgazdálkodási Vállalat elődjének, a
Köztisztasági és Takarító Vállalatnak a megalakulásáról, az Újváros első
végleges elhelyezésű fűszer- és csemegeboltjának a megnyitásáról az
„F” épületben. Olvasni lehetett továbbá arról is, hogy bár a múlt év szeptemberében elkészült a nyolc tantermes iskola, tanítás mégsem folyik
benne, mert – állítólag – a városban még nem lakik annyi gyerek, hogy
számuk kitenne egy iskolára valót.
A „várossá alakítás” legfontosabb eseménye 1954. március 20-án délelőtt tíz órakor zajlott: „a Békeváros tornatermében”, azaz a későbbi Újvárosi Iskolában, a mai Mezey-központban megtartotta alakuló ülését a
városi tanács. Megválasztották a 101 fős tanácstestület tagjait, a 15 fős
végrehajtó bizottságot, majd a város első vb-elnökét (tanácselnökét),
Bojkó Józsefet. A városi tanács ezt követően a már említett F épületben
(a mai Rákóczi tér 2.) látott munkához.
Aznap még egy szimbolikus, de a város jövője szempontjából nem kevésbé fontos esemény is történt, amelyről röviden így adott hírt a korabeli sajtó: „Az első házasságkötést szombaton tartották a kazincbarcikai
városi tanács anyakönyvi hivatalában. Az ifjú pár: Nagy Zoltán és Horváth Mária az épülő új város „A” épületének első emeletén kaptak szép
kétszobás, összkomfortos lakást.”

Foto: Képi Demokrácia Kazincbarcika, Kalydy Dóra
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BARCIKA PARK KFT.

FOLYTATÓDIK A VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA

Január utolsó hetétől folytatódik a veszélyes fák kivágása a városban.
Első etapban a Fő téren, az épülő röplabdacsarnok melletti parkolónál,
valamint a Szabó Ervin utca kórház felé vezető szakaszán távolítják el
a beteg, elöregedett, gallyazásra már alkalmatlan fákat.
A Barcika Park Nonprofit Kft.
munkatársai az önkormányzat
kérésére tavaly elkészített kataszter alapján idén is folytatják a
munkálatokat. A város frekventált útjait, tereit, játszótereit és
parkolóit érintő területeken lévő,
a közlekedési táblák láthatóságát akadályozó, sérült, balesetveszélyes gallyakat már a múlt
évben eltávolították a szakemberek, ősszel pedig elkezdődött
a vágásérett, elöregedett fák kivágása is.
Mint ismeretes már tavaly is
több, kárt okozó eset történt a
viharok által letört ágak és kidőlt fák miatt. Városunkkal közel egyidős, 50-60 éves, vastag törzsátmérőjű fák kivágása
vált szükségessé, melyek sok

esetben légvezetékekbe lógtak vagy gyökérzetük feltörte
az utat, megrongálta a vízvezetékeket vagy a zárt csapadékelvezető rendszereket. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a
kft. is elsőrendű feladatként kezeli a településen lévő növények
folyamatos ellenőrzését, különös tekintettel a játszótereken, a belső tereken, a nagy forgalmú utak és parkolók mentén
lévő fákra, hiszen az elöregedett,
beteg vagy sérült egyedek zordabb időjárás esetén akár súlyosabb károsodást vagy balesetet
is okozhatnak. A jelenleg kivágandó fák szintén veszélyeztetik a parkoló autókat, illetve sűrű
forgalmi útvonal mellett helyezkednek el, ezért vált szükséges-

KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

ÚJ HELYEN AZ
I. SZÁMÚ IDŐSEK KLUBJA

Gyönyörűen felújított szobák, új
bútorok, modern körülmények
várják a szépkorúakat az I. Számú Idősek Klubjában. A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató
Központ által működtetett egység a Csokonai utca 3. szám alá,
a bölcsőde épületébe költözött.

A Hámán Kató utcáról méltó
helyre költözött az I. Számú Idősek Klubja, amit egy gyors előkészítési, tervezési, majd megvalósítási fázis előzött meg.
B u kó Géza ön kormá nyza ti képviselő elmondta, hogy az
Idősügyi Tanáccsal folytatott
egyeztetéseket követően arra
az elhatározásra jutottak, hogy
egy megfelelő környezetbe kellene költöztetni a klubot a régi
helyéről.
Az idősek klubját a Csokonai utcai bölcsőde régi játszószobáiból
alakították ki. A Társadalompolitikai Bizottság elnöke hozzátette, hogy ezáltal lehetőség nyílt
a játszócsoportot is az épületen
belül elköltöztetni és azt felújítani.

Az újonnan nyílt intézményben is fokozottan betartják a
járványügyi protokollt. A klub
valamennyi helyiségében folyamatos a fertőtlenítő takarítás. A
látogatók hőmérsékletét belépéskor ellenőrzik. A bejáratnál
kötelező a kéz- és lábfertőtlenítés, valamint az intézményben
mindenkinek orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselnie.
A klub ugyanazokkal a feltételekkel nyitott újra, mint ahogyan
az elmúlt időszakban a régi helyén működött. Továbbra is harminc férőhelyen tudja fogadni
Kazincbarcika, valamint a vonzáskörzet aktív szépkorúit. A
demens nappali ellátás szintén
hasonlóan működik tovább tizennégy fővel.

sé, hogy mihamarabb eltávolítsák azokat.
Először a Fő téri részen dolgoztak a szakemberek. Itt a vágás idejére a károk és balesetek
megelőzése érdekében a parkolókat ideiglenesen lezárták; ezt
követően pedig az időjárás függvényében a Szabó Ervin utcán, az
érintett szakasz teljes útlezárása mellett tervezik a munka folytatását. A favágás időpontjáról,
a parkolók és az út lezárásáról a
Barcika Park Kft. a munkálatokat
megelőző két napon tájékoztató táblák kihelyezésével értesíti
a lakosságot.
A tevékenység során keletkező
nagy mennyiségű zöldhulladék
összegyűjtését és elszállítását
a munkaterületről folyamatosan
biztosítják a Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársai.
A kivágott fákat folyamatosan
pótolják, valamint évről évre
több tucat újabb csemetét ültet-

nek Kazincbarcikán. A kivágott
egyedek pótlására legkésőbb
őszig sor kerül, ügyelve arra,
hogy az elültetett fák lombkoronája és gyökérzete a későbbiekben, a növekedésük során se
tudjanak kárt okozni a közművekben, illetve a járdák és az utak
borításán.

ÚJ JÁTSZÓCSOPORT A
II. SZÁMÚ BÖLCSŐDÉBEN

Új játszócsoportban várják a II. Számú Bölcsődében, a Csokonai utcán
a leendő bölcsiseket, szüleikkel együtt. A régi játszócsoport helyére
az I. Számú Idősek Klubja költözött, így az intézményen belül új helyen
alakították ki a bölcsődei beszoktatást elősegítő szobákat.
Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás egységeinek az Eszperantó utca 2. szám alá költöztetése a Csokonai utcáról lehetővé
tette, hogy a II. Számú Bölcsőde
épületébe kapjon helyet az I. Számú Idősek Klubja. A változásoknak köszönhetően a bölcsődén
belül a játszócsoport is új helyet
kapott.
Szitka Péter polgármester elárulta, hogy az idősek klubját a
Csokonai úti bölcsőde régi játszócsoportjából alakították ki.
A városvezető hozzátette, hogy
ezáltal lehetőség nyílt a játszó-

csoportot is az épületen belül elköltöztetni és azt felújítani.
A felújítás kapcsán mind az I. Számú
Idősek Klubjában, mind pedig a játszószobában megújultak a bútorok,
új borítást kapott a padló, valamint
a falakat és a mellékhelyiségeket is
kifestették.
A játszócsoportot azok a szülők látogathatják kisgyermekükkel, akik
szeretnék gyermeküket beíratni a
bölcsődébe. István Zsolt kiemelte,
hogy a játszócsoportok igénybevételével gyorsabban hozzászoknak a bölcsődei légkörhöz a kisgyermek.
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Emil
karosszéria

Azonnali belépéssel
B kategóriával rendelkező

JACSÓ EMIL
karosszérialakatos
mester

TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS

MUSKÁTLI
NYUGDÍJASHÁZ

hajnalban kezdődő
(délelőtt végződő)

KISTEHERAUTÓ
ÁRUTERÍTÉSI
FELADATOKRA.

Érdeklődni:
06-30/479-3914

Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdet
a 3700 Kazincbarcika, Tompa M. utca 2/A. szám alatt található önkormányzati
tulajdonban lévő Muskátli Nyugdíjasházban 5 db bérlakást az alábbiak szerint:

bérlemény címe
(Tompa M. u. 2/A)

alap
terület

tulajdonság

szoba
szám

1. em. 120

24 m2

minikonyha nélküli

1

1. em. 112

24 m

minikonyha nélküli

1
1

2

MUNKATÁRSAT
KERESÜNK

1. em. 104

27 m2

minikonyhás,
villanytűzhellyel ellátott

1. em. 102

24 m2

minikonyhás,
villanytűzhellyel ellátott

1

fsz. 13

24 m2

minikonyha nélküli

1

A pályázati hirdetmény elérhető 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.: +36-20/438-9092, e-mail: ingatlan@barcikaszolg.hu
A pályázatot 2021. február 15. (hétfő) 12 óráig lehet benyújtani.

FIATALOK GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra
meghirdeti a 3700 Kazincbarcika, Bercsényi utca 14. szám alatti fiatalok
garzonházában lévő 4 db önkormányzati tulajdonú bérlakást az alábbiak szerint:

Érdeklődni az info@emtransport.hu
oldalon, illetve a 06-70/606-1667-es
telefonszámon lehet.

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik
péntekenként ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Bartók Bence, Untenerné Márton Ágnes
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: 48/800-800
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével
lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések,
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról,
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését.
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

bérlemény címe

szoba
szám

komfortfokozat

lakbér
(Ft/hó)

Bercsényi utca 14. 1/6.

38 m2

1

összkomfortos

13 300

Bercsényi utca 14. 2/2.

32 m2

1

összkomfortos

11 200

Bercsényi utca 14. 2/6.

32 m2

1

összkomfortos

11 200

Előtakarékosság mértéke: 30 000 Ft/hó
A pályázati hirdetmény elérhető 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.: +36-20/438-9092, e-mail: ingatlan@barcikaszolg.hu
A pályázatot 2021. február 15. (hétfő) 12 óráig lehet benyújtani.

ÖNKORMÁNYZATI AJÁNDÉK

ÚJ JÁRŐRAUTÓT KAPOTT A RENDŐRSÉG

Kazincbarcika Város Önkormányzata egy Dacia Duster típusú személygépkocsit ajándékozott a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságnak december 23-án.
Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester adta
át a gépjármű kulcsait Mecser Tamásnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
megbízott rendőrfőkapitányának
és Dr. Bakk Richárdnak, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének.
– Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a kazincbarcikai
rendvédelmi szervek munkájára.
Folyamatosan követjük a tevékenységüket, és évről évre segítjük
őket különböző olyan eszközökkel, amelyekkel tovább növelhetik
hatékony működésüket – tudtuk
meg Szitka Pétertől, aki hozzátette, hogy a felmerülő igényekhez igazodva igyekeznek mindig
olyan támogatást nyújtani, amire
az adott időszakban a leginkább
szükség van. Az elmúlt években
többek között laptopokkal, egyéb

számítástechnikai eszközökkel és
digitális alkoholszondával járultak
hozzá a városban megszokott, magas színvonalú közbiztonság fenntartásához.
– Azért esett a választásunk a
Dacia Duster típusú autóra, mert
a Kazincbarcikai Önkormányzati
Rendészet ilyen márkájú járművei
már jól vizsgáztak, ugyanis a működésük során biztonságosnak és
stabilnak bizonyultak – árulta el
Klimon István.
– Ezzel a terepjáróval rossz út- és
időjárási viszonyok közt is megbízhatóan lehet közlekedni, terepen
és hegymenetben is használható,
ezért a nehezen megközelíthető
helyeken is kiváló hasznát fogjuk
venni a járőrszolgálataink közben.
Ezúton is köszönjük az önkormányzatnak a támogatást – fejezte ki háláját a kazincbarcikai kapitányságvezető.

Cím

Egressy Béni út 35. földszint 3.

Hrsz.

1129/11/A/35

Alapterület

101 m2

Ingatlan kikiáltási ára

19 650 000 Ft

Az ingatlanra vonatkozó licittárgyalási felhívás
elérhető a Barcika Szolg Kft. honlapján
(www.barcikaszolg.hu).
A felhívással és a helyiség megtekintésével
kapcsolatban további információt munkaidőben
8 és 16 óra között az alábbi elérhetőségeken nyújtunk:
tel.: +36-20/229-0402,
e-mail: ingatlan@barcikaszolg.hu

– Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk nemcsak az önkormányzati fenntartású cégeket és szervezeteket, de a mentőszolgálatot,
a rendőrséget, a polgárőrséget, a
tűzoltóságot, és természetesen a
kazincbarcikai kórháznak is igyekszünk minden megkeresésnél segítséget nyújtani – tájékoztatott a
polgármester.
Kazincbarcika Város Önkormányzata a koronavírus elleni védekezést segítve tavasszal összesen 1600 db egyszer használatos
szájmaszkot és kézfertőtlenítőt
juttatott el a Kazincbarcikai Rend
őrkapitányság és a Kazincbarcikai

Katasztrófavédelmi Kirendeltség
munkatársai számára.
Május 7-én érkezett meg Kazincbarcikára az a gép, mellyel
laboratóriumi körülmények között COVID-19 tesztelés is végezhető. Az önkormányzat által
vásárolt eszköz más típusú szűrésekre is alkalmas. A kórház laboratóriuma a gépen kívül több
mint ezer gyorstesztet, valamint
a kínai Meishanból – Kazincbarcika leendő testvérvárosából
– érkező védőfelszerelésekből
ezer egyszer használatos maszkot és kétszáz védőruhát kapott
a városvezetőktől.

ADOMÁNY

FEJLESZTÉS A TŰZOLTÓSÁGNÁL

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 1 millió forint értékben adományozott kéz- és felületfertőtlenítő szereket Kazincbarcika Város
Önkormányzatának december 21-én.

Új, elektromos kapukat szereltek be a Kazincbarcikai Tűzoltóság szertárjaira. A több mint negyed évszázados régi ajtókat a Parázs Alapítványnak köszönhetően csaknem 10 millió forintból sikerült lecserélni.

Az energetikai vállalat már nem
először segít a városnak, idén
tavasszal 1500 db szájmaszkkal segítette az önkormányzat
munkáját a koronavírus-járvány
terjedésének megelőzésében.
– A kazincbarcikai önkormányzattal már 18 éve ápolunk sikeres és jól működő kapcsolatot,
fontosnak tartottuk, hogy a saját erőforrásainkkal a második
hullámban is támogassuk a megelőzésben végzett tevékenységüket – mondta el Varga Viktor, a cég energiatermelésért és
szolgáltatásért felelős vezérigazgató helyettese.
– Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a veszélyhelyzetben is
számíthatunk az egyik kiemelt,
stratégiai partnerünk, az Alteo
Nyrt. támogatására, amelyet
ezúton is köszönünk – fejezte ki háláját Szitka Péter polgár-

A több mint 30 éves kapuk cseréje még tavaly nyár közepén
kezdődött. Begov Zoltán tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok elmondta, hogy a fejlesztés
kapcsán az elsődleges cél az volt,
hogy ezek az kapuk segítsék és
gyorsítsák az esetleges beavatkozásokhoz való vonulásokat.
Mindezeken kívül a beruházás részeként a régebbi épületszárny kapuit is felújítottak. A
Parázs Alapítvány kuratóriuma

Fertőtlenítőszerrel támogatta
az ALTEO Nyrt. a várost

ELADÓ
HELYISÉG
A Barcika Szolg Kft. - Kazincbarcika Város
Önkormányzatának tulajdonát képező - az alábbi
„egyéb helyiség” megnevezésű ingatlant nyilvános
licittárgyalás útján értékesíteni kívánja.

alap
terület
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mester, aki hozzátette, hogy a
kéz- és felületfertőtlenítő szereket az önkormányzati intézményekben, cégekben fogják
majd hasznosítani az elkövetkezendő időszakban.

Egységes utcafront
és elektromos kapuk

még tavaly tavasszal döntött úgy,
hogy a régi szertárkapukat a mai
kor követelményeinek megfelelő
elektromos szerkezetekre cseréli.
Kolláth Lajos, a Parázs Alapítvány
kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy
az alapítvány célul tűzte ki, hogy a
kazincbarcikai tűzoltók jó körülmények között, hatékonyan tudjanak
dolgozni. A beruházásnak és az új
ajtóknak köszönhetően még gyorsabbá vált a tűzoltóautók kijutása,
illetve elindulásuk a káresetekhez.
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA

JOGOSÍTVÁNY

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a
Himnusz kéziratát. Ebből az alkalomból Kazincbarcika Város Önkormányzata a városban kulturális területen tevékenykedő szakembereket, valamint a városban élő és alkotó művészeket szokta köszönteni. A kialakult vírushelyzetre való tekintettel a hagyományos
ünnepség megtartására nem került sor, így a kitüntető díj átadása is
más formában történik meg.

A megyében Sátoraljaújhely, Miskolc és Ózd mellett, ismét van lehetőség forgalmi vizsgát tenni Kazincbarcikán. Összesen hat vizsgakör
várja a tanulókat a város különböző pontjain.

SZŐKE GÁBOR MIKLÓS
KAPTA A BARCIKART DÍJAT

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007-ben alapította a Barcikart kitüntető díjat, amelyből
évente egy adományozható a
magyar kultúra napján azoknak
a városban élő és alkotó, a városhoz kötődő személyeknek és
közösségeknek, akik a művészetek, a kulturális élet területén kiemelkedő tevékenységet
végeznek. 2021-ben a grémium
javaslatára Barcikart kitüntető díjban részesült Szőke Gábor
Miklós szobrászművész.
Szőke Gábor Miklós a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen
végzett Kő Pál osztályában,
szobrászként. Fiatal kora ellenére már most kiemelkedő alkotója
a hazai kortárs művészeti szcé-

nának. Számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült.
A szobrászművész alkotásai teljesen egyediek, páratlan hangulatukról és kialakításukról az is
pillanatok alatt felismeri őket, aki
eddig csak egy-két Szőke Gábor
Miklós-szoborral találkozott. Az
első lépés az Erzsébet téri két
fekete dobermann-szobor volt:
különlegesek, egyediek, talán
egy kicsit rémisztőek is. Garantáltan megakad rajtuk a járókelők
szeme. Aztán pillanatok alatt ellepték a köztereket, fesztiválokat, parkokat a furcsa faléc-állatok. Kazincbarcika városban
több alkotás is a művész nevéhez
köthető. Elsőként Kazincbarcika
egyik címer állatát, az unikornist
formálta meg fából, majd ezt követően készült el a színpompás

sárkány. Kazincbarcika 65. születésnapja alkalmából alkotta meg
a művész első színes acélszobrát, a város másik címerállatát,
az oroszlánt. A Szőke-szobrok
a kazincbarcikaiak és az ideláto-

gatók számára is kedvesek, feltűnőek, a Kolorcity brand meghatározó elemei, melyek Gábor
nemzetközi szerepléseinek köszönhetően a világ szinte minden
táján ismertté váltak.

A Mezey István Művészeti Központ parkolójában gyakorolnak a
tanulóautó-vezetők, mivel 27 év
után ismét lehet Kazincbarcikán
forgalmi vizsgát tenni. Ahhoz,
hogy ez teljesüljön, szükség volt
forgalomszámlálási adatokra,
Szitka Péter polgármester, illetve a városvezetés támogatására, valamint kidolgozott, a vizsgakövetelményeknek megfelelő
vizsgaútvonalakra.
– Most újra sikerült úgymond kiharcolnunk a kazincbarcikai autósiskolák összefogása révén,
hogy sikerüljön megint itt vizsgáztatni. Decemberre kaptuk
meg a végleges engedélyeztetést, így január 11-én már megvolt az első vizsgánk, és innentől
fogva minden hétfőn lesz vizsgáztatás Kazincbarcikán – árulta
el Kuron Mária autósiskola-vezető.
A vizsgákhoz Miskolcról a Közlekedési Alkalmassági és Vizs-

gaközpontból érkeznek vizsgabiztosok, akik a művészeti
központban várakoznak a vizsgák kezdetéig. Hat vizsgaútvonalat jelöltek ki a kazincbarcikai autósiskolák, amit a miskolci
vizsgabiztosok szakmai vezetője is jóváhagyott.
– A vizsgaútvonalakban kell lennie lakott területen belüli és kívüli útvonalnak is. Két lakott
területen kívülit tettünk bele Berente és Vadna irányába. Ezen
kívül szükség van arra, hogy
szerepeljenek védett utak, alárendelt utak, felsőbbrendű utak,
körforgalom, fényjelző készülék,
egyirányú út, stoptáblák, elsőbbségadási kötelezettségek több
helyen is, gyalogátkelőhely, amiből rengeteg van Kazincbarcikán,
illetve párhuzamos közlekedésre
alkalmas úttestnek is lennie kell
– mondta Kuron Mária aki hozzátette, nagy könnyebbséget jelent az, hogy a városban is lehet

már forgalmi vizsgát tenni, egyszerűbb a tanulók beosztását is
elkészíteni, mivel nincs szükség
a Miskolcra való bejárásra.
A kazincbarcikai oktatók tapasztalatai alapján a tanulók sokkal
hamarabb megtanulnak itt vezetni.
– A technikai kezelésük, nyilván
jobb lesz, mert többet mozgunk
a városban. A Miskolc-Barcika
útvonal időben is, és fejlődésben
is sokat visszavett. Az egyenes
szakaszhoz képest a városban a
folytonos kanyarodás, megállás,
elindulás sokkal tevékenyebb és
figyelmesebbé teszi a tanulókat.
Itt döntéseket kell hozni, folya-

matosan – árulta el az iskolavezető.
Kuron Mária egyetlen hátrányként említette azt, hogy Kazincbarcikán sokszor szabálytalanul közlekednek a gyalogosok,
a kerékpárosok és az autósok
is, illetve néhányszor tapasztalta már, hogy rádudálnak a tanulókra, mert azok nem a maximálisan megengedett sebességgel
közlekednek. Az iskola vezetője
szerint a közlekedésben résztvevőknek figyelmesebbnek és
türelmesebbnek kell lenniük, így
a vezetni tanulók nyugodtabb
körülmények között sajátíthatják el a közlekedés fortélyait.

BORSOD ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

KÖSZÖNTÉS

NAGY NELLI AZ ÉV ELSŐ BABÁJA

Nagy Nelli 2021. január 2-án látta meg a napvilágot a Kazincbarcikai Városi Kórházban. Szüleit és a kisbabát otthonukban köszöntötte Szitka Péter,
Kazincbarcika város polgármestere, Klimon István alpolgármester és Riespler Pál önkormányzati képviselő.
A családban Nelli az első kisbaba, már nagyon várták a szülei, hogy megszülessen. Igazán nagy volt az öröm, amikor megtudták, hogy kislányuk

ISMÉT LETEHETŐ HELYBEN
A FORGALMI VIZSGA

a 2021-es év első babája Kazincbarcikán. A kislány január 2-án látta meg
a napvilágot 3530 grammal és 51 cm-el. Anyukája Eszter elmondta, hogy
az első két hétben gyakran fájt a baba hasa, de egy tápszercsere után már
ez is elmúlt. Nelli nyugodt, kiegyensúlyozott kislány, szeret aludni és enni
is, nappal pedig érdeklődő és aktív, mesélte a családfő.
Nellit – aki unikornisos ruhácskában várta a vendégeket –, anyukáját és
apukáját Szitka Péter, Klimon István és Riespler Pál virággal és oklevéllel
köszöntötte.

IDÉN 100 ÉVES A LEGIDŐSEBB LAKOS
A város legidősebb polgára Fedor József Istvánné, aki 1921. május
30-án született, idén ünnepli a 100. születésnapját. Marika néni jó
szellemi és testi állapotnak örvend, szívesen olvas újságot. Két évvel ezelőtt combnyaktörést szenvedett, addig egyedül élt és látta el
magát, a rehabilitáció után jelenleg a szikszói ápolási osztályon tölti
mindennapjait. A járványügyi helyzet miatt nem lehetett most meglátogatni, de a tervek szerint májusban őt is felköszöntik majd a kerek
évforduló alkalmából.

BŐVÍTIK A RUDABÁNYAI ÁLLATMENHELYET

Egyre népszerűbb a mentett állatok örökbefogadása hazánkban is, ezt bizonyítja a múlt évben megnyílt Borsod Állatvédő
Alapítvány Rudabányai telephelye, ahová az ország minden részéről érkeznek örökbefogadók.
Tavaly tavasszal kezdte meg
működését rudabányai telephelyén a Borsod Állatvédő Alapítvány. A beindításához szükséges alaptőkében Kazincbarcika
Város Önkormányzata nagyban
hozzájárult, hiszen a város életében is kiemelten fontos kérdés volt a kóbor kutyák problémája, elhelyezése, mely mára az
együttműködés révén megoldódott. A menhely munkáját már
több, mint 10 fő önkéntes segíti, akik azokat a kisebb kutyusokat és macskákat, akiket a telephelyen nem tudnak ellátni, a

saját otthonukban veszik ideiglenes gondozásba. A megnyitástól számítva már több, mint 170
kutyát fogadtak örökbe a menhelyen keresztül. Az árva állatok viszonylag gyorsan gazdára
találnak, átlagban kb. 1 hónapot
töltenek az alapítvány gondozásában. Ez köszönhető annak,
hogy a menhelyen dolgozók ki-

emelt figyelmet fordítanak a közösségi médiákra, minden behozott állatról készítenek fotót és
egy rövid leírást, amely a Borsod Állatvédő Alapítvány Facebook-oldalára kerül fel. Az ország minden részéről érkezik
igény az örökbefogadásra.
Az alapítvány minden esetben
először megnézi, hogy a gazda-

jelölt és a kiválasztott eb között
működik-e az életben a kémia.
Lehetőség szerint az állatokat a
gondozók szállítják el új otthonukba, ezáltal ellenőrzik, hogy
megfelelő körülmények közé kerüljenek. A visszajelzések alapján
ez a módszer jól működik, olyan
még nem fordult elő, hogy örökbefogadott kutyát vissza kellett
hozni a menhelyre gazdától.
A jövőbeni tervek közt szerepel
a telephely bővítése, amely jelenleg 10 új kennellel egészül ki.
Szeretnék, hogy a mentett kutyusoknak legyen egy kis mozgástere, ezért a nyáron egy kutyafuttató megvalósítása a cél
a telephelyen. Az alapítvány
köszöni a közreműködő önkormányzatoknak, magánszemélyeknek a sok segítséget,
amellyel a telep folyamatosan
bővülni és fejlődni tud.
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KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
Február 1-jéig érvényben marad a rendkívüli jogrend
és a rendkívüli intézkedések Kazincbarcikán
A koronavírus-járványra való tekintettel a magyar
kormány a rendkívüli jogrendet február 1-jéig meghosszabbította . A kormányrendeletben foglaltak
szerint február 1-jéig érvényben maradnak a járványügyi
intézkedések, szabályok, melyek az egész országra általánosságban érvényesek.
Települési szinten a helyi rendelkezések a kormányzat felhatalmazása szerint Kazincbarcika Város Önkormányzata
képviseletében a polgármester által tovább bővíthetők a
lakosság egészségének és életének védelme érdekében.
Ezen lehetőséggel élve Szitka Péter polgármester szintén
meghosszabbította a rendkívüli intézkedéseket a helyiek
védelme érdekében.
Az országos és helyi szabályokról a Kolorhét 2020.
novemberi lapszámában és a kolorline.hu oldalon adtunk
tájékoztatást.
Sikeresen befejeződött az önkormányzat által
biztosított mosható, fertőtleníthető
textil szájmaszkok postaládás terjesztése
2020 karácsonyát megelőzően Szitka Péter polgármester javaslatára döntött úgy a kazincbarcikai
önkormányzat, hogy a járvány első hullámához hasonlóan
ismét két darab textil, mosható, fertőtleníthető szájmaszkot juttat el a város minden lakossági postaládájába, hogy
ezzel is segítse a koronavírus elleni egyéni védekezést. A
maszkok lakossági terjesztése megközelítőleg két hétig
tartott, és a városlakók visszajelzése alapján a postaládába való eljuttatás a tavaszinál sikeresebbnek bizonyult.
A megjelölt kapcsolattartási címre mindössze néhány
visszajelzés érkezett, hogy valaki nem kapott a borítékba zárt szájmaszkból, melyet az önkormányzat néhány
napon belül azonnal pótolt.
Amennyiben valaki ezidáig nem jelezte, hogy a szájmaszkok nem érkeztek meg hozzá, úgy azt február 5-éig név
és lakcím megjelölésével megteheti a titkarsag@barcikaart.hu címen. A lakcím ellenőrzését követően válasz
e-mailben kapnak visszajelzést, hogy mikor, milyen formában vehetők át.
Folytatódik a „Minden napra egy maszk”!
Minősítő tanúsítvánnyal rendelkező, fertőtleníthető
szájmaszkokat kapnak az egészségügyi alapellátás,
a rendvédelmi szervek és a mentőállomás dolgozói
az önkormányzattól
A „Minden napra egy maszk!” akció keretében első
körben a Védőnői Szolgálat munkatársai kaptak az
önkormányzattól textil, fertőtleníthető, minősítő tanúsítvánnyal rendelkező szájmaszkokat. A hét minden napjára
egy darabot. A napokban az egészségügyi alapellátás:
háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és kollégáik, a Kazincbarcikai Mentőállomás, a Kazincbarcikai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kazincbarcikai
Rendőrkapitányság dolgozói körében folytatódik az akció.

A helyi egészségügyben dolgozók nagy része,
akik igényelték, megkapták a koronavírus elleni
védőoltás első adagját.
Az országos oltási protokoll és ütemterv szerint a hónapban
azon kazincbarcikai egészségügyi dolgozók nagy része, akik
regisztráltak, megkapták a koronavírus elleni védőoltást. A
Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. munkatársainak oltása az intézményben, szervezett keretek között zajlott. Az
egészségügyi alapellátásban dolgozó házi gyermekorvosok,
háziorvosok, fogorvosok, védőnők a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton jutottak hozzá a vakcinához. A második
védőoltás időpontját minden érintett megkapta.
A Kazincbarcikai Mentőállomás dolgozói szintén megkapták
a megyei oltóponton az első védőoltást, a másodikat február
2-ától kezdődően vehetik fel a regisztrált munkatársak.
Újabb támogatással segíti az önkormányzat
az egészségügyi alapellátást
Az egészségügyi alapellátás munkatársai éppúgy fokozott
veszélynek vannak kitéve az utóbbi hónapokban, mint a
nagy létszámú egészségügyi intézmények, kórházak dolgozói, különösképpen a fogászati területen tevékenykedőket.
Kazincbarcika Város Önkormányzata a városi fogorvosi rendelőbe, a helyben praktizáló orvosok és kollégáik számára
mosó-és szárítógépet szerzett be, hogy a rendelési időben
viselt ruházatot a dolgozóknak ne kelljen hazavinniük, hanem
a helyszínen legyen mód a tisztításra, fertőtlenítésre, ezzel
is csökkentve a lehetőséget, hogy a vírus a rendelőből az
orvosok, asszisztensek és egyéb munkatársak otthonába
kerüljenek a ruházatokon keresztül.
Nincs választás, a Kormány döntése alapján
bármilyen oltóanyaggal olthatják az idősellátó
létesítményekben dolgozókat és ellátottakat.
A kormányhivatal által végzett oltási igény felmérést
követően új, nem vakcinaspecifikus védőoltás
nyilatkozatot kell kitölteniük az érintetteknek
Mint arról korábbi tájékoztatónkban hírt adtunk, január elején
a kormányhivatal megkeresésére elkészült a COVID-19 elleni
oltásigények felmérése a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató
Központ munkatársai, a bentlakásos idősellátó intézményeinek lakói és a hajléktalanellátásban résztvevők körében. Az
említett érintettek összesen 60%-a, az Éjjeli Menedékhely
és Nappali Melegedő minden munkatársa igényelte a vakcinát. A Kormány jelenlegi kommunikációja szerint zajlik az

oltási folyamat, ennek ellenére a Kazincbarcikai Szociális
Szolgáltató Központ esetében továbbra sincs konkrét időpont
kijelölve, mikor kaphatják meg a munkatársak és az ellátottak
a vakcinát. Mindemellett a múlt hét végén jelzés érkezett
az intézmény felé, hogy újra ki kell tölteni a már egyszer
leadott nyilatkozatot, mert a hivatal által mellékelt levélben
már „nem vakcinaspecifikus nyilatkozat” megfogalmazás
szerepel. Tehát az új nyilatkozat alapján bármivel olthatják
az időseket és a munkatársakat. Ez az információ lehetséges,
hogy a korábbiakhoz képest az oltási hajlandóságot negatív
irányba változtathatja.
Kazincbarcika Város Önkormányzata a korábbi hónapokhoz
hasonlóan továbbra is biztosítja a forrást a hatékony védekezéshez a rendszeres fertőtlenítésre, a higiéniás szabályok
betartására, a védőfelszerelések használatára.
A példaértékű szabálykövetésnek és a szigorú helyi
intézkedéseknek köszönhetően tovább csökkent a
koronavírus-fertőzöttek száma Kazincbarcikán
Kazincbarcikán az utóbbi hetekben a COVID-19
megbetegedések száma
fokozatosan csökkenő tendenciát mutat, és az idény
jellegű megbetegedések
(pl. a hasmenéssel, hányással járó fertőzések, légúti
betegségek, influenza) is
a megszokotthoz képest
alacsonyabb mértékűek. A
városban érvényben lévő
maszkviselési és az intézményekben elrendelt higiéniás
szabályok sokak számára okoznak kellemetlenséget, de a
számokból is egyértelműen látszik, hogy a helyi hatékony
védekezés megszervezésében az egyik legfontosabb szerepe ezeknek van. Bármennyire is türelmetlenül várjuk a
szabályok enyhítését, Európa-szerte azt láthatjuk, hogy a
környező országokban tovább szigorítanak. Ausztriában a
normál szájmaszk helyett az FFP2-es maszk viselését vezetik
be, Szlovákiában folytatódik a hetek óta tartó egész napos,
teljes kijárási tilalom, ott munkába is azok járhatnak, akiknek
negatív teszteredményük van. Magyarországon a kormányzat egyelőre februárig 1-jéig hozott intézkedéseket, az azt
követő időszak követendő szabályait még nem ismerjük.
Kiemelten fontos, hogy a higiéniás szabályokat továbbra is
példaértékűen tartsuk be, vigyázzunk egymás egészségére,
életére!
Február 28-áig biztosan működik a
Kazincbarcika Város Önkormányzata által biztosított,
akut koronavírus-fertőzés kimutatására alkalmas
OMSZ PCR-mintavételi pont
November 3-ától azon betegek számára, akiknek egészségi állapota megengedi, és szeretnék felgyorsítani a

háziorvos/Nemzeti Népegészségügyi Központ által
elrendelt mintavételt, lehetőségük nyílik, hogy előzetes
telefonos időpont-egyeztetést követően személyesen
jelenjenek meg a Kazincbarcika Város Önkormányzata
által biztosított szűrőponton.
A vizsgálat gyorsítása érdekében gyorsteszteket is
alkalmaznak, amely, ha pozitív eredményt mutat, nincs
szükség további mintavételre, azt a Népegészségügyi
Központ elfogadja.
Ha tüneteket produkál valaki, és negatív lett a gyorstesztje, akkor elvégzik a PCR-mintavételt is.
Az elmúlt időszakban csökkentő tendenciát mutat a mintavételek száma. Február 28-áig még biztosan üzemel a
kazincbarcikai PRC-mintavételi pont, amennyiben igény
merül fel, akkor a jövőben is folytatódhatnak a szűrések.
A fontos tudnivalókról a Kolorhét novemberi számában,
valamint a kolorline.hu oldalon találnak információt.
A városi nevelési-oktatási intézményekben jelenleg
nincs COVID-19 fertőzéssel érintett.
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ I-es és
II-es Számú Bölcsődéjében minden csoport működik.
A Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeiben
jelenleg COVID-19 fertőzésben érintett személyről nem
tudnak, minden óvodai csoport működik.
Az önkormányzati intézményekben a COVID 19-fertőzésen átesett munkatársak a gyógyulttá nyilvánítást követő
egy héten keresztül még nem lépnek munkába a fokozott
biztonság érdekében.
Kazincbarcika Város Önkormányzata megbízásából
továbbiakban is folytatódik az önkormányzati és egyházi
fenntartású óvodák és bölcsődék hetente történő teljes
intézményi fertőtlenítése.
Az egyházi fenntartású Eszterlánc és Angyalkert Görögkatolikus Óvodában minden óvodai csoport működik.
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola tagintézményeiben és a Tompa Mihály Református Általános
Iskolában szintén nem tudnak COVID-19 fertőzésben érintett személyről, az oktatás minden osztályban normál
rend szerint működik.
A Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában normál rend szerint folyik az oktatás.
A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 7. és 8. osztályaiban
jelenléti oktatás zajlik. Január 23-án 235 diák részvételével rendben lezajlott a központi írásbeli felvételi.
A kazincbarcikai középiskolákban, mint ahogyan országosan is, február 1-jéig biztosan folytatódik a digitális
oktatás.
A rendszeres intézményi fertőtlenítés ellenére a vírus
sajnos bármelyik intézmény falai között megjelenhet, a fertőzést bárki beviheti, ezért nagyon fontos a
dolgozók, a szülők és amennyire lehet, a gyerekek szabálykövető magatartása. Amennyiben gyermekükön
légúti fertőzés tüneteit észlelik, kérjük, hogy ne vigyék
közösségbe, maradjanak otthon!

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK EGYMÁSRA!
SZITKA PÉTER

KLIMON ISTVÁN

polgármester

alpolgármester
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BURINDA ZSOM BOR

CELEBEK IS SEGÍTIK A GYŰJTÉST

A gyógykezelés árának már több mint a fele, azaz 515 millió forint
gyűlt már eddig össze a sok jó szándékú támogatónak, akcióknak,
liciteknek, jótékonysági rendezvényeknek és kezdeményezéseknek
köszönhetően. Ahhoz, hogy Burinda Zsombor megkapja a világ legdrágább kezelését, még 215 millió forintra van szüksége a családnak.
Folyamatosak a felajánlások,
kezdeményezések, hogy minél
hamarább összegyűljön a 730
millió forint, amiért nagyon hálás a Burinda család, emelte ki a
kisfiú anyukája Szabina.
Óriási az összefogás a világhálón, hogy Zsombi a helyzethez
képest teljes életet élhessen.
Egy nemrégiben meghirdetett
akció részeként 1 óra alatt több
mint tízezer like-ot kapott az a
felhívás, amiben a felajánló minden egyes kedvelés után 5 forinttal járult hozzá a gyűjtéshez.
Ilyen akció a napokban is elindul
árulta el Zsombi anyukája. Mindezeken kívül folyamatos a plüssterjesztés is, ami várakozáson
felüli tömegeket mozgatott meg
az ünnepek alatt.
Szintén egy remek kezdeményezés a Dekázzunk össze egymillió forintot Zsombinak!, ami az
MTK Budapest felhívása. A klub
minden egyes dekázás után 50
OKTATÁS

forinttal támogatja Zsombi gyógyulását egymillió forint erejéig.
A gyógykezeléshez szükséges
összeg gyűjtésében több hazai ismert ember is segítséget
nyújtott az elmúlt időszakban,
így a népszerű Majka, Geszti Péter, Deniz, Béres Alexandra, Pély
Barna figyelemfelhívó spotokban buzdítanak mindenkit, hogy
lehetőségükhöz képest segítsenek a családnak.
Az év elején sem állt meg az élet
a családban, hiszen Zsombinak
minden nap szüksége van az átmozgató tornákra, amik nélkül az
izmai letapadnának és nem fejlődnének.
A családfő örömmel mesélte,
hogy kisfiúk már a lábát is felhúzta és az úgynevezett wingbo
hintán már szépen át tudja fordítani a fejét egyik oldalról a másikra. A napokban ugyan még kitámasztva, de Zsombinak ülnie is
sikerült. Az evés mostanában pi-

cit nehezebb, ugyanis a kisfiúnak
elkezdtek nőni a fogai, mesélte
az apuka.
Zsombor szülei bíznak abban,
hogy nagyon rövid időn belül si-

kerül összegyűjteni a maradék pénzt, hiszen minél hamarabb megvalósul a kezelés, annál
gyorsabban javulhat kisfiúk állapota.

Szép jövőért Zsombornak Alapítvány
Számlaszám: 11734152-21916838
Eurószámláról:
IBAN: HU97 1173 4152 2191 6838 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB
WEB: smazsombor.webnode.hu
Facebook: Sma baby Zsombor
Instagram: sma_baby_zsombor

Szép jövőért
Zsombornak Alapítvány

FÉLÉVET ZÁRTAK AZ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében hozott szigorítások 2020 tavaszán az általános iskolákat is érintette, amely az idei
tanévre is hatással volt, ennek ellenére sikeres félévet zárnak a kazincbarcikai általános iskolákban. A pandémia miatt a megszokottól
eltérő módon történik a 2021/2022-es tanévre történő beiskolázási
program is.

Január 22-én véget ért az első
félév az általános iskolákban.
Az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján a COVID-19 járvány terjedésének megakadályozása
érdekében bevezetett előző évi
online oktatás nagy hatással volt
az idei tanévre is.
A félév jelenléti oktatással mehetett végig, de az első időszakban kiemelt figyelmet fordítottak a pedagógusok a gyerekek
felzárkóztatására. A pandémia miatt bizonytalan volt, hogy
meddig tarthat az általános iskolákban a jelenléti oktatás, ezért
a pedagógusok párhuzamosan
vették át az idei tananyagot az
előző évivel. A gyerekek egy része jól elsajátította a digitális oktatás alapján is a tanulnivalót, de
egyes tananyag részeknél a je-

lenléti oktatás sokkal hatékonyabbnak bizonyult.
A Kazincbarcikai Pollack Mihály
Általános Iskolában és tagintézményeiben már ez elmúlt tanévben sem tudták megrendezni a
szokásos beiskolázási programokat. Az iskola vezetősége arra
kéri a szülőket, hogy kövessék
figyelemmel a pollackiskola.hu
weboldalt, ahová már február
közepén felkerülnek az első információk a beiskolázással kapcsolatban. A tervek szerint online
felületen, vagy akár a közösségi
médiában szeretnék bemutatni a
leendő elsősök tanítóit.
Kondorné Sztojka Ágnes intézményvezető bizakodóan jelentette ki, hogy január óta az intézményben és a tagiskolákban
nincs COVID-érintett személy.
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EXTRÉM TÁV,
EXTRÉM HIDEGBEN

Múlt hétvégén nem mindennapi teljesítményt követhettek figyelemmel a futás
szerelmesei. A kazincbarcikai Gyöngyösi
Róbert 31 óra 27 perc alatt, segítő nélkül teljesítette a 222 kilométer hosszú Privát Ultrabalatont. Az eredmény azért is egyedülálló, hiszen extrém hidegben, hóesésben ő
volt az első sportoló, aki nemhogy lefutotta a távot, de szintidőn belül ért célba. Ezt
a típusú megmérettetést a pandémia miatt
hozták létre a szervezők, hogy a hosszútávfutók ne maradjanak kihívás nélkül. Havonta egy kvalifikált sportoló vállalkozik, hogy
egyedül lefutja az Ultrabalatont. Idén januárban, a leghidegebb időjárási körülmények
között rajthoz álló Róbertnek tettük fel a sokunkban felmerülő kérdést: mi késztette őt
erre az elképesztő teljesítményre?

Az NN Ultrabalaton oldalán olvasható, hogy
egy apró borsodi falu festői dombjai között
nőtt fel, gyakorlatilag mindentől távol, így
napi szinten megvolt az a jónéhány kilométer, mely egy komolyabb edzéssel is felért
volna. Melyik falu volt az? Hogyan telt a gyerekkora?
Izsófalva és Rudolftelep határában laktam,
a szüleim az egykori munkalehetőség miatt költöztek ide Hajdú-Bihar megyéből. A
gyermekkorom kissé magányosan telt el, de
mai napig megmaradtak az akkori barátaim,
akikkel napi szinte tartom a kapcsolatot, és
büszke vagyok rájuk!
Mikor és miért kezdett el futni?
Gyermekkorom óta vonzott a futás, a túrázás, a kerékpározás, versenyeken az utóbbi
években kezdtem el részt venni, Kazincbarcikára költözésem óta.
Mi vonzotta az extrém hosszú távokhoz?
Főként a kihívás, a természet szeretete, és
rengeteg új barátság a futóközösségben. Elképzelhetetlen érzés volt a hétvégi versenyem során, ahogy együtt szurkoltak értem
a kazincbarcikai és környéki futók! Ezúton is
nagyon köszönöm mindenkinek! Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, segítjük egymást,
együtt örülünk a sikereknek.
Hogyan kell elképzelni egy felkészülést?
Mindig újabb és újabb célt tűzök ki magam
elé, ha egy pontot túlléptem, a következő alkalom már sokkal könnyebben és magabiztosabban fog menni. Most a 222 km után már
aggodalom nélkül vágok neki egy 160 km-es
távnak, mindig tanulok belőle valamit, mikre kell jobban felkészülnöm. Heti szinten 100
km felett edzek nagy szintkülönbséggel, főként terepen és egyedül. Az utóbbi időszak-

ban elmaradtak a versenyek is, így egy januári Privát Ultrabalaton jó lehetőség volt
számomra.

Egyedülálló vagyok, ha családom lesz, majd
én is alkalmazkodom, de szerintem ez egy
normális családi életbe egészségesen belefér.

Milyen érzelmi állapotokon megy keresztül
egy-egy futás alkalmával?
A futás mindig megnyugtat, segít átgondolni
a hétköznapi problémákat, és teljes felüdülést ad számomra. Most a hétvégi versenyen
például teljesen nyugodt voltam, a lelkes bíztatás pedig átlendített a legnehezebb pontokon is.

Egyedül vagy társaságban szeret jobban
futni?
Inkább társasági ember vagyok, de nehéz
összehangolni, így leggyakrabban egyedül
futok. Szívesen futok a barátaimmal 5-10
km-t is a városban, ha van rá lehetőség.

A hétvégi Ultrabalatonon milyen nehézségekbe ütközött?
A futás egy elég monoton dolog, főként este,
én fotózással ütöttem el az időt. Akadtak nehéz periódusaim: többek között tíz kilométer után átázott a cipőm, volt olyan szakasz,
ahol befagyott a vizem, amit magammal vittem, de a táj szépsége és a szurkolóktól érkező visszajelzés mindenért kárpótolt.
A családja hogyan tolerálja a futás iránti
ilyen erős elkötelezettségét?

Mit dolgozik, és a sporton kívül mivel foglalkozik szívesen?
Miskolcon egy vagyonvédelmi cégnél dolgozom, de van 3 szakmám is. Itt Borsodban muszáj több lábon állni. Szeretek például
horgászni, de az utóbbi időben erre kevesebb
időm maradt. Most a főzés lett a hobbim a
futás mellett!
Van még olyan kihívás, amit mindenképp
teljesíteni szeretne?
Igen, nagyon sok van. Az 50 km feletti távok
vonzanak, szeretnék minél több helyre eljutni a közeljövőben.
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KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ARRA BUZDÍT:

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA
KAZINCBARCIKÁN!
Miért fontos a maszkviselés?
Az utóbbi hónapokban a vírusról egyre többet tudtunk meg, hiszen mindenhol erőn felül
végzik a kutatásokat a szakemberek. A rendelkezésre álló, pl. szerológiai tesztek, melyeket az
önkormányzat is végeztetett a városi intézmények, cégek dolgozóin, megmutatják, hogy rengeteg
esetben tünetmentes vírushordozók vannak a lakosság körében. Az oltással rendelkezők szintén
terjeszthetik a betegséget az immunitás kialakulását követően is. Ők nem tudnak arról, hogy
akaratukon kívül tehetik ezt bárhol, veszélyeztetve a krónikus betegeket, időseket, gyengébb
immunrendszerűeket, ezért szükséges maszkot viselnünk.
Mára mindezek miatt a koronavírus-járvány elleni védekezés elengedhetetlen része a maszk
viselése és annak helyes alkalmazása. Kazincbarcika Város Önkormányzata decemberben, a
járvány első hullámához hasonlóan ismét két darab textil, mosható, fertőtleníthető szájmaszkot
juttatott el a város minden lakossági postaládájába, hogy ezzel is segítse a koronavírus elleni
egyéni védekezést.

Hogyan használjuk helyesen a maszkot?
1. A maszk felvétele előtt tisztítsuk meg, fertőtlenítsük a kezeinket!
2. A maszkot úgy helyezzük fel, hogy a szánkat és az orrunkat is eltakarja!
Ne legyen rés az arc és a maszk között!
3. Amint a maszk benedvesedik vagy a hordási idő, maximum 4 óra eltelik,
feltétlenül mossuk és vasaljuk ki!
4. A maszk viselésekor ne nyúljunk az arcbőrünkhöz, szemünkhöz, amennyiben lecsúszik,
a maszk érintésével helyezzük vissza a megfelelő helyre, mert a vírus ilyen esetben
leginkább a szennyezett kezünkről jut a nyálkahártyáinkra.
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Tartsuk tisztán a maszkot!
A mosható, fertőtleníthető maszkot az első használat előtt a mossa ki és fertőtlenítse!
• Javasolt mosási hőmérséklet: 60-80oC
• Maximális mosási hőmérséklet: 90 oC
• Mosási ciklusszám: maximum 50 mosás
• Vasalás: 100-200oC-on
• Centrifugázható és szárítógépben használható
• Vegyi tisztításra alkalmas
• Gőzfertőtlenítésre mindkét oldalán alkalmas
• Sterilizálás autoklávban: MSZ 4209:2011 szabvány szerint (120oC/25 perc)
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