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Kugler Zsolttól a hiphop alapjait leshették el 
a táncosok

A Kolor Kölyökszigeten a harmadik napon a 
sporté volt a főszerep

Tompeti és barátai felejthetetlen pillanato-
kat szereztek 

Látványos easy hiphop bemutató volt akro-
batikus elemekkel

A Z!ENEMi hozta a tőle megszokott hangu-
latot 

A Hooligans ezúttal sem okozott csalódást a 
rajongóinak

A fesztivál ideje alatt a gasztoutca és a bor-
terasz várta a vendégeket

A Feledi Projekt Életképek című táncbemu-
tatója a Fő téren

Bencs Kitti a hastánc rejtelmeibe avatta be a 
workshopba ellátogatókat

A gyerekek a Sajómenti Népművészeti 
Egyesület közreműködésével alkottak

A Tibus és a hintalók csapata nagyon jó han-
gulatú koncertet adott

A Flash Táncstúdió Moomba című hastánc-
bemutatója

St. Martin adott teltházas-koncertet a Szent 
Család Templomban

Feledi János táncművész rendhagyó jazz-
balett tanórája

A Kolor Kölyökszigetre a legkisebb fesztivá-
lozókat várták

A Szimbiózis Alapítvány kisállatsimogató és 
érzékenyítő foglalkozást tartott

Az Öko-műhelyekben készültek az újra-
hasznosított ajándékok

Endrődi Ági a fellegjárókkal együtt szóra-
koztatta a Kolor Kölyöksziget közönségét

Bundzik Tímea orgonaművész és Váradi Zol-
tán hegedűművész a Kazincbarcika-alsói 
Református Templomban

A kreatív tipegőben a kicsik fából készült in-
teraktív fejlesztőjátékokat próbáltak ki

A PROGRAMOK FŐ TÁMOGATÓJA: A PROGRAMOK FŐ TÁMOGATÓJA: Kazincbarcika Város ÖnkormányzataKazincbarcika Város Önkormányzata

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ: ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ: Wanhua-BorsodChem Zrt.Wanhua-BorsodChem Zrt.



KO L O R H É T 2021. 08. 27.4 5

A Kolorfutás Night csillagfutamának részt-
vevői jótékony célért teljesítették a távot 

Az ovisok is bebizonyították, hogy ők is jók 
a futásban

Nagy volt a küzdelem az iskolások között a 
jó helyezésekért

A Wanhua-BorsodChem Zrt. és az önkor-
mányzat is támogatta a csillagfürtösöket

A minimaraton is maximális érdelkődés mel-
lett zajlott

A negyed- és a félmaraton versenyzői egy-
szerre rajtoltak

A változatos programok idén is megmozgat-
ták a városlakókat

Elkápráztatta a fesztiválozókat a légtorná-
szok bemutatója

Geszti Péter, a sokoldalú előadóművész és csapata már nem először töltötte meg a ka-
zincbarcikai Fő teret

Deniz és Orsovai Reni adott remek koncer-
tet a hazai közönségének

Varázslatos latintánc-bemutatót tartott a 
Fever Dance Group

Az ünnepi szentmisén szentelték meg az új 
kenyeret

A Puskás-testvérek, Peti és Dani nevével fémjelzett budapesti modern pop-rock zenekar, a 
népszerű The Biebers lázba hozta a közönséget

Balla Ibolya adott egy kis ízelítőt a magyar 
néptánc gazdag tárházából

A gasztroutcában is volt, aki gondoskodott a 
talpalávalóról

Kalmus Felícián csellóművész a repertoárja 
legjobbjait hozta el Kolorcitybe

A miskolci Sky Fanatic együttes otthonosan 
mozgott a szinte hazai pályán

A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
néptánc és társastánc performanszot mu-
tatott be

A PROGRAMOK FŐ TÁMOGATÓJA: A PROGRAMOK FŐ TÁMOGATÓJA: Kazincbarcika Város ÖnkormányzataKazincbarcika Város Önkormányzata
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KITÜNTETÉS

Andó László kapta az 
első Tündik Csaba-díjat
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 
díjat alapított, az egykor tragikus hirtelenséggel elhunyt bűnügyi 
osztályvezető, az emberként és rendőrként is kimagasló kvalitású 
kolléga, Tündik Csaba r. alezredes emlékének őrzésére.

A díjat első alkalommal 2021. 
augusztus 11-én dr. Kiss Attila r. 
vezérőrnagy jelenlétében adta 
át dr. Mecser Tamás r. ezredes, 
megbízott megyei rendőrfőkapi-
tány Andó László r. őrnagy, a Ka-
zincbarcikai Rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályvezetője részére. 
A díj évente egyszer –a név-
adó születésnapjához igazod-
va – kerül átadásra a kimagasló 
színvonalon és eredményesség-
gel teljesítő kolléga részére. A dí-

jazott, Andó László r. őrnagy 
Tündik Csaba r. alezredes köz-
vetlen munkatársa volt, össze-
kötötte őket az a szolgálat, amit 
a polgárok segítése érdekében 
végeztek, együtt dolgoztak az 
emberekért és elhivatott módon 
együtt néztek szembe a min-
dennapos kihívásokkal is.
Az elismerés átadását megtisz-
telte jelenlétével az elhunyt öz-
vegye, Tündikné Vörös Mónika és 
lánya, Tündik Edina is.

HERBOLYA

NINCS ÉS NEM IS VOLT TERVBEN A  
GÉPÉSZ ÚTI ORVOSI RENDELŐ BEZÁRÁSA

Az elmúlt hetekben egy rosszindulatú pletyka kezdett el terjedni a 
közöségi médiában, miszerint a kazincbarcikai önkormányzat olyan 
döntést hozott, hogy bezárják a Gépész úti orvosi rendelőt és a kör-
zetet áthelyezik a település másik területére. Az álhír úgy felkorbá-
csolta a herbolyai városrész lakóit, hogy Klimon István alpolgármester 
utcafórumot tartott, ahol személyesen cáfolta meg a fals információt.

A városvezető elmondta, hogy 
valószínűleg a pletyka több for-
rásból alakulhatott ki. Az egyik, 
hogy dr. Rácz Zsigmond nyug-
díjba vonulása óta nem sike-
rült olyan orvost találni, aki át-
venné a praxist, és akivel az 
önkormányzat megköthetné 
a szerződést. A másik, hogy az 
épület állapota nagyon lerom-
lott, és egy sikeres pályázat 
50%-os önerejére nem tudott 
forrást biztosítani a város, hi-
szen a kivitelezés költsége jócs-
kán meghaladta volna az épü-
let értékét. A harmadik pedig, 
hogy az önkormányzat ígéretet 
tett a Tiszáninneni Református 
Egyházkerületnek – amikor át-

vették az Eszterlánc Óvodát –, 
hogy a háziorvosi rendelő felújí-
tása után új parkolókat létesíte-
nek. Az utóbbiból következtet-
hettek arra a herbolyaiak, hogy a 
praxist ide költöztetik majd.
– Sajnos, már nem először for-
dult elő, hogy sikerült a közössé-
gi médiában elindult álhírekkel a 
lakosságot félrevezetni. Szeret-
ném hangsúlyozni, hogy ezeket 
a hamis információkat nem sza-
bad fenntartások nélkül elhinni. 
Ha valaki érdeklődik valamilyen 
témában, mi szívesen segítünk. 
A hivatalba hozzánk érkezett 
e-mailekre minden esetben vá-
laszolunk, sőt – bár telefonon 
nem mindig vagyunk elérhetőek 

– igyekszünk visszahívni a be-
telefonálókat is. A mostani utca-
fórumra is így került sor, hiszen a 
megkeresést követően azonnal 
felvettem a kapcsolatot a szer-
vezőkkel – árulta el Klimon Ist-
ván, aki azt is elmondta, hogy 
sikerült a kezdetben heves in-
dulatokat lecsillapítani, és meg-
nyugtatni a városrészben élőket.
–  Az önkormányzatunk kiemelt 
figyelmet fordít az egészség-
ügyi ellátásban érintett épüle-
tekre, munkatársakra. Az elmúlt 
években megújult többek kö-
zött a Május 1. úti és a Mikszáth 
úti háziorvosi rendelő, a fogor-
vosi, gyermek- és ügyeleti ren-
delőkomplexum és a védőnői 
szolgálat helyiségei is. A Rózsa 
úti és a Gépész úti épületekre 
pedig folyamatosan keressük a 
pályázati lehetőségeket, amely 
forrásból megvalósíthatnánk 
az energetikai korszerűsítésü-
ket és az akadálymentesítést is 

– tájékoztatott az alpolgármes-
ter. Addig is a felajánlotta, hogy 
az elkészült terveket az érdek-
lődők rendelkezésükre bocsát-
ja, és amennyiben találnak olyan 
orvosi rendelő felújítására enge-
déllyel rendelkező kivitelezőt, aki 
30 millió forintot nem meghaladó 
árajánlatot ad, az önkormányzat 
ezt az összeget saját forrásból 
biztosítja.
– Bízom benne, hogy sikerül 
ilyen vállalkozót találni, bár az 
általunk megkeresett eddigi ki-
vitelezők negyven millió forint 
felett vállalták volna csak a fel-
újítást, ami számunkra irreális-
nak tűnt, hiszen maga az épület 
nem ér annyit. Sajnos, az elmúlt 
években drasztikusan meg-
emelkedett az építőanyagok ára, 
így várhatóan, csak pályázat út-
ján tudjuk majd a rekonstrukci-
ót megvalósítani, de mindenkép-
pen sort kerítünk rá – szögezte 
le Klimon István.

ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

„ÉLET ÜNNEPNAPOK NÉLKÜL:  
HOSSZÚ ÚT VENDÉGFOGADÓ NÉLKÜL”

ÖNKORMÁNYZAT

SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK A 
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Augusztus 20-án, az államalapításunk és Szent István koronázása napján 
tartottak ünnepi képviselő-testületi ülést Kazincbarcikán, ahol a város 
legrangosabb kitüntető díjait adták át. 

A meghívottakat Demeter Zoltán 
országgyűlési köszöntötte, aki 
Szent István király jelentőségéről 
és a magyarság történetéről tartott 
ünnepi beszédet.
Ezt követően Kalmus Felicián csel-
lóművész előadása emelte tovább 
az ünnepi hangulatot.
A kitüntető díjakat Szitka Péter 
polgármester, dr. Makkai Orsolya 
és Klimon István alpolgármeste-
rek adták át.
Kazincbarcika Város Képvi-
selő-testületének „Elismerő 
Plakettje” azoknak a városhoz 
kötődő személyeknek és közös-
ségeknek adományozható, akik 
a tudományok, a művészetek, az 
oktatás-nevelés, a kulturális, tár-
sadalmi és gazdasági élet, a gyó-
gyítás területén, valamint a város 
közigazgatásában kifejtett példa-
értékű, magas színvonalú munká-
jukkal hozzájárultak Kazincbarcika 
fejlődéséhez, hírneve növelésé-
hez. Idén a kitüntető díjat Serfő-
ző Sándor, a Magyar Állami Népi 

Együttes nyugalmazott veze-
tője, az Egressy Béni Művelődési 
Központ első igazgatója vette át.  
A Kazincbarcika Város Képvise-
lő-testületének „Pro Urbe Kazinc-
barcika” díja azoknak a városban 
élő, alkotó vagy munkásságukkal 
a városhoz kötődő alkotóművé-
szeknek, kutatóknak, elméleti és 
gyakorlati szakembereknek ado-
mányozható, akik a tudományok, 
művészetek, kultúra, kommuniká-
ció, gazdaság vagy a közélet egyéb 
területein maradandót alkottak, 
vagy átlagot meghaladó színvo-
nalú munkavégzésükkel a telepü-
lés lakossága körében is elisme-
rést váltottak ki. A kitüntető díjat 
Bazsó Bertalanné nyugalmazott 
iskolaigazgató és Dr. Czifra János 
közíró kapta.
A díjátadás után a Barcika Art Kft. 
és Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata köszönte meg a Kolor-
fesztivál Light kiemelten fontos 
együttműködő partnerének és 
támogatójának a segítséget. A tá-

A polgármesteri hivatalban történő személyi változások következté-
ben szükségessé vált a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 
módosítása.

A közigazgatásra vonatkozó ál-
lami szabályozások folyama-
tos változásához alkalmazkodva 
szükségessé vált a polgármesteri 
hivatal SZMSZ-ének módosítása, 
melyről a képviselő-testület au-
gusztus 10-én döntött. 
Az Intézmény- és Vagyongazdál-
kodási Osztály vezetője, Otro-
sinka Tiborné közszolgálati jog-
viszonya - nyugdíjba vonulására 
tekintettel -megszűnik, osztály-
vezető asszony lelkiismeretes 
munkáját a városvezetés ezúton 
is köszöni.
– Mivel az Intézmény- és Va-
gyongazdálkodási Osztály, vala-
mint a Gazdálkodási Osztály fel-
adata hasonló, illetve a kollégák 
között eddig is szoros munka-

kapcsolat volt, célszerű lett a két 
osztály összevonásával a felada-
tokat egy szervezeti egységen 
belül ellátni, a továbbiakban ösz-
szevontan, Gazdálkodási Osztály 
néven – nyilatkozta dr. Szuromi 
Krisztina jegyző, aki hozzátet-
te, hogy az osztály az alábbi cso-
portokkal működik majd: költ-
ségvetési, könyvelési, intézményi 
könyvelési, vagyongazdálkodási, 
közétkeztetési és adócsoport. 
Mivel a városfejlesztési beruházá-
sok, pályázati projektek továbbra 
is kiemelt szerepet kapnak, a vá-
rosvezetés fontosnak tartotta, 
hogy a Polgármesteri Hivatalon 
belül, költségnövelés nélkül koor-
dinálja ezen feladatokat, ezért dr. 
Juhász Hajnalkát, a város korábbi 

mogatói diplomát Szitka Péter 
nyújtotta át a Wanhua-Borsod-

Chem Zrt. képviselőjének, Kruppa 
László vezérigazgatónak.

Bazsó Bertalanné 1974-ben az 
Egri Tanárképző Főiskolán szer-
zett diplomát biológia-mező-
gazdasági ismeretek szakon, 
utána 1975 szeptemberétől, 32 
évig dolgozott a Dimitrov, majd 
Herman Ottó Tagiskolában bio-
lógia-kémia szakos tanárként, 
később az intézmény igazgató-
helyetteseként, aztán igazga-
tójaként. Kétezer-héttől nyug-
díjba vonulásáig az Ádám Jenő 
Általános Iskolát irányította. Kö-
zel 4 évtizedes pályafutása alatt 
mindig az oktatás színvonalának 
emeléséért, a gyermekek képes-
ségeihez igazított fejlesztéséért 
dolgozott.
Vezetőként ösztönözte kollégá-
it, hogy egyéni módszereiket, el-

képzeléseiket alkalmazzák a min-
dennapi nevelő-oktató munkában. 
Folyamatosan képezte magát, főis-
kolai diplomája mellé kémia tanári, 
majd közoktatási szakértői vég-
zettséget is szerzett. Eddigi pályá-
ját mindig a közösségért való tenni 
akarás jellemezte, számtalan meg-
bízott és választott funkciót is be-
töltött. Magas színvonalú munkája 
miatt a térség pedagógus és igaz-
gatói munkaközösségének elismert 
tagja volt. Aktív korában közokta-
tási szakértőként és szakszervezeti 
vezetőként tanácsaival segítette 
kollégái munkáját. Nyugdíjba vonu-
lása óta is aktívan tevékenykedik a 
Megyei Pedagógus Szakszervezet 
alelnökeként, az Idővár Nyugdíjas 
Kulturális Klub tagjaként.

Dr. Czifra János 1976-tól lakik 
Kazincbarcikán. A kazincbarcikai 
közéletben az 1980-as évektől 
vesz részt, az akkori Városi Ta-
nács Jogi Bizottságában kezdett 
dolgozni. 1994 és 2010 évek kö-
zött Kazincbarcika Város képvi-
selő-testület tagja volt, 12 évig 
a Jogi Bizottság elnöke. 20 évig a 
TÁVHŐ Felügyelő Bizottságának 
elnöke. A Felsőbarcikáért Alapít-

ványt 2000-ben alapította, mely a 
városrészben közösségszervező, 
építő tevékenységet végez.
Közíróként, a Barcikai Közélet ha-
sábjain 1994-től szerepel. Négy 
önálló kötete jelent meg. Sokat 
segít a város civil szervezeteinek: 
városszeretete, szakmai munká-
ja, tevékenysége, segítőkészsége, 
közéletisége elismert, élvezi a város 
lakoságának bizalmát. 

Serfőző Sándor első munkahe-
lyén, 1967-ben a Borsodi Vegyi 
Kombinát művelődési házában 
igazgatói megbízást kapott. A 
dolgozók szabadidejének hasz-
nos eltöltésére klubok, szakkö-
rök, képző- és iparművészeti 
kiállítások rendszeres szerve-
zésére, működtetésére töreke-
dett. Az Egressy Béni Művelődési 

Központot 1969. december 13-án 
avatták fel, mind az előkészülete-
ket, mind a megnyitót már ő irányí-
totta. 1973-ban a Kiváló Népművelő 
címmel tüntették ki. A kazincbarci-
kai évek szakmai alapot adtak ah-
hoz, hogy a későbbi jelentősebb ki-
hívásoknak is megfeleljen. Ma már a 
Magyar Állami Népi Együttes nyu-
galmazott igazgatója.

aljegyzőjét kérték fel a beruhá-
zásokért és pályázatokért fe-

lelős önkormányzati tanácsadó 
munkakör betöltésére.

A JÖVŐBEN KÉT ALPOLGÁRMESTER SEGÍTI  
A POLGÁRMESTER MUNKÁJÁT

Kazincbarcikán már két ciklusban 
is indokolttá vált, hogy a megnö-
vekedett feladatokra, az utób-
bi években az önkormányzatot 
érintő, közigazgatásra vonatkozó 
állami szabályozások folyamatos 
változására tekintettel a polgár-
mester munkájának segítésére 
a képviselő-testületből megvá-
lasztott alpolgármester mellé egy 
másodikat is kinevezzenek.
A Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény sze-
rint a grémium a polgármester 
javaslatára, titkos voksolással, 
minősített többséggel több alpol-
gármestert is választhat. Olyat is, 
aki alapvetően nem tagja a kép-

viselő-testületnek, tehát a hely-
hatósági választáson nem indult, 
rá szavazatot leadni nem lehetett. 
Ezzel a jogszabály adta lehetőség-
gel a 25 ezer fő feletti városok nagy 
részében élnek, így Kazincbarcikán 
is, ahol Klimon István alpolgármes-
ter mellett a Barcika Art Kft. korábbi 
ügyvezetője, dr. Makkai Orsolya al-
polgármester segíti a jövőben Szit-
ka Péter polgármester munkáját. 
A Polgármesteri Hivatal új működési 
rendje, köztük a második alpolgár-
mester megválasztása személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi fel-
tételt nem igényelt, mivel az ön-
kormányzat a feladatok elosztását 
átszervezésekkel oldotta meg.
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LÁTVÁ N YOSSÁG

MEGÚJULT A NÉPSZERŰ 
VÍZIJÁTÉK-SHOW

Ismét öt új zenével bővült a vízijáték, amely augusztus 24-étől min-
den este 19.30-tól 21.30-ig félóránként, pénteken és szombaton 
pedig 21.30 órakor a teljes, 15 számból álló repertoárt csodálhatják 
meg az érdeklődők.

Öt új zenével és vízképvariációval bővült a vízijáték-show Kazinc-
barcikán. Az eddigi repertoár mellett Horváth Tamás: Meggyfa, Ba-
gossy Brothers Company: Visszajövök, Israel „IZ” Kamakawiwo’ole: 
Somewhere over the rainbow, Deniz: Másként látom, Csézy: Ez az 
otthonunk című zenéire komponált vízielőadást láthatnak a Fő térre 
kilátogatók esténként. 
A show közben a vízijáték területére nem szabad rálépni, hiszen a 
víznyomás erőssége, és az alkalmazott vegyszerek miatt kiemelten 
veszélyes, de a látványosság audiovizuális élményét is jelentősen 
csökkenti. A nyári időszakban, a hőség miatt a vízijáték naponta 10 és 
18 óra között folyamatosan párásító, frissítő funkciót lát el. A párásítás 
ivóvízzel történik, de a vízíjáték-show-hoz felhasznált víz, nem ivóvíz, 
így emberi fogyasztásra nem alkalmas.

Vízjáték-show (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, vasárnap):
19:30 Jégvarázs - Verdi - Maroon 5 - Horváth Tamás
20:00 Vivaldi - Game of Thrones - Bizet - Csézy 
20:30 Dalfutár - Jégvarázs - Mungo Jerry - Deniz
21:00 Pirates of the Caribbean - Verdi - Maroon 5 - Israel „IZ”
21:30 Havasi - Bizet - Mungo Jerry - Bagossy Brothers Company

Vízjáték-show (péntek, szombat) - 21:30 órakor, extra attrakció:
19:30 Jégvarázs - Verdi - Maroon 5 - Horváth Tamás
20:00 Vivaldi - Game of Thrones - Bizet - Csézy 
20:30 Dalfutár - Jégvarázs - Mungo Jerry - Deniz
21:00 Pirates of the Caribbean - Verdi - Maroon 5 - Israel „IZ”
21:30 Havasi - Dalfutár - Game of Thrones - Vivaldi - Pirates of the  
 Caribbean - Jégvarázs - Verdi - Mungo Jerry - Bizet -  
 Maroon 5 - Csézy - Israel „IZ” - Horváth Tamás - Deniz -  
 Bagossy Brothers Company

K AZI NC BA RC I K A I TE RÜ LETI V É DŐNŐI SZOLGÁ LAT 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 
ÚJABB 

LAPTOPOKKAL SEGÍT 
Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében Szitka Péter pol-
gármester és Klimon István alpolgármester újabb négy darab lap-
topot és laptoptáskát adott át a kazincbarcikai területi védőnői 
szolgálat munkatársainak augusztus 5-én.

Mint ismeretes tavaly új Országos Védőnői Informatikai Rendszert 
(VOIR) építettek ki, melyhez elengedhetetlen a korszerű infra-
struktúra, ezért tavaly júliusban első lépcsőben szintén négy esz-
közt már kaptak a védőnői szolgálat munkatársai.
– A géppark-korszerűsítés a területi szolgálatnál már tavaly el-
kezdődött. A most átadott laptopoknak köszönhetően már minden 
munkatárs rendelkezik új készülékkel – árulta el Klimon István.
Az újabb eszközök tovább segítik majd a védőnők munkáját a ta-
nácsadások, látogatások során.
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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 2 db önkormányzati tulajdonú 
bérlakást az alábbiak szerint:

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. szeptember 8. (szerda) 12 óráig lehet benyújtani.

bérlemény címe alap-
terület

szoba-
szám komfortfokozat lakbér 

(Ft/hó)

Bercsényi utca 14. 1/5. 38 m2 1 összkomfortos 13 300

Bercsényi utca 14. 2/6. 32 m2 1 összkomfortos 11 200

FIATALOK GARZONHÁZA

A pályázati hirdetmény elérhető a Barcika Szolg Kft. honlapján  
(www.barcikaszolg.hu).

A felhívással és a lakások megtekintésével kapcsolatban  
további információ kérhető a +36 20/438 9092-es telefonszámon, 

kedd-szerda-csütörtöki napokon 8 és 14 óra között.,  
e-mail: ingatlan@barcikaszolg.hu

A pályázatot 2021. szeptember 8. (szerda) 12 óráig lehet benyújtani.

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 
4 db bérlakást az alábbiak szerint:

bérlemény címe 
(Tompa M. u. 2/A)

alap
terület 

tulajdonság
szoba
szám

fsz. 6. 32 m2 minikonyha,  
mikrohullámú sütővel

1

1. em. 112. 24 m2 minikonyha nélküli 1

1. em. 113. 24 m2 minikonyha nélküli 1

1. em. 120. 24 m2 minikonyha nélküli 1

MUSKÁTLI 
NYUGDÍJASHÁZ

28. I NTE R NATIONA L M ATH E M ATIC S COM PETITION FOR U N I V E RSITY STU DE NTS

A KAZINCBARCIKAI GÁSPÁR ATTILA  
LETT A LEGJOBB MATEKOS

A kazincbarcikai származású Gáspár Attila nyerte a 28. Internatio-
nal Mathematics Competition for University Students (IMC) elneve-
zésű, egyetemisták számára megrendezett nemzetközi versenyt. 
Az ELTE végzős hallgatója 590 diák közül végzett az első helyen és 
egyedüliként vehette át a verseny kiemelt első díját, a Grand Grand 
First Prize-t.

A járványhelyzet miatt online 
tartott IMC-versenyt hagyomá-
nyosan Bulgáriában, Blagoev-
gradban rendezik meg minden 
évben, és az utóbbi időben az 
egyetemisták egyik legrango-
sabb nemzetközi versenyévé 
nőtte ki magát. Az online meg-

mérettetésen két egymást kö-
vető napon kellett a verseny-
zőknek négy-négy feladatot 
megoldaniuk, ellenőrzött körül-
mények között, majd a szkennelt 
megoldásokat elektronikusan 
töltötték föl a verseny szervezői 
által megadott címre.

Az idén 5 kontinens 51 országá-
nak 160 egyeteméről 590 hall-
gató vett részt. A dolgozatokat 
a csapatok vezetőiből álló nem-
zetközi csoport javította.
A versenyen a lehetséges 80 
pontból Gáspár Attila 70 pontot 
kapott, és ezzel jócskán meg-
előzte a második helyen végzett, 
65 pontos szentpétervári és a 
megosztott harmadik helyen 
végzett, 60 pontos orosz, hol-
land, izraeli és lengyel verseny-
zőket.

Fotó: wmn.hu
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Újabb szakaszához érkezett a nagy volumenű közlekedési infra-
struktúra-fejlesztési beruházás: a 26-os út, a Tesco melletti Attila 
út és a Budai Nagy Antal utca egyes szakaszait érintő körforgalom 
építése. Az I. ütemben elkészül a körforgalmi csomópont 2/3 része. 
Augusztus 30-án 7 órától az alábbi forgalmi korlátozások lépnek 
életbe.

A fejlesztés során az építési 
munkálatok miatt az Attila utat 
teljesen lezárják a Barcikai Ipari 
Parkba vezető körforgalmi cso-

mópont és a 26-os út között, 
valamint a jelzőlámpát is kikap-
csolják. Az érintett szakaszon a 
26-os úton Miskolc és Ózd felé 

megmarad a 7,5 m széles útpá-
lya, a kétirányú közlekedés biz-
tosított lesz.
A Budai Nagy Antal úton az első 
ütemben nem lesz forgalmi kor-
látozás. A Bercsényi út – 26-os 
út (ALDI) csomópontban a jelző-
lámpák kikapcsolásáról a forgal-
mi tapasztalatok alapján a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. dönt 
majd.

A 26. sz főút és az Egressy Béni 
út kereszteződésében a körfor-
galom építésének idejére jelző-
lámpás forgalomirányítás kerül 
kialakításra a torlódások elke-
rülése érdekében. Felső-Barcika 
Kurucz út irányában lehetséges 
a csomópont kikerülése.
Kérjük a gépjárművezetőket, 
hogy az említett területen foko-
zott óvatossággal közlekedjenek.
A Vasút úton, valamint az Egressy 
Béni út mindkét oldalán a kivitele-
zés idején megállási tilalmat jelző 
táblákat helyeznek ki a biztonsá-
gos közlekedés érdekében.
A körforgalom építésének idején 
az útlezárással érintett terület – 
Alsóvárosi körút – Tesco bevá-
sárlóközpont – Jószerencsét út 
irányából közelíthető meg.
A Jószerencsét út az Egressy út, 
Mikszáth út, Szent Flórián tér irá-
nyából közelíthető meg a 26-os 
főút irányából.
A tájékozódás segítésére az Eg-
ressy úton és a 26-os út érintett 
szakaszán megerősítik a burko-
lati jeleket.
A 26-os úton a TESCO felé ve-
zető gyalogos átkelőhely meg-
szűnik, a 26-os úton meglévő 
autóbusz öblök melletti zebrákon 
lehet majd átmenni. 

ATLÉTI K A

A KAZINCBARCIKAI TÓTH 
ANNA BRONZÉRMES LETT  

A VILÁGBAJNOKSÁGON 
Hat fiatal magyar atlétának is szurkolhattunk a Kenya fővárosában, 
Nairobiban megrendezett U20-as világbajnokságon. Közülük a ka-
zincbarcikai Tóth Anna szerepelt a legjobban, aki a harmadik helyen 
ért célba 100 méteres gátfutásban.

Tóth Anna első magyar női 
sprinterként futhatott döntőt 
az U20-as világbajnokságok 
történetében, ráadásul alig 17 
évesen sikerült véghezvinnie 
ezt a történelmi tettet. A fiatal 
tehetség az elődöntőben 13.46-
ra javította egyéni legjobbját, és 
ezúttal is kitett magáért.
Anna végig koncentráltan futva 
megközelítette egyéni csúcsát 
(13.58), amivel egy gyönyörű 
bronzérmet szerzett. A ver-
seny egyik nagy esélyese, Ditaji 
Kambundji a táv közepénél be-
leakadt az egyik gátba, amivel 
magával rántotta a lengyel We-
ronika Barczot – ez, valamint a 
szlovák Viktória Forster bukása 
segítette a minél eredménye-
sebb szereplést. A győzelem a 
jamaicai Ackera Nugenté lett, 

aki 12.95-ös idejével kiemelke-
dett a mezőnyből, mögötte az 
észt Anna Maria Millend és a ma-
gyar atléta ért célba.

(atletika.hu)

ÍJÁSZAT

EURÓPA- ÉS VILÁGBAJNOK 
MIKLÓS MÁTÉ BENDEGÚZ 

Több mint ötszáz versenyző indult az augusztus 9-e és 14-e között 
Szekszárdon megrendezett 3D Világ- és Európa-bajnokságon. Városun-
kat a Kazincbarcikai Íjász Egyesület öt sportolója, Zeleni Dóra, Nagy Zol-
tán, Miklós Máté Bendegúz, Sipeki József és Pongrácz István képviselte. 
A versenyen fiatal felnőtt korosztályban, vadász csigás íj kategóriában 
Miklós Máté Bendegúz Európa- és világbajnok lett.

Zeleni Dóra bronzérmes lett vadászreflex kadet lány kategóriában; ifj. 
Nagy Zoltán vadász csigás kadet fiú kategóriában a 4. helyen végzett; 
Pongrácz István tradícionális íj veterán férfi kategóriában a 6. helyet sze-
rezte meg; Sipeki József tradícionális íj felnőtt férfi kategóriában 11. he-
lyezett lett.

FŐ TÉR

NÉPSZERŰ AZ OKOS WC
Egyre többen használják a Fő téren az automata nyilvános illemhe-
lyet. Ehhez hasonló vécék a városban több helyen is lesznek még ki-
helyezve a jövőben, például a Csónakázó-tónál, ahol hamarosan egy 
futókör is épül, valamint a gyerekjátszótér is tovább fejlődik majd.

A Fő tér felújításának részeként 
a lakók által régóta áhított nyil-
vános illemhely ezen a területen 
kapott helyet. A visszajelzések 
alapján nagy szükség volt rá, hi-
szen a felújított tér sok látoga-
tót vonz. A nyilvános illemhelyet 
rendszeresen és egyre többen 
használják. Az utcabútor jellegű 
WC automatikája, a padló- és 
vécémosó berendezésnek kö-
szönhetően, a teljes felület, pad-
ló, vécécsésze tisztán tartásáról 
gondoskodik. Fontos szempont, 
hogy a fogyatékkal élők is köny-

nyedén tudják használni az il-
lemhelyet, ezért a belső térki-
alakításánál ügyeltek arra, hogy 
azokat mozgássérültek vagy az 
idősebb korosztály tagjai is köny-
nyedén igénybe vehessék. Az il-
lemhely 100 Ft-os érmével mű-
ködik, a pénz bedobása után 20 
perc áll a használó rendelkezé-
sére. A garantáltan vandálbiztos 
épület füstérzékelővel és köny-
nyen használható kezelőfelületé-
vel remélhetőleg hosszú évekig 
szolgálja majd a Fő tér vendégei-
nek kényelmét. 

BALESET

Az ÉMÁSZ feladata a kidőlt 
villanyoszlop elszállítása

Augusztus 17-én egy közlekedési bal-
eset során egy személyautó kidöntött 
egy villanyoszlopot, személyi sérülés 
nem történt. A rendőrség intézkedésre 
felvonult, megtörtént a helyszínelés. A 
hatóság hivatalból azonnal értesítette 
az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgálta-
tó Zrt.-t, a kiküldött szakemberek az 
áramtalanítást elvégezték. A település-
tisztasági feladatot, amely munkálatok 
a Kazincbarcika Város Önkormányza-
ta hatáskörébe tartoznak, a baleset 

helyszínén a Barcika Park Nonprofit Kft. 
munkatársai elvégezték, a törmeléket és 
a hulladékot elszállították. Mivel a pózna 
az ÉMÁSZ tulajdona, ezért azt az önkor-
mányzat nem szállíthatta el, arról a cég-
nek kell gondoskodnia. A villanyoszlopot 
a katasztrófavédelem közreműködésével 
aznap áthelyezték az útról. 
Az önkormányzat többszöri felszólítá-
sa ellenére az ÉMÁSZ az oszlopot csak 
lapzártánk után, szerda vagy csütörtök 
délután szállítja el daru segítségével.

V EGY É SZ RÖPLA BDA C LU B K AZI NC BA RC I K A

EZÜSTÉRMES AZ IFI CSAPAT
A Vegyész RC Kazincbarcika ifi csapata második helyen zárta a 25. 
Eötvös Kupát. Bokor Elek és Batári Csaba együttese mindössze a 
győztes, szlovákiai Komarnótól kapott ki.

A csapat a csoportját magabiztosan nyerte meg augusztus 21-én, 
majd vasárnap a romániai Nagybányát legyőzve bejutottak a leg-
jobb három közé.
Ahol először vereséget szenvedtek a remekül játszó Komarno ellen, 
de vasárnap kora délután a DEAC-ot két vállra fektették, ezzel pedig 
megszerezték az ezüstérmet.
– Nagyon örülünk a második helyezésnek – értékelte a mérkőzést 
Bokor Elek edző.
– Elégedettek vagyunk az eredménnyel, nagyon jól szolgálta a fel-
készülésünket, és legalább a fiúk is megmérettettek nemzetközi 
szinten. Láthattuk a különbséget és nagyon tanulságos volt szá-
munkra, hogy hova kell elérnünk. Látjuk a hibákat és dolgozunk to-
vább, hogy eredményesek legyünk. Gratulálok mindenkinek a hét-
végi teljesítményéhez és örülök, hogy különdíjasaink is lettek.
A torna legjobb feladójának ugyanis a 16 éves Molnár Márkot vá-
lasztották meg, míg Miklósi-Sikes Zétény – aki a felnőtt keret tagja 
is már 18 évesen – bekerült a torna „álomcsapatába”.
 
A Vegyész ezüstérmes kerete: Molnár Márk, Molnár Vajk, Kondor 
Kristóf, Fecske Szabolcs, Lévai Péter, Gálik Zsombor, Lukács Patrik, 
Nagy Marcell, Cziczlavicz Dávid, Komlósi Márk, Együd Ádám, Mik-
lósi-Sikes Zétény, Lévai László.

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SPORT EGYESÜLET

MEGKEZDTÉK A 
FELKÉSZÜLÉST 

Megkezdte a felkészülést a Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület 
férfi felnőtt csapata. A kézilabdások szeptember első felében kezdik 
meg a szezont az NB II Észak-keleti csoportjában.

A Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület férfi felnőtt csapata július 
31-én rávezető edzésekkel kezdte meg a felkészülést. Az egyesület au-
gusztusban heti 5 edzést alakított ki játékosainak, ebből 3 hétköznap, 
kettő pedig hétvégén van, mivel a sportolók nagy része még tanul, vagy 
dolgozik. A vezetőedző szerint a csapat számára nagyon fontosak az 
edzőmérkőzések, hiszen új játékosok is érkeztek hozzájuk, így igyekez-
tek minden hétre legalább egy mérkőzést beiktatni a programba.
A tavalyi év alapján Ölschléger Krisztiánék célja az első 5 hely környékén 
szerepel, de az edző szerint komolyabb cél 2-3 mérkőzés után fogal-
mazható majd meg. A KKSE felnőtt kézilabda csapata szeptember első 
felében először idegenben a Debrecen ellen játszik, ezt követően pedig 
itthon a Kisvárdát fogadja majd.

FEJLESZTÉS

FORGALOMKORLÁTOZÁS VÁRHATÓ A  
26-OSON ÉPÜLŐ KÖRFORGALOMNÁL

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SPORT CLUB

NB III KELETI CSOPORT 
2021/22 EREDMÉNYEK 

1. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Tiszafüred  2:1
2. forduló:  DVSC II – Kolorcity Kazincbarcika SC  0:3
3. forduló:  Kolorcity Kazincbarcika SC– Újpest II  1:1
4. forduló:  Tállya – Kolorcity Kazincbarcika SC  0:5
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 3. helyén áll.

MAGYAR KUPA
1. forduló:  Csenger – Kolorcity Kazincbarcika SC  0:2
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H I R D E T É S12 KO L O R H É T

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

     

Értékesítés: (30) 676-4348  Szerviz: (30) 345-2813

MEGHÍVÓ
A 10 éves kazincbarcikai Angyalkert Görögkatolikus 

Óvoda tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és 
hozzátartozóit a jubileumi év első rendezvényeire, 

tartalmas színházi előadásokra.

„AZ ARANYEMBER”
musical

Helyszín: Don Bosco Sportközpont (Kazincbarcika)

Időpont: 2021. szeptember 2. (csütörtök) 19 óra

Előadó: Magyarock Dalszínház, Komárom

Részvétel: Díjtalan, de regisztrált belépőjegy 
igényelendő a Görögkatolikus templom 
irodájában hétköznap 8 órától kb. 13 óráig 
(a Castello cukrászda mellett) vagy a Sportközpontban

Ajánlott: 12 éves kortól

„A HALÁSZ MEG A FELESÉGE”
mesemusical

Helyszín: Don Bosco Sportközpont (Kazincbarcika)

Időpont: 2021. szeptember 2. (csütörtök) 14 óra

Előadó: Magyarock Dalszínház, Komárom

Részvétel: Díjtalan, de regisztrált belépőjegy 
igényelendő a Görögkatolikus templom 
irodájában hétköznap 8 órától kb. 13 
óráig (a Castello cukrászda mellett) vagy 
a Sportközpontban.

Ajánlott: Kisiskolásoknak, nagycsoportos óvodásoknak  

Fontos: a nézők száma korlátozott! Az előadás védettségi 
igazolvánnyal tekinthető meg. A 18 év alatti is védettségi 

igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehet részt.

 BARCIKAI  
GÓLYAFIÓKA-

AVATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzata és a 

Kazincbarcikai Tankerületi Központ  
szeretettel vár minden leendő kiselsőst és 

szüleit az idei Gólyafióka-avató ünnepségre. 

Időpont: 2021. augusztus 31. 17.00  
Helyszín: Kazincbarcika, Fő tér 

A rendezvény az iskola által küldött 
meghívóval látogatható.


