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BARCIKA PARK NONPROFIT KFT.

Folytatódik az elöregedett, veszélyes fák kivágása és a faültetés
Az elkövetkezendő napokban újabb lakossá-
gi bejelentések alapján a Derkovits téren és a 
Mátyás király úton távolítják el a Barcika Park 
Nonprofit Kft. munkatársai a veszélyes, elöre-
gedett fákat. 

A Kolorline és Kolorhét olvasói többször is ér-
tesültek már arról, hogy az elmúlt időszakban 
több káreset történt a viharok által letört ágak 
és kidőlt fák miatt a városban. Szerencsé-
re személyi sérülést egyik esetben sem je-
leztek, azonban vagyoni kár többször jelentős 
mértékben keletkezett, például autók rongá-
lódtak meg. Mindemellett a városunkkal kö-

zel egyidős, 50-60 éves, vastag törzsátmérőjű 
fák kivágása azért is vált szükségessé, mert 
sok esetben légvezetékekbe lógtak vagy gyö-
kérzetük feltörte az utat, megrongálta a víz-
vezetékeket vagy a zárt csapadékelvezető 
rendszereket. Ennek okán az önkormányzat 
kérésére a városüzemeltetéssel foglalkozó 
Barcika Park Kft. elkészített egy fakatasz-
tert, melynek alapján hónapok óta dolgoznak 
a szakemberek a veszélyes fák eltávolításán.
Kazincbarcika Város Önkormányzata elsőren-
dű feladatként kezeli a településen lévő növé-
nyek folyamatos ellenőrzését, különös tekin-
tettel a játszótereken, a belső tereken, a nagy 
forgalmú utak és parkolók mentén. A jelenleg 
kivágásra ítélt fák a Derkovits téren és a Má-
tyás király úton szintén veszélyeztetik a par-
koló autókat, illetve sűrű forgalmi útvonal mel-
lett helyezkednek el, ezért vált szükségessé, 
hogy mihamarabb eltávolítsák azokat.
– A favágás időpontjáról, a parkolók és az utak 
lezárásáról a munkálatokat megelőző két na-
pon tájékoztató táblák kihelyezésével értesít-
jük a lakosságot. Kérjük, hogy ezeket figyeljék, 
és az érintett területet hagyják szabadon, ez-
zel segítve a munkánkat! – kérte Lukács Lí-
via, a Barcika Park Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója.
Az év folyamán a Mátyás király úton, az Épí-
tők útján, a Május 1. úton, a Derkovits téren, a 
Hristo Botev téren, a Csónakázó-tónál, a Pol-
gármesteri Hivatalnál és a Völgy parki játszó-

téren lehet számítani a balesetveszélyes fák 
kivágására.
Eddig százegy sérült vagy elöregedett példány 
került eltávolításra, ezek pótlásáról folyamato-
san gondoskodnak a szakemberek. Idén már 
nyolcvanegy fát ültettek ki a Fő térre, a Derko-
vits térre, a Dobó térre, a Csokonai útra, a Paál 
László útra, az Ifjúmunkás térre, a Béke térre 
és a Hriszto Botev térre. Az önkormányzat a 
lakosság, valamint az oktatási-nevelési intéz-
mények bevonásával, közösségi program kere-
tében még 60-70 fa ültetését tervezi – mondta 
Klimon István alpolgármester.
A pótlás mindig olyan előnevelt, földlabdás 

csemetékkel történik, amelyeknek már elég-
gé fejlett a gyökérzetük, így nagyobb eséllyel 
erősödnek meg az ültetés után. A helyszínek 
kiválasztásánál ügyelünk arra, hogy az elülte-
tett fák lombkoronája és gyökérzete a későb-
biekben, a növekedésük során se tudjon kárt 
okozni a közművekben, illetve a járdák és az 
utak borításán, ezért előfordulhat, hogy nem 
a kivágott egyedek helyére kerülnek, hanem 

ideálisabb környezetbe – egészítette ki Lukács 
Lívia ügyvezető, aki hozzátette, hogy számos 
lakossági összefogással találkoznak Kazinc-
barcikán. A jó szándék ellenére a lakók olyan 
közterületre is ültettek már fákat, melyeknél 
a fent említett elvek nem lettek megvizsgálva. 
Fontos, hogy a lakosság a telepítést a szakem-
berekre bízza, ne ültessen ki közterületre növé-
nyeket, inkább a gondozásukban, öntözésben 
nyújtson segítséget.
– Az elültetett növények megőrzése, védelme 
mindannyiunk közös célja és feladata. Kazinc-
barcika az ország egyik legzöldebb települése, 
és szeretnénk, ha ez a jövőben is így maradna. 

Sajnos, több területen szándékosan rongáltak 
meg vagy törtek ki már növekedésnek indult 
csemetéket, jelentős anyagi kárt és többlet-
munkát okozva ezzel városunknak – hívta fel a 
lakosság figyelmét Bukó Géza önkormányzati 
képviselő, aki arra kéri a városban élőket, hogy 
ha ilyet észlelnek, hívják az önkormányzati ren-
dészet munkatársait a (06-48) 512-392 veze-
tékes, illetve a (06-20) 282-0720 mobilszámon.
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KUTYATÁMADÁS – az állattartás felelőséggel jár
Augusztusban egy halállal végző-
dő kutyatámadásról szóló hír bor-
zolta fel a kedélyeket az ország-
ban. Szentesen két megvadult eb 
tépett halálra egy 53 éves férfit, a 
gazdáik ellen büntetőeljárás indult 
gondatlanságból elkövetett em-
berölés miatt. Ez az eset ismétel-
ten rávilágított arra, hogy milyen 
fontos a felelős állattartás, hiszen 
ezek az állatok vélhetően a nem 
megfelelő ellátás, nevelés miatt 
váltak ilyen agresszívvá.

Csak akkor vegyünk vagy fogad-
junk örökbe bármilyen kedvencet, 
ha alaposan és jól átgondoltuk a 
vele járó felelősséget, kötelezett-
séget, terheket, és élete végéig 
gondoskodni tudunk a számára 
optimális környezetről és életfel-
tételekről. A gazdik fontos felada-
ta a nem kívánt szaporodás meg-
előzése is, vagyis az ivartalanítás, 
ami ma már rutinműtétnek számít. 
A kóbor állatok legnagyobb ré-
szét a nem kívánt utódok teszik 
ki, amelyeket szívtelenül kitesz-
nek az utcára vagy jobb esetben 
elvisznek a menhelyre.
– Önkormányzatunk kiemelten 
fontosnak tartja, hogy minden 
rendelkezésre álló eszközzel elő-
segítse az állatok jólétének javu-
lását és a lakosság körében a fele-
lős állattartás térnyerését. Emiatt 

folyamatosan keressük az állatok 
szeretetére és tiszteletére neve-
lő kezdeményezéseket. Az idén 
pályázatot nyújtottunk be, hogy 
segítsük bővíteni a kazincbarcikai 
gazdik tudását a témával kapcso-
latban – mondta el Klimon István 
alpolgármester, aki az érdeklődők 
figyelmébe ajánlotta a NÉBIH hon-
lapján a  https://portal.nebih.gov.
hu/nebih-kiadvanyok oldalon a 
„Kampány kiadványok” pontban 
a „Szabad a gazdi” fülön található 
útmutatókat az állattartók köte-

lezettségeiről és az állatok ideális 
tartásáról.
Szerencsére a városban egyre ke-
vesebb szabadon kószáló négy-
lábút láthatunk, köszönhetően 
annak, hogy tavaly tavasszal Ka-
zincbarcika Város Önkormányzata 
szerződést kötött a Borsod Állat-
védő Alapítvánnyal, hogy orvosolja 
a napról napra égetőbb problémát. 
Az együttműködés azóta is folya-
matos és gördülékeny.
– Idén már több, mint száz kutyát 
sikerült befognia a Kazincbarcikai 
Önkormányzati Rendészet szak-
embereinek. A rendészettel fo-
lyamatos a kapcsolatunk, így az 
állatok hamar bekerülnek a men-
helyre, ahol minden szükséges 
ellátást megkapnak. Az idekerült 
állatok a tapasztalataink szerint 
hamar gazdára találnak, eddig 
már kilencvenen kerültek új ott-
honba – árulta el Egyed Zsolt, az 
alapítvány egyik önkéntese, aki 
hozzátette, hogy minden esetben 
először megnézik, hogy a gazda-
jelölt és a kiválasztott eb között 
működik-e az életben a kémia. 
Lehetőség szerint az állatokat a 
gondozók szállítják el új lakhe-
lyükre, ezáltal ellenőrzik, hogy 
megfelelő körülmények közé ke-
rüljenek. A visszajelzések alapján 
ez a módszer jól működik, olyan 
még nem fordult elő, hogy örök-

befogadott kutyát vissza kel-
lett hozni a menhelyre gazdától. 
Jelenleg 35 leendő kiskedvenc 
várja az örökbefogadást, őket a 
Borsod Állatvédő Alapítvány Fa-
cebook-oldalán is meg lehet ta-
lálni egy fényképpel és egy rövid 
leírással.
Ha kóbor állatot lát, a rendészet-
nél tegyen bejelentést a (06-48) 
512-392 vezetékes, illetve a (06-
20) 282-0720 mobilszámon, vagy 
személyesen a Rákóczi tér 4. szám 
alatti irodában.

BARCIKA PRÍMA KFT.

Novembertől ismét A és B menü közül 
választhatunk a közétkeztetésben 

November elsejétől ismét A és B menü kö-
zül választhatnak a városi nevelési-oktatá-
si intézmények közétkeztetési szolgáltatását 
igénybe vevők.

Tavaly a járvány elleni védekezés részeként be-
vezetett új higiéniai szabályok jelentősen lel-
assították az étkeztetés menetét, a fertőtle-
nítések miatt sokkal hosszabb várakozási idő 
és sorban állás alakult ki a tálalókonyháknál, 
ezért a Barcika Príma Kft. az intézményvezetők 
javaslatára szüneteltette a menüválasztásos 
ebédeltetést, ezzel is lerövidítve az étkeztetés 
időtartamát. Az idei tanév jelenléti oktatással 
indult, a járványügyi előírások egyelőre enyhéb-
bek, mint tavaly ilyenkor, így az ebédeltetés is a 
normál menetrend szerint folytatódhat. 
November elsejétől a regisztráltak a megszo-
kott módon, a https://barcikaprima.qb.hu/, 

illetve a református nevelési-oktatási intéz-
ményeknél a htpps://barcikaprima-ref.gb.hu 
weboldalon a Menürendelés pontban választ-
hatják ki és rendelhetik meg a gyermekek 
ebédjét. Az A-B menü közüli választási lehe-
tőséget az önkormányzat 2017-ben vezette be 
ezzel is színesebbé és választékosabbá téve a 
városi étkeztetést.

Rendeléssel kapcsolatos információk: 
A + gomb lenyomásával lehet kijelölni, hogy 
melyik ebédet szeretnénk kiválasztani az 
adott napra. Korrigálásra is van mód, a – gomb-
bal lehet visszavonni a rendelést. A heti rende-
lés véglegesítését a Megrend/Lemond opcióra 
kattintva lehet megtenni. A kívánt menüsorról 
megrendelő készül, ami PDF-ben lementhető, 
de automatikusan elküldi a rendszer a regiszt-
ráció során megadott e-mail-címre is.

A rendelést mindig minimum 5 nappal előtte 
szükséges leadni online formában, és ha valaki 
módosítani szeretné, szintén legalább 5 mun-
kanappal előtte teheti azt meg. Ha valamilyen 
okból nem kéri az ebédet, akkor az előző mun-
kanapon délelőtt 9.00 óráig lemondható ugyan-
ezen a felületen.

https://barcikaprima.qb.hu/
http://barcikaprima-ref.gb.hu/
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A Magyar Birkózó Szövetség centenáriumi díszoklevelét kapta a város
A Magyar Birkózó Szövetség 
centenáriumi díszoklevelét vet-
te át Szitka Péter polgármester, 
aki egyébként a KVSE birkózó 
szakosztályának egykori elnö-
ke is volt. A Magyar Birkózó Szö-
vetség elnökségi tagja, egyben a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Birkózó Szövetség elnöke De-
ák-Bárdos Mihály Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának, vala-
mint a szakosztály működésében 
kiemelkedő munkát végzőknek 
szintén megköszönte a sportág 
fenntartásáért és fejlesztéséért 
végzett áldozatos munkáját.

Az elnök ünnepi beszédében ki-
emelte, hogy Kazincbarcika sokat 
tett azért, hogy a birkózás fennma-
radjon, és az utánpótlás is biztosítva 
legyen a jövőben is. Háláját fejezte ki 
Kazincbarcika Város Önkormányza-
tának, a birkózást választó meste-
reknek, edzőknek, versenyzőknek, 
diákoknak, szüleiknek, a támoga-
tóknak és a szurkolóknak egyaránt.
– Büszkék vagyunk városunk egyik 
legrégebbi sportszakosztályára. 
Hosszú évek óta öregbítik váro-
sunk és az ország hírnevét is, nem 
kis szerepet vállalva abban, hogy 
településünk elnyerte a Nemzeti 
Sportváros címet. Folyamatosan 
kerestük és keressük a lehetősé-
get, hogy a sportolóink méltó körül-
mények között tarthassák edzé-
seiket. Az elkövetkező időszakban 
a Kazinczy Ferenc Tornacsarnok 

fejlesztése van napirenden, ugyan-
is a város az elnyert támogatások 
által, a tervek szerint jövőre, egy a 
súlyemelők és a birkózók számára 
otthont adó teremrésszel bővít-
heti a létesítményt – mondta el 
az elismerés kapcsán Szitka Péter 
polgármester.
Centenáriumi díszoklevelet kapott 
még Kerekes Ottó, a KVSE elnöke; 
Forgács Gyula, az ORSZAK-Borsod 
Kft. ügyvezetője, mint támogató; 
Kónya Lajos vezetőedző; Csepregi 
György edző, Ördög István egy-
kori versenyző; valamint Fodor Pál 
technikai vezető.
A helyi birkózó szakosztály 1957-
ben alakult Tóth János szakosztály-
vezető, Filácz Gyula vezető edző és 
Munkácsy Dezső vezetésével. Az 
elmúlt néhány esztendőben Kónya 
Lajos vezetőedző, Csepregi György 

edző és Fodor Pál technikai vezető 
az alapokról kezdték újból felépíteni 
az utánpótlást, ezért már óvodás 
kortól próbálják megszerettetni a 
birkózást. A birkózó szakosztály 
a 2010-es évektől kezdett újból 
erősödni, ez köszönhető a sport-
ág-támogatási rendszernek, és 
Kazincbarcikai Önkormányzat által 
biztosított infrastruktúrának.
Ezek eredményekben is megmu-
tatkoztak, 2012-ben Kónya Lajos 
veterán világbajnok lett, 2014-ben 
Lagzi Kovács Bendegúz felnőtt or-
szágos bajnokságot nyert. Ez bizta-
tást adott a fiatal versenyzőknek, 
és az utóbbi években szép eredmé-
nyeket értek el a korosztályos or-
szágos versenyeken. Kiemelendők 
az alábbi versenyzők: Kiss Ben-
ce ezüst és háromszoros bronz-, 
Pál-Kutas Levente háromszoros 

bronz-, Pásztor Martin arany-, Ba-
logh Ferenc ezüst-, Kerekes Viktor 
bronz-, Szeifert Zoé bronzérmes, 
Pál-Kutas Réka országos ötödik 
helyezett, valamint a Pollack Mi-
hály Általános Iskolával együttmű-
ködve több Országos Diákolimpiai 
csapat érem megszerzése is emlí-
tésre méltó.
A szakosztály az anyagi és infra-
strukturális feltételei mellett alap-
vetően utánpótlás nevelő műhely, 
kezdve az óvodás birkózástól és 
alapozva főleg az általános isko-
láskorú gyerekekre.  Természete-
sen idősebb korúak is látogatják 
edzéseiket.
A KVSE évente 170-210 fős ver-
senyzői létszámokkal rendezi a ré-
gió legnagyobb birkózó versenye-
it Munkácsy Dezső egykori kiváló 
edző tiszteletére.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

MEGALAKULT KAZINCBARCIKA SPORTTANÁCSA
Kazincbarcika Város Önkormányzata a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel történő 
együttműködés, az önkormányzati tulajdont képező sportlétesítmények fenntartása és mű-
ködtetése, valamint az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek támo-
gatása érdekében létrehozta Kazincbarcika Sporttanácsát. Erről döntött a Képviselő-testület 
szeptember 13-án.

– Kazincbarcika Sporttanácsának megalakí-
tásának a célja, hogy az önkormányzat és a 
kazincbarcikai sportszervezetek közötti haté-
kony együttműködés megmaradjon, a továb-
biakban is elősegítse a sportszervezetek fi-
nanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének 
diszkriminációmentességét, a város sportéle-
tében lévő értékeket megőrizze és a felmerülő 
igények szerinti bővítésére irányuló tanácsokat 
kidolgozza. Az ő javaslatuk alapján dönt majd 
a képviselő-testület az önkormányzati költ-
ségvetésben a sportszervezetek támogatá-
sára meghatározott összeg elosztásában is. 

Nemzeti sportvárosként, látva az utánpótlás 
sportolók és a nagy csapataink sikerességét, 
közös régióban gondolkodunk a sport területén 
– mondta Szitka Péter polgármester.

A tanács tagjai:
Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő, a 
Sporttanács elnöke,
Kárpáti László, a Vegyész Röplabda Club Kazinc-
barcika elnöke,
Ölschléger József, a Kazincbarcikai Kézilabda 
Sport Egyesület elnöke,
Wächter Balázs, a KBSC FC Kft. ügyvezetője,

Halász Béla, a Kazincbarcikai Sport Központ 
„Delfin” Vízisport Klub elnöke.

– A tanács tagjai között azon kiemelt látvány-
csapat-sportágak helyi képviselői kaptak he-
lyet, akiknek együttműködési megállapodásuk 
van az önkormányzattal. A Kazincbarcikai Ördö-
gök SE azért maradt ki, mert az együttműködé-
si megállapodását korábban már egyoldalúan 
felmondta az önkormányzattal, mivel önállóan, 
az önkormányzat nélkül kívánja megvalósítani 
a jövőbeni és folyamatban lévő sportfejlesz-
téseit. Demeter Zoltán országgyűlési képvi-
selő, aki elfogadta az elnöki felkérést, a közös 
régióban való gondolkodásra lesz zálog. A helyi 
klubok infrastrukturális fejlesztését képviselő 
úr korábban is támogatta, melyért ezúton is kö-
szönetet mondunk – nyilatkozta Klimon István 
alpolgármester.
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A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT POLGÁRI 
TAGOZATÁT KAPTA CSÓRA GYÖRGY

Két megyei vezető is – köztük a kazincbarcikai Csóra György – magas 
rangú állami elismerést vehetett át Áder Jánostól, Magyarország köz-
társasági elnökétől.

BÁNYÁSZNAP

A BÁNYÁSZOKRA
EMLÉKEZTEK EMLÉKEZTEK 

A 71. Bányásznap alkalmából koszorúzást és megemlékezést tartott 
Kazincbarcika Város Önkormányzata a bányászszobornál. Köszöntő 
beszédében Pásztor László önkormányzati képviselő a bányász hagyo-
mányok ápolására és azok őrzésére hívta fel a résztvevők figyelmét.

A kazincbarcikai ünnepség a 
Himnusszal kezdődött, majd Ka-
zincbarcika Város Önkormány-
zatának képviseletében Szitka 
Péter polgármester és Pásztor 
László önkormányzati képvise-
lő helyezték el az emlékezés vi-
rágait a bányászszobornál, majd 
őket nyugdíjas bányász szerve-
zetek, egyesületek, civil szer-
vezetek és magánszemélyek 
követték. A köszöntő beszédet 
Pásztor László tartotta, aki el-
mondta, hogy Kazincbarcika so-
kat köszönhet a bányászatnak.

1951-től minden szeptember első 
vasárnapján tartják a bányász-
napot, az 1919. szeptember 6-án 
eldördült tatabányai csendőrsor-
tűz áldozatainak emlékére. A bá-
nyászat mostoha körülményei, az 
1950-es nagy bányaszerencsét-
lenségek, és az ezek miatti elége-
detlenséget akarták csillapítani a 
bányásznap törvénybe iktatásá-
val, így a bányászok iránti tisztelet 
és megbecsülés jeleként jött lét-
re a bányásznap. Az ünnepi meg-
emlékezés a bányászhimnusszal 
ért véget.

NÉPZENEI GÁLA

A Galagonyák Aranypáva Nagydíjat kaptak
A Magyar Kórusok Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége 
– KÓTA, az Egri Kulturális és Mű-
vészeti Központ, valamint Cantus 
Agriensis Kulturális Egyesület kö-
zös szervezésében rendezték meg 
a 25. Egri Népzenei Gálát szeptem-
ber 4-én és 5-én. Az Aranypáva 
Nagydíjas versenyen, ahol a hazai 
és határon túli aranypávás együt-
tesek mérik össze tudásukat a ka-
zincbarcikai Galagonya Citeraze-
nekar nagydíjat kapott.

A zsűri tagjai, Birinyi József, a KÓTA 
társelnöke, a Hungarikum Szövet-
ség elnöke; Maczkó Mária, népda-
lénekes; dr. Fehér Anikó, az MMA 
MMKI kutatója; dr. Alföldy-Boruss 
István, az MR.ZRT Zenei Együtte-
seinek nyugalmazott igazgatója, 
a Vass Lajos Népzenei Szövetség 

szakmai vezetője, valamint Dévai 
János, a MR ZRT. Népzenei Szer-
kesztőségének nyugalmazott ve-
zetője, etnográfus a húsz együttes 
és szólista közül ötnek – köztük a 

kazincbarcikai zenekarnak – ítélte 
oda a legrangosabb kitüntetést, az 
Aranypáva Nagydíjat.
A műsoron a Galagonyákkal együtt 
lépett fel a Magyar Kultúra Lovagja 

címmel büszkélkedő Grúz Atilla, a 
Kisgyőri Faluház vezetője, aki do-
bolt a csapat két moldvai öszeál-
lításában.

A GALAGONYA CITERAZENEKAR 
EGRI GÁLÁN RÉSZTVEVŐ TAGJAI:
dr. Szilágyi Szabolcs – basszus citera, koboz;
Darvasné Kovács Katalin – prím citera;
Galán Mihály – basszus citera;
Heidrich Marysol – prím citera;
Lekóné Hanyu Georgina – prím citera, basszus 
citera;
Lóska Renáta – prím citera;
Molnár Edina – prím citera;
Scserbin János – prím citera, basszus citera;
Tóth Mária – basszus citera, bőgőcitera;
Tóthné Hanyu Renáta – prím citera;
Grúz Atilla – moldvai dob.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügymi-
niszterének előterjesztése alapján, augusz-
tus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje Polgári Tagozatát adomá-
nyozta Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
közrendjének és közbiztonságának meg-

őrzése érdekében végzett több évtizedes 
tevékenysége elismeréséül Somogyi 

Jánosnak, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Pol-
gárőr Szövetség elnökének. 
A Magyar Arany Érdem-
kereszt Polgári Tagozatát 
adományozta a hazai pol-

gárőrmozgalom szer-
vezése és irányítása, 
illetve oktatási rend-
szerének kialakítása, 

valamint a határon túli 
polgárőri kezdemé-
nyezések megva-
lósítása érdekében 
végzett kiemelke-

dő szakmai tevé-
kenysége elis-
meréséül Csóra 
Györgynek, a 
Borsod-Aba-

ú j - Z e m p l é n 
Megyei Polgárőr Szövetség 

elnökének, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnökségi tagjának.
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CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET

NÉZZÜNK KÖRÜL A HÁZUNK TÁJÁN!
Kazincbarcikán a zöldterület-karbantartást, parképítési és -fenntartási 
feladatokat, a játszóterek üzemeltetését, a közterületek tisztántartá-
sát, az utcabútorok karbantartását, a forgalomtechnikai feladatokat, a 
szökőkutak üzemben tartását, a téli síktalanítást a Barcika Park Non-
profit Kft. végzi el. Fontos tudni, hogy ezen munkálatok kizárólag a köz-
területekre vonatkoznak, a magáningatlanokra és a hozzájuk tartozó 
területekre nem.

Mint ismeretes a városban rendelet 
szabályozza, hogy a családi házas 
övezetekben lévő ingatlanokon és 
az előttük lévő, az útig tartó közte-
rületi szakaszon mi a tulajdonosok 
kötelessége. Nekik kell többek kö-
zött eltávolítani az utak belátha-
tóságát, a gyalogos és kerékpáros 
közlekedést zavaró vagy veszé-
lyeztető, kilógó ágakat. A vízelve-
zető árkok tisztán tartása, a sövé-
nyek nyírása, a ház előtt kiültetett 
gyümölcsfák metszése, a lehullott 
lomb összetakarítása, a fű nyírása 
szintén az ő feladatuk. Az ingatlan 
használójának kell az allergiát oko-
zó gyomnövényeket rendszeresen 
irtani mind a saját, mind pedig a ha-
táros közterületeken. Amennyiben 
viharkár történik, akkor a Barcika 
Park Kft. szakembereinek lehet je-
lezni az esetet. Ha a légvezetékek 
sérülését vagy szakadását észlelik, 
az illetékes közmű üzemeltetőt – 
többek között a villamos, telefon, 
kábel tv, internet szolgáltatót – in-
dokolt értesítni. 
– Sokszor jelent problémát, hogy 
a tulajdonos nincsen tisztában az 
ingatlanjához tartozó terület ha-
táraival. Emiatt fordulhat elő, hogy 
például a Barcika Park munkatár-
saitól várják el, hogy a kerítésen 
kívül eső részeket ők takarítsák és 
tartsák karban – tudtuk meg Ha-
lász Bélától, a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési és rendészeti 
osztályvezetőjétől. A szakember 
kitért arra is, hogy sokan nem tud-
nak róla, ezeken a részeken bár-
milyen változtatás, építkezés en-
gedélyköteles
– Mivel egy új behajtó építése 
érintheti a vízelvezető árok haté-
kony működését, illetve a város te-
lepülésképét is befolyásolja, ezért a 
kivitelezést megelőzően főépítészi 

egyeztetés szükséges, és ez a te-
vékenység engedélyköteles, mint 
ahogyan például egy új kerítés vagy 
épületrész készítéséhez is fontos a 
szakember hozzájárulása – erősí-
tette meg az osztályvezető.
Kazincbarcika Város honlapján a 
Településrendezés menüpontban 
a rendelet teljes szövegét meg-
találhatják, de a Főépítész cso-
port kollégái személyes, e-mailes 
megkeresésre (foepitesz@ka-
zincbarcika.hu), valamint telefo-
non (06-48/514-789) is szívesen 
tájékoztatják a területre vonatkozó 
előírásokról az érdeklődőket, és se-
gítenek a hatékony megoldásban.
Szintén nem szabad az ingatlan 
előtti területre a látványt zavaró, 
vagy balesetet okozható tárgya-
kat, építési anyagokat elhelyezni. 
Ha valaki nem biztos benne, hogy 
olyan dolgot rak-e ki a portája elé, 
amihez engedély szükséges, a vá-
rosüzemeltetési és rendészeti osz-
tályon adnak tanácsot és enge-
délyt a területhasználat céljának, 
időtartamának bejelentésével (06-
48/514-706, varosuzemeltetes@
kazincbarcika.hu).
A Kazincbarcikai Önkormányzati 
Rendészet munkatársai ellenőr-
zik a családi házas övezeteket, és 
szabálytalanság esetén először 
csak szóban figyelmeztetik a la-
kosokat. Ha ezek után sem tör-
ténik meg az ingatlan területéhez 
tartozó rész rendbetétele, az bün-
tetést – szabálysértési, vagy köz-
igazgatási bírságot – vonhat maga 
után. Az elmúlt években az ese-
tek döntő többségében határidőn 
belül megoldották a lakók a prob-
lémát. Már a felszólítást követő-
en rendbe tették a portájukat, így 
megszűnt a jogellenes és baleset-
veszélyes állapot.

LOMTALANÍTÁS

A SZEMÉTNEK A TÁROLÓBAN A HELYE
Kazincbarcika panelházas területein gyakori probléma, hogy illetékte-
lenek a szeméttárolók mellé különböző hulladékokat helyeznek el. A 
települési szilárd hulladékot kötelezően a kihelyezett edényzetbe kell 
tenni, ellenkező esetben, ha mellé van rakva, illegális elhelyezésnek 
számít. A szeméttároló környezetének a tisztán tartása a társasházat 
kezelő üzemeltető feladata. 

Ha a lakók azt tapasztalják, hogy a 
szemetes közvetlen környezeté-
ben hulladékot helyeztek el, akkor 
a társasház közös képviselőjét 
minden esetben meg kell keresni.
– A rendészet munkatársai el-
lenőrzik a tárolókat, ha rendel-
lenességet tapasztalnak, akkor 
azt jelzik a társasház irányába. 
Ha nem történik meg a takarítás, 
akkor eljárás indul és közigazga-
tási bírsággal sújtható a társas-
ház – tette hozzá Halász Béla 
városüzemeltetési és rendészeti 
osztályvezető.
Abban az esetben, ha valaki azt 
tapasztalja, hogy idegen szemé-
lyek hulladékot helyeznek el a 
szeméttárolók közvetlen környe-
zetében, akkor azonnal jelentsék 
azt a rendészet felé.
– Arra kérnénk a lakosságot, 
hogy rendszámmegjelöléssel, 
vagy személyleírással segítsék 
a munkánkat, mert csak így tud-
juk felderíteni a hulladék birtoko-
sát és ebben az esetben tudunk 
szankciót alkalmazni – nyilatkozta 
az osztályvezető.
Amennyiben a hulladék tulajdono-
sa nem állapítható meg, abban az 
esetben az edényzet tulajdono-
sának kell a takarítást megoldania. 
Egy-egy lomtalanítás alkalmával 
akár háztartásonként is jelentő-
sebb mennyiségű hulladék gyűl-
het össze. Ha a lakóközösségnél 
igény merül fel az elszállítással 

kapcsolatban, azt a társasház kez-
előjének kell szólnia, családi ház ese-
tén pedig a tulajdonos jelezheti ezt a 
szolgáltatónál. A BMH Nonprofit Kft. 
a közterületek rendjének és tisz-
taságának megőrzése érdekében 
a lomtalanítást nem városrészen-
ként előre meghirdetett napokon, 
hanem az ingatlantulajdonos vagy a 
társasházi képviselő igénybejelen-
tése alapján, előre egyeztetett na-
pon végzi el. Ezzel a szolgáltatással 
a lom keletkezéséhez igazítható az 
elszállítás időpontja.
A szolgáltatás évente két alkalom-
mal vehető igénybe, ekkor minden, 
az ingatlan elé kihelyezett nagyobb 
terjedelmű hulladék elszállításra ke-
rül. A nagyobb méretű tárgyakat 
szétszedett állapotban kell kihe-
lyezni úgy, hogy az kézi erővel köny-
nyen mozgatható legyen.
A lom nem tartalmazhat veszélyes, 
illetve háztartási hulladékot, építé-
si törmeléket, gumiköpenyt, savat, 
lúgot, mert ezeket nem szállítja el 
a társaság.
A gyűjtőjáratok által elszállított hul-
ladékmennyiségen felül a lakossági 
ingatlanhasználók a hulladékudvar-
ba (Kazincbarcika, 2627/3. hrsz., Ka-
zincbarcika-alsó vasútállomás mel-
lett) is elvihetik többlethulladékukat, 
melyhez lakcímkártya szükséges. 
Itt negyedévente 250 kg nem ve-
szélyes és évente 100 kg veszélyes 
hulladék helyezhető el díjmentesen 
lakóingatlanonként.

Méhész-Polyák Attila alkotásai



2021. 10. 01. 7
KÖZTERÜLETHASZNÁLAT

TEGYÜNK EGYÜTT AZ ÉLHETŐBB KÖRNYEZETÜNKÉRT!
Itt az ősz, az emberek visszatértek a nyaralásból a dolgos hétköznapokba, elkezdődött az óvoda 
és megteltek az iskolák is, ahová nem csupán városunkból, de a környező településekről is több 
száz fiatal érkezik naponta. A város felpezsdült, a közlekedés megélénkült, a köztereket használó 
emberek száma megnövekedett. Ahhoz, hogy Kazincbarcika továbbra is megőrizze békés hangu-
latát, közterei tisztaságát, illetve az itt élők nyugalmát, érdemes néhány szabályt felelevenítenünk.

Közlekedjünk körültekintően!
Kazincbarcikán jelenleg több városi infrastruk-
túra fejlesztési projekt megvalósítása zajlik, 
amelyek környékén útlezárások, forgalomel-
terelések, új KRESZ-táblák kihelyezése is in-
dokolt volt. Ezek az intézkedések a munkák 
zavartalan elvégzésének biztosítása mellett 
azt a célt is szolgálják, hogy a forgalom minél 
gördülékenyebben tudjon haladni. Arra kérjük 
a városban autózókat, hogy fokozottan figyel-
jék a táblákat, ne rutinból közlekedjenek, hogy 
az esetleges baleseteket, szabálytalanságokat 
meg lehessen előzni.
– Az elmúlt időszakban megnövekedett a 
„megállni tilos” táblákat figyelmen kívül hagyó 
autósok száma, mely a figyelmeztetéseket kö-
vetően sok esetben vont már büntetést maga 
után. Amennyiben kiszabott pénzbírságra kerül 
sor, arról tudni kell, hogy az a központi költség-
vetésbe kerül, nem az önkormányzatot gazda-
gítja, a városnak ebből haszna nincs. A rendészet 
preventív jelleggel van jelen településünkön, 
nem a büntetés a cél, de jól tudjuk, hogy amíg 
a szabálytalanság nem velünk történik, addig 
sokakat kevésbe zavar.
– Az elmúlt hetekben a belvárosban felütötte 
fejét az ún. „párhuzamos parkolás” jelensége is, 
mikor az álló jármű mellett, az úton várakozik a 
másik. Ez nem csupán akadályozza a haladást 

és dugók kialakulásá-
hoz vezet, de gyakran 
rátereli a forgalmat a 
kerékpársávra is, ami 
fokozottan baleset-
veszélyes. Megem-
líteném még a vész-
villogó indokolatlan 
használatát, valamint 
a rokkant parkolóhe-
lyek és a rendszámmal 
védett, úgynevezett 
kizárólagos parkoló-
helyek jogszerűtlen 
birtoklását is. Nem 
beszélve arról, mikor 
valaki zöldterületen, 
vagy parkolásra nem 

használható közterületen áll meg, felsértve akár 
a burkolatot is – sorolta a leggyakoribb közleke-
dési problémákat Halász Béla, városüzemelteté-
si és rendészeti osztályvezető. Érdemes tehát 
nem csupán a forgalomban való részvételre, de 
a parkolásra, gépjárművel való várakozásra is 
fokozottan ügyelni.
 
Figyeljünk az iskolásokra!
Legyen óvatos az is, aki nem feltétlen csak az 
utakat, hanem a járdát is használja, például bi-
ciklivel, rollerrel, vagy egyéb guruló járművel 
közlekedik, ugyanis az ősz beköszöntével ren-
geteg iskolás gyermek is részt vesz a gyalo-
gos forgalomban, akik sok esetben figyelmet-
lenebbek, óvatlanabbak a felnőtteknél. Ha már 
a gyerekekről van szó, említsük meg az iskolák 
környékén lévő sebességkorlátozó táblákat, 
átkelőhelyeket, melyekre érdemes szintén fo-
kozottan figyelni, valamint ha szülők vagyunk, 
a gyerekeket megtanítani a kereszteződések 
óvatos megközelítésére és a zebrán való biz-
tonságos átkelés módszereire.
 
Ne az utcán bulizzunk!
Mostanában sok panasz érkezett a belvárosban 
alkoholt fogyasztó, hangoskodó csoportokra. 
Ez a jelenség főleg a kisboltok, dohányboltok 
környékén figyelhető meg. A hatóság nem csu-

pán lakossági bejelentés alapján megy ezekre 
a helyszínekre, hanem megelőzés céljából is 
gyakrabban járőröznek arra, illetve a kiszolgáló 
egységek üzemeltetőit is megkérik, hogy igye-
kezzenek betartatni a vásárlókkal a szabályokat 
az üzletük környékén. Olykor nem csupán a bol-
tok körül, hanem a város különböző közterein is 
összeverődnek csapatok, leginkább hétvégén, 
szórakozóhelyekre jövet-menet, akik aztán a 
túlzott szeszesital fogyasztás miatti kontrollá-
latlan viselkedésük kapcsán kerülnek szembe a 
hatósággal, csendháborítás, rongálás, vagy rit-
kább esetben garázdaság miatt. Fontos megje-
gyezni, hogy Kazincbarcikán alapvetően nagyon 
jó a közbiztonság és mivel ez egy csendes város, 
ezért már egy hangosabb, bormámoros beszél-
getés az éjszakai utcán is zavaró lehet a pihenni 
vágyóknak. Igyekezzünk mindannyian úgy vi-
selkedni, hogy ne zavarjuk egymást.
 
A játszóterek a gyermekeké!
A közterületek legalapvetőbb törvényeivel, mint 
például hogy ne szemeteljünk, ne rongáljunk...
stb. nagyjából mindenki tisztában van. Na de mi a 
helyzet a játszóterekkel? Azokra specifikusabb 
szabályok vonatkoznak, melyeket sokan nem 
ismernek vagy nem akarnak tudomást venni 
róluk. Az önkormányzat ezért minden játszó-
térre kihelyez egy táblát, melyen összegyűjtötte 
a legfontosabb információkat, hogy felhívja a fi-
gyelmet a gyerekek kedvenc helyének helyes és 
biztonságos használatára. Csak hogy néhányat 
említsünk, mely a legtöbbször szokott problé-
mát okozni, ilyenek például, hogy a játszótéri 
eszközöket csak az annak megfelelő életkorú 
gyerekek használhatják, valamint a játszótéren 
és határvonalától számított 10 méteren belül ti-
los a dohányzás, illetve a játszótér területére ál-
latot bevinni tilos! Kérjük, hogy mindenki olvassa 
el a kihelyezett tájékoztatókat és érezze önma-
gára nézve is érvényesnek az abban foglaltakat!
 
Használjuk a nyilvános illemhelyeket!
A közterületek használatával szorosan össze-
függ a nyilvános illemhelyek (illetve azok nem) 
használata. Az Önkormányzat korábban a Völgy 
parkban hagyományos, a Fő téren automata 
nyilvános illemhelyet létesített, melyhez hason-
lókat tervez beüzemeltetni a város különböző 
pontjain, például a Csónakázó-tónál. Mindez azt 
a célt szolgálja, hogy az emberek adott esetben 
ne a köztereken, hanem egy kulturált, higiénikus 
környezetben végezhessék el szükségleteiket. 

Jó levegőt!
Klíma: telepítés, karbantartás, tisztítás, fertőtlenítés, mosás
Klíma: fűtésre, hűtésre!
Ózonos fertőtlenítés: lakás, iroda, gépkocsi, öltöző, rendelő, stb.
Széles termék választék! Szakszerű kivitelezés, reális árak! 
Hűs és tiszta levegőt szeretne?
Csabay Zsoltot keresse!
Elérhetőség: +36-20/421-32-32  www.jolevegot.hu

HÍRDETÉS

Bukó Géza, Lövey Zoltán, Pásztor László
2021. OKTÓBER 5. (KEDD) 15.00 

Helyszín: Kazincbarcika, Rákóczi tér 4. 1. emelet
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MINDEN IDŐMET A MATEMATIKA TÖLTI KI
Az interjú készítője harmadik alkalommal találkozik Gáspár Attilával matematikai és informatikai 
tanulmányai során elért nagyszerű eredményei kapcsán. A jelenlegi beszélgetés apropója a 28. 
IMC-verseny, melyet egyetemisták számára rendeznek minden évben a bulgáriai Blagoevgrád-
ban. Attila 5 kontinens, 51 ország, 160 egyeteméről, az 590 versenyző közül első helyezést ért el. 
Szeretném megjegyezni, hogy első nemzetközi versenyén való részvételének előkészítésében 
még korábbi munkakörömből adódóan részt vettem, ahol általános iskolásként kiválóan helyt-
állt Dimitrovgrádban.

A városlakók kedvéért, a teljesség igénye nél-
kül, idézzük fel milyen eredményeket értél el 
matematikából és informatikából 2018-ig ta-
nulmányaid során.
Általános és középiskolás éveim alatt közel 60 
versenyen vettem részt, ahol számtalan do-
bogós helyezést értem el, melynek több mint a 
fele első helyezés volt. A teljesség igénye nél-
kül a legjelentősebbek: Nemzetközi Matema-
tikai és Informatikai Diákolimpiai aranyérmeim 
száma 3, ezüstérmet 2 alkalommal szereztem. 
A legsikeresebb 2017-ben voltam, amikor ma-
tematikából és informatikából is aranyérmes 
lettem.

Nagyon szimpatikus számomra, hogy az in-
terjúidban utalsz az Ádám Jenő Tagiskolában 
és a Földes Ferenc Gimnáziumban folytatott 
matematikai és informatikai tanulmányaidra, 
eredményeidre és tanáraidra. Kik vezettek be 
a matematika rejtelmeibe, kikre emlékszel szí-
vesen?
Az Ádám Jenő Tagiskolában Szentgyörgyi Ve-
ronika és Molnár Anna tanárnők tanítottak és 
készítettek fel a versenyekre külön foglalko-
zásokon, melynek következtében hamar el-
sajátítottam az általános iskolai matematika 
tananyagot. A Földes Ferenc Gimnázium 6 év-
folyamos képzésére, speciális matematika ta-
gozatára nyertem felvételt, ahol a legtöbbet 
Győry Ákos tanár úrnak köszönhetek, informa-
tikából pedig Csató Endre tanár úr mentorált. A 
tehetséggondozó szakkörben, felkészítő tábo-
rokban sok kiváló tanártól tanulhattam.

Úgy gondolom jó ajánlólevél volt az egyetemi 
felvételnél az 5 diákolimpiai érem (3 arany, 2 
ezüst). Legutóbbi beszélgetésünk során to-
vábbtanulási terveid között Cambridge vagy 
az ELTE szerepelt. Az ELTE mellett döntöttél. 
Nem bántad meg?
Természetesen a versenyeredmények valami-
lyen szinten elősegítették a felvételemet, de 
a két emelt szintű érettségi is kellett ahhoz, 

hogy magas pontszámom legyen. Úgy vélem, 
helyesen döntöttünk a szüleimmel, amikor a 
hazai egyetemet választottuk, ugyanis az angol 
tudásomat nem éreztem megfelelőnek a kinti 
tanulmányokhoz. Nem mellesleg a Brexit és a 
pandémia nehezítette volna a kint tartózko-
dásomat és a családdal való kapcsolattartást. 
Megtaláltam itthon is a számításomat, szak-
mailag nagyon jól felkészült tanárok tanítanak, 
valamint előre haladásomat segíti, hogy felvé-
telt nyertem a Bólyai Kollégiumba.

A nemzetközi matematika versenyeken elég 
az egyetemen megszerzett ismeretanyag, 
vagy határ a „csillagos ég”? A középiskolás 
évek alatt bevett gyakorlat volt, hogy speci-
ális felkészítő foglalkozásokon, szakkörökben 
edzőtáborokban vettél részt. Ez folytatódott 
az egyetemen is?
Az egyetemen, különféle szemináriumokon ve-
szek részt, ami fejleszti a tudásomat, A ver-
senyeken alapvetően elegendő az egyetemi 
tananyag, de fontos szerepe van a gondolko-
dásnak. Meg kell találni a megfelelő módszert, 
tételt, amely megkönnyíti a megoldást. Egye-
temi tanulmányaim során 2 alkalommal vettem 
részt a Schweitzer Miklós Matematikai Emlék-
versenyen, melynek érdekessége, hogy 10 nap 
alatt, 10 feladatot kell megoldani. Általában az 
őszi szünetben szervezik. Ez az egyik legje-
lentősebb hazai verseny, melyen 2019-ben II. 
helyezést értem el, (ebben az évben első helye-
zést nem adtak ki) 2020-ban pedig első helye-
zett lettem. Az ilyen jellegű megmérettetésen, 
válogatóversenyeken is sokat lehet fejlődni.

A 2021. évi blagoevgrádi verseny online zajlott. 
Mit jelentett az ellenőrzött körülmény? Milyen 
jellegű feladatokat kellett megoldani? Volt-e 
közötte olyan, amelyik megizzasztott, illetve 
kifogott rajtad?
Az ELTE előadótermében versenyzett a két 
ötfős magyar csapat. A verseny tisztaságát 
a csapatvezető felügyelte. Válogatóversenyen 
választották ki a csapat tagjait. Maga a verseny 
kétnapos volt, naponta 4-4 óra állt rendelke-
zésre a feladatok megoldására, melyek között 
voltak könnyebbek: lineáris algebra, csoportel-
mélet, elemi valószínűségszámítás; nehezeb-
bek: analízis - ezt összesen hárman oldották 
meg - köztük én is - kombinatorika, melyet 
csak ketten tudtak megoldani. Sajnos ez raj-
tam is kifogott.

Középiskolás korodban az informatika terüle-
tén is kiemelkedő eredményeket értél el. Ilyen 
jellegű tanulmányokat folytatsz-e?
Sajnos a matematikai stúdiumok mellett nincs 
időm informatikával foglalkozni. Egyetemista-
ként egy középiskolások számára szervezett 
közép-európai informatikai diákolimpián (CEOI) 
a Tudományos Bizottság tagja voltam. Kaptam 
felkérést középiskolai OKTV feladatainak tesz-
telésére is.

A matematikusok sok ember számára kicsit 
„furcsa lények” különösen, ha ilyen szinten 
művelik, mint te. Van élet a matematikán túl? 
Mit jelent számodra az egyetemi lét Budapes-
ten? Egyáltalán van szabadidőd?
Az utolsó másfél év a COVID miatt a matema-
tika szakon online zajlott, ami azt jelenti itt-
hon tanultam, melynek voltak nehézségei és 
előnyei is. Ennek ellenére szabadidőm, mint 
olyan nem létezik, nem is hiányzik. Minden idő-
met a matematika tölti ki. Az egyetemen a há-
roméves képzést az idén fejeztem be, több időt 
kellett fordítanom a szakdolgozatom írására, 
melynek címe: p-adikus Lie csoportok. Konzu-
lens tanárom precíz, gondosan felépített mun-
kának minősítette. (Kedves olvasók! Engedjék 
meg, hogy megosszam önökkel, a cím hallatán 
a toll is megállt a kezemben, ugyanis én a ma-
tematikai ismeretszerzésemet a gimnázium-
ban a párhuzamos szelők tételénél feladtam. 
Be kell vallanom Attila is feladta, - arcomat látva 
- hogy hosszabban belemenjünk a téma kifej-
tésébe. a szerk.)

Milyen terveid vannak az elkövetkező évekre?
Folytatom tanulmányaimat az ELTE elméleti 
matematika szakán. A két év alatt 120 kreditet 
kell teljesítenem, 100 tantárgy közül választ-
hatok szabadon. Hosszú távú terveim között 
szerepel a doktori iskola elvégzése.
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SZERESD AMIT CSINÁLSZ ÉS BÍZZ MAGADBAN!
Tizenhat fiatal magyar atlétának is szurkolhattunk a Kenya fővárosában, 
Nairobiban megrendezett U20-as világbajnokságon. VB bronzéremmel 
tért haza a kazincbarcikai Tóth Anna, aki első magyar női sprinterként 
futhatott döntőt az U20-as világbajnokságok történetében, ráadásul 
alig 17 évesen sikerült véghez vinnie ezt a történelmi tettet. A fiatal te-
hetség az elődöntőben 13,46-ra javította egyéni legjobbját és ezúttal 
is kitett magáért.

Hogy érzed magad a verseny után? 
Hogy tetszett a helyszín?
Fantasztikus élmény volt Kenyá-
ban egy világversenyen részt venni. 
Nagyon jó volt kint a hangulat, profi 
volt a versenyszervezés és persze 
a versenypálya is. A csapattársa-
immal rendkívül jó kapcsolatot ala-
kítottunk ki, tényleg igazán jó ba-
rátok lettünk.

Mi történt pontosan a döntőben, 
észlelted ezt a futás közben? Hogy 
sikerült koncentrálnod?
A gátfutás egy nagyon nehéz ver-
senyszám. Sajnos nagyon könnyen 
lehet hibázni, elég akár egy kisebb 
hiba és rögtön tizedeket veszíthet 
a versenyző. A döntő nagyon erős 
mezőnyből állt össze. Óriási volt a 
stressz. Verseny közben az egyik 
éremesélyes svájci lány hibázott 
és olyan szerencsétlenül esett el, 
hogy a mellette lévő lengyel lányt is 
akadályozta a futásban – e miatt- 
ő sem tudta befejezni a versenyt. 
Mindezt érzékeltem, és én is kizök-
kentem a ritmusból egy pillanatra, 
de szerencsére fejben gyorsan tud-
tam korrigálni. Csak arra tudtam 
gondolni, hogy ezt az esélyt meg 
kell ragadnom. Az utolsó gátvétel 
után harmadikként értem a célba. 
A mai napig hihetetlen számom-
ra, hogy a világbajnokságon érmes 
lettem, és ezt a gyönyörű érmet 
hazahozhattam.

Mi motivál téged a mindennapok-
ban és a versenyeken?
Az tudom mondani, hogy imádok 
sportolni. Kicsi korom óta a sport az 
életem. Mindig is az volt az álmom, 
hogy „igazi sportoló legyek” és a 
legjobbak közé tartozhassak. Ezért 
rengeteget kell dolgozni, de ez ne-
kem nem teher. Szeretem csinálni.

Mennyire befolyásolta a koronaví-
rus az edzéseket és a felkészülést 
és a versenyeket?
Tavaly márciusban a Covid miatt 
bezárták az atlétikapályát, edzeni 
is alig tudtunk. A versenyeket le-
fújták, illetve eltolták későbbi idő-

pontra. Elég kétségbeesett időszak 
volt. Konkrétan az én korosztályom 
világversenyét az Ifjúsági Európa 
Bajnokságot is elhalasztották. Ez 
akkor nagyon elszomorított. Idén 
már tudtuk rendszeresen edzeni, 
és visszatért az élet az atlétika-
pályára is.

Mikor és hol kezdtél el sportolni, 
futni? Mi vonzott a gátfutásban?
A Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tag iskolájába jártam sportta-
gozatos osztályba. Itt ismertem 
meg az atlétikát. Barna Imre volt 
a testnevelő tanárom és Tóthné 
Szepesi Éva az edzőm. Ők vol-
tak, akik először felfigyeltek rám. 
Imádtam futni, ugrani, mindegy 
volt mit – csak sportoljak. Alsó 
tagozatos voltam mikor magas-
ugrásban kijutottam a gyermek-
válogatottal Varsóba. Ez óriási 
elismerésként éltem meg. A ké-
sőbbiekben résztvevője voltam a 
diákolimpiáknak és egyéb iskolai 
versenyeknek. Egyszerűen imád-
tam ezt az időszakot. Tanáraim 
iránt a mai napig hálát és szeretet 
érzek, amiért hittek bennem és 
elindítottak ezen az úton. 2016-
ban kerületem Miskolcra az MVSI 
egyesületéhez, ahol Tigyi József 
lett az edzőm. Az edzéseken min-
den atlétika versenyszámot ki-
próbáltam, így a gátfutást is. Első 
edzésen beleszerettem. Nagyon 
tetszett, hogy van benne egy kis 
extra. Kell hozzá egy kis vagány-
ság, bátorság. Úgy gondolom ez 
volt az a pillanat amikor eldön-

töttem, hogy gátfutó szeretnék 
lenni.

Milyen sikereket értél el az eddigi 
pályafutásod alatt? Mikre vagy a 
legbüszkébb?
Sikereim, eredményeim: 100 m 
gátfutásban Serdülő, Ifjúsági és 
Junior korcsoportban Fedettpá-
lyás- illetve Szabadtéri Országos 
Bajnoki cím. Ezekre nagyon büszke 
vagyok. 2019-ben részt vettem az 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivá-
lon (Azerbajdzsánban). 2020-ban 
felnőtt gátmagasságon U20-as 
korcsoportban országos csúcsot 

futottam (13,80). Idén részt vettem 
Észtországban az Ifjúsági Európa 
Bajnokságon ahol 8. helyen vé-
geztem majd következett a Kenyai 
U20as vb ahol 3. lettem. El sem tu-
dom mondani mennyire boldog va-
gyok, hogy sikerült korosztályom 
legrangosabb versenyén dobogó-
ra állni.

Mennyit szoktál edzeni egy hé-
ten, hogyan készülsz egy-egy ver-
senyre, illetve hogyan készültél fel 
a világbajnokságra?
Egy átlagos héten minden hétköz-
nap 2–2,5 órás edzéseim vannak. 
Alapozási időszakban rengeteget 
erősítünk, gátazunk, kondizunk 
résztávokat futunk. Versenysze-
zon alatt kicsit lazábbak az edzé-
sek akkor inkább minőségi munkát 
végzünk, mint mennyiségit.

A sport mellett milyen elfoglaltsá-
gaid, hobbijaid vannak még? Mi az 
ami belefér?
Érettségi előtt állok, így most leg-
fontosabb a tanulás. Szeretnék 
nyelvvizsgázni és emelt szintű 
érettségit is tenni. Tanulást és az él-
sportot nem könnyű összeegyez-
tetni. Nem kis kihívás lesz úgy ér-
zem, hogy mindkét területen helyt 
tudjak állni. Hobbim kifejezetten 
nincs de ha van egy kis szabadidőm 
akkor szeretek a családommal és 
a barátaimmal együtt lenni. Sokat 
segítenek a kikapcsolódásban és 
a nagyon sok erőt támogatást ka-
pok tőlük. Nélkülük nem lennék ott, 
ahol vagyok.

A jövőre tekintve mik a céljaid? Mit 
szeretnél elérni?
Nem szeretem előre kitűzni a célo-
kat, nem akarom túl magasra tenni 
a lecet, hisz félek attól, ha nem úgy 
sikerül csalódni fogok. Általában 
mindig csak a következő szezon-
ra koncentrálok. Jövőre 2022-ben 
ismét U20 világbajnokság lesz Ko-
lumbiában. Ide a kvalifikációs szin-
tem megvan. Szeretnék jól teljesí-
teni és végre korosztályomban én 
leszek az idősebb.

Mit üzennél azoknak a gyerekek-
nek, akik szintén ebbe a sportágba 
szerettek bele?
Soha ne adjátok fel az álmaitokat. 
Lesznek nehéz és kemény idősza-
kok de higgyétek el, minden munka 
amit belefektettek kifizetődik. Sze-
resd amit csinálsz és bízz magad-
ban. Sikerülni fog!
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A dinamikusan fejlődő Alteo csoport energiáját 
gondolkodó és tehetséges munkatársaink adják, 
akiknek mindig számítunk a véleményére! Örülnénk, 
ha Te is velünk tartanál!

Az ALTEO Csoport

ÜZEMELTETŐ ELEKTRIKUS 
pozícióba keres munkatársat a Kazincbarcikai 

Fűtőerőműbe! 

RÁD VÁRÓ FELADATAINK:
• Erőmű és/vagy energiaközpont üzemeltetése, 

technológiai üzemirányítása;
• Főberendezések üzemviteli ellenőrzése, 

beavatkozások elvégzése;
• Villamos kapcsolási műveletek elvégzése;
• Villamos berendezések működésének 

felügyelete;
• Részvétel a hibaelhárítási feladatokban.

AZ IDEÁLIS JELÖLTÜNK TE VAGY, AMENNYIBEN:
• Erősáramú villamosipari szakmunkásképzői 

vagy szakközépiskolai végzettséggel 
rendelkezel;

• Szereztél már 3 év tapasztalatot erősáramú 
villamosipari területen;

• B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel;
• A folyamatos műszakrend nem okoz problémát;
• Jó problémamegoldó képeséggel rendelkezel;
• Csapatjátékos vagy, de önállóan is tudsz 

dolgozni, munkádat precízen végzed.

ELŐNYKÉNT ÉRTÉKELJÜK, HA:
• Villamosipari technikumi végzettséggel 

rendelkező;
• Szereztél már tapasztalatot villamos 

(energiatermelő) berendezések 
üzemeltetésében és karbantartásában.

AMENNYIBEN CSATLAKOZOL AZ ALTEO 
CSAPATÁHOZ:

• Biztos vállalati hátteret, hosszú távú 
munkalehetőséget biztosítunk;

• Versenyképes juttatási csomagot kínálunk.

HA HIRDETÉSÜNK FELKELTETTE ÉRDEKLŐDÉSED:

Kérjük, hogy magyar nyelvű, fényképpel ellátott 
önéletrajzod – a bérigényed megjelölésével ide 
küldd el: karrier@alteo.hu 

További információ: Mikula Tímea, +36 70 338 2282
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BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: 

INGYENES
Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel: 

5 000 Ft
Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás: 

5 000 Ft
Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás 

8 000 Ft
szukamacska-ivartalanítás 

14 000 Ft
szukakutya-ivartalanítás 

20 000 Ft-tól
KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11. 
TEL.: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

Dr. Minár Gyula
állatorvos
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karosszériakarosszéria
TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS
Érdeklődni:
06-30/479-3914

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.

JACSÓ EMIL 
karosszérialakatos 

mester

BARCIKA SZOLG KFT.

KÉRHETŐ A FŰTÉS ELINDÍTÁSA
Az őszi időjárás eddig meglehetősen enyhén alakult, viszont az elő-
rejelzések szerint az elkövetkező időszakban tovább csökken a hő-
mérséklet és ízelítőt kapunk az évszak borongós, hűvös oldalából. So-
kakban felmerülhet a kérdés, hogy mikor indul a fűtési szezon, illetve 
hogyan lehet akár külön kérésre, hamarabb beizzítani a radiátorokat.

Hivatalosan szeptember 15-én kezdődik a távfűtési idény, így aki már 
szeretné a fűtés bekapcsolását, kérheti a szolgáltatás elindítását. Eb-
ben az esetben a társasházi közös képviselőnek kell benyújtania az 
igényt a szolgáltatóhoz a lakók kérésére, a társasházak saját belső 
rendelkezései alapján.

Szeptember 15-ét követően a fűtést az épületekben az időjárás függ-
vényében egyébként külön kérés nélkül elindítja a szolgáltató, ameny-
nyiben a külső körülmények indokolják. Ez abban az esetben történik 
meg, ha a napi (24 órás) átlaghőmérséklet egy adott napon 10 °C alá 
csökken, vagy három egymást követő napon 12 °C alatt marad. Ez még 
idáig nem következett be.
A lakóközösségek tehát a fűtés elindítására való igényüket írásos ké-
relem formájában, a közös képviselőjük útján jelezhetik, amit a szol-
gáltató leghamarabb egy napon belül teljesít.

A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken 
nyújthatják be a közös képviselők:

Barcika Szolg Kft.
levélben: 3700 Kazincbarcika, Liget utca 2.

faxon: 06 48 512 166
e-mailben: tavho@barcikaszolg.hu; titkarsag@barcikaszolg.hu

mailto:tavho@barcikaszolg.hu
mailto:titkarsag@barcikaszolg.hu


2021. 10. 01. 11
PÁLYÁZAT

Idén is támogatja a sportegyesületeket 
a kazincbarcikai önkormányzat
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021-
ben is meghirdette a kazincbarcikai sportegyesületek pályázati úton 
történő támogatására vonatkozó pályázatát 6 millió forintos keret-
összegre. Erre a nem látványcsapat-sportágakhoz tartozó városi 
sportegyesülek adhatták be pályázataikat. A pályázat elbírálása júli-
us 29-én megtörtént, az ünnepélyes támogatási szerződés aláírására 
szeptember 3-án került sor.

Az aláírásokat megelőzően Kovács László, az önkormányzat sportért 
felelős tanácsadója köszöntötte az egyesületek vezetőit. Kiemelte, 
hogy a kazincbarcikai sportéletben szerencsére nem okozott törést a 
pandémia, és örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat a járványügyi 
helyzet okozta nehézségek ellenére is biztosította a támogatást.
Szitka Péter polgármester elismerését fejezte ki a sportegyesületek 
eredményességéért és látványos fejlődésükért. Elmondta, hogy a jö-
vőben szeretné a támogatási összeg bővítését, az eddig is kiválóan 
működő együttműködés még szorosabbá tételét, valamint felajánlotta 
az önkormányzat segítségét az egyesületeknek.

Az elnyert pályázati támogatások: 
Barcikai Tenisz Klub 800 000 Ft 
Kerékpár Klub Kazincbarcika 500 000 Ft 
Küzdő Sportegyesület 300 000 Ft 
Kazincbarcikai Íjász Egyesület 350 000 Ft 
Kazincbarcikai Vegyész Teke Sportegyesület 600 000 Ft 
Military Sport Klub 200 000 Ft 
Modellmix Kazincbarcikai Modellező Egyesület 250 000 Ft 
Perem Sziklamászó Egyesület 500 000 Ft 
Sportélet Egyesület 150 000 Ft 
TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub 500 000 Ft

Az elnyert pénzkeretet az egyesületek sportlétesítmények bérleti 
díjára, a sportegyesületek működési támogatására, valamint a sport-
rendezvények szervezésének költségeire fordíthatja. A 6 millió forintos 
pályázati keretből megmaradt összeget Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata a sportegyesületek által benyújtott év közbeni esetleges 
igények finanszírozására fordítja majd.

SAKK

XX. Kovács Aladár-Simon József 
Emlékverseny

Huszadik alkalommal rendezték meg a Kovács Aladár-Simon József 
Emlékversenyt a Kazinczy Ferenc Tagiskolában. A szeptember 4-ei 
nemzetközi egyéni rapid értékszám szerző sakkverseny a legjobbak 
pénzjutalomban is részesültek.

Az emlékverseny célja a sakk nép-
szerűsítésén túl, a két versenyző-
nek méltó emlék állítása, hiszen 
sok neves versenyzőt neveltek, 
és több borsodi csapatban is si-
keresen versenyeztek. A verseny 
fővédnöke Szitka Péter, Kazincbarcika város polgármestere, házigaz-
dája pedig Tóth Csaba, a Kazincbarcikai Városi Sakk Club elnöke volt. 
Az „A” csoportban és a „B” csoportban mintegy húsz egyesülettől, össze-
sen 105 versenyző vett részt az emlékversenyen, akik a kilencfordulós 
svájci FIDE-rendszerben, kétszer tíz perben bizonyíthatták tudásukat. 
A résztvevők között voltak ifjú tehetségek és rutinos szeniorok is. 
A verseny legjobbjai pénzjutalomban részesültek. Mindkét csoport 
bajnoka kupát is kapott, továbbá az első három helyezett érem és 
oklevél díjazásban is részesült. Az emlékverseny végén különdíja-
kat is osztottak. A legjobb női ifi és senior versenyző, a legjobb nem 
FIDE-s és a legjobb KVSC játékos tárgyjutalmat vehettet át.
Eredmények: kolorline.hu

TÖMEGSPORT

Showhajtás vetélkedő és Ninja Warrior
Showhajtás vetélkedő és Ninja Warrior várta a gyermekeket szep-
tember 3-án a Kazinczy Tornacsarnokban, illetve a Völgy parkban. 
Az általános iskolás tanulók különböző sorversenyeken, ügyességi 
játékokon és ész játékokon vehettek részt.

Csapatokban dolgozva próbálják megoldani a feladványt a kazincbar-
cikai általános iskolások a Kazinczy Tornacsarnokban. A Showhajtás 
vetélkedőn különböző sorversenyeken, ügyességi játékokon és ész 
játékokon vehettek részt a Pollack Mihály Általános Iskola, az Ádám 
Jenő Tagiskola, a Dózsa György Tagiskola, a Kazinczy Ferenc Tagiskola 
és az Árpád Fejedelem tagiskola tanulói.
A Showhajtás vetélkedő mellett egy Ninja Warrior elnevezésű prog-
ramra is várták a kazincbarcikai általános iskolásokat. A Völgy parki 
rendezvényen az öt tagiskola hatodik osztályosai vehettek részt 10 
fős csapatokat alkotva, 5 lány és 5 fiú részvételével.
A két rendezvény eredményhirdetésére a nap végén került sor, de a 
végső eredmény csak a programsorozat végén derül majd ki, amikor 
a legjobb csapatok pénzjutalomban részesülnek majd.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SPORT CLUB

NB III Keleti csoport 2021/22 eredmények
5. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Sényő 3:0
6. forduló: Salgótarján – Kolorcity Kazincbarcika SC 0:3
7. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC– DVTK II 5:2
8. forduló: TFC – Kolorcity Kazincbarcika SC 0:3
9. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC– Hidasnémeti 7:0
A kazincbarcikai csapat jelenleg a tabella 2. helyén áll.
Magyar Kupa 
2. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Hidasnémeti 4:0
3. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Szolnok 2:1

BIRKÓZÁS

Szabadfogású Diákolimpián a KVSE
Szabadfogású Diákolimpián vettek részt szeptember 23-án a KVSE 
birkózó szakosztályának diáksportolói. Az orosházi versenyen a 
nagy létszám ellenére szép eredményeket értek el a sportolók.

Az 50 kg-os súlycsoportban Pál 
Kutas Levente a harmadik he-
lyet, a 69 kg-os súlycsoportban 
pedig Kerekes Viktor az ötödik 
helyet szerezte meg.
Felkészítők: Kónya Lajos veze-
tőedző, Szőgyör Mihály és Csep-
regi György segédedzők.
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FELLÉPŐK:

Jancsó Dóra színművész,

Molnár Csenge,  

a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány tagja,

Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 

Fúvószenekara

OKTÓBER 23.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS 

2021 .  OKTÓBER 23 .  10.00 |  ‘5
6 - OS EMLÉKMŰ 

Október 4. hétfő 14:00
„Oly korban éltem én...”

RADNÓTI-EMLÉKEST PATKA HELÉNA RADNÓTI-EMLÉKEST PATKA HELÉNA 
ELŐADÁSÁBAN ELŐADÁSÁBAN 
Egressy Béni Városi Könyvtár  A PROGRAM DÍJTALAN!

Október 5. kedd 15:00 

IDŐSKORÚAK ALKOTÁSAI A KARANTÉN IDŐSKORÚAK ALKOTÁSAI A KARANTÉN 
IDEJÉN CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJAIDEJÉN CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
A Harmadik Kor Egyeteme Közhasznú Alapítvány EduSenior 
Információs és Tanácsadó programjainak zárása
Egressy Béni Művelődési Központ  A PROGRAM DÍJTALAN!

Október 9. szombat 10:00 

NYILVÁNOS KLUBTALÁLKOZÓNYILVÁNOS KLUBTALÁLKOZÓ
- összművészeti séta a városban:

Házigazda: Kazinci Irodalmi Klub, 
bemutatkozik: Ősi Kovács Alkotóműhely
Egressy Béni Városi Könyvtár  A PROGRAM DÍJTALAN!

Október 9. szombat 15.00

SZÜRETI VIGALOMSZÜRETI VIGALOM
Mezey István Művészeti Központ udvara 

15.00 GALAGONYA CITERAZENEKAR15.00 GALAGONYA CITERAZENEKAR
16.00 PORTÉKA SZÍNPAD VÁSÁRI KOMÉDIA16.00 PORTÉKA SZÍNPAD VÁSÁRI KOMÉDIA
17.00 MUZSIKÁS EGYÜTTES 17.00 MUZSIKÁS EGYÜTTES 
Kísérőprogramok: kézműves kirakodósávár, népi kézműves 
játszóházak, mesterségbemutatók, hordólovaglás, kosaras 
körhinta, kisállat-simogató, pónilovaglás, népi játszótér, 
gasztronómiai különlegességek, borterasz, szőlőpréselés, 
mustkóstolás.   A PROGRAM DÍJTALAN!

Október 10. vasárnap

KÖNYVES VASÁRNAPKÖNYVES VASÁRNAP
Egész napos nyitvatartás 10:00–18:00-ig, 
ingyenes beiratkozás, megbocsátás
Egressy Béni Városi Könyvtár

Október 10. vasárnap 10:00 

TÖKÖS CSALÁDI JÁTSZÓHÁZTÖKÖS CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Őszi dekorációk készítése, tökfaragás 
Mezey István Művészeti Központ, 
Gyermekek Háza - Kézművesház

RÉSZVÉTELI DÍJ: 600 FT

Október 12. kedd 19:00 

ZORÁN-KONCERT   ZORÁN-KONCERT   
Egressy Béni Művelődési Központ  JEGYÁR: 4000 FT

2021. október 13. szerda 16:30

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 
BUDAI LOTTIVALBUDAI LOTTIVAL
Egressy Béni Városi Könyvtár  A PROGRAM DÍJTALAN!

Október 14. csütörtök 10:00 
Szépkorúak Színes Világa

NYUGDÍJAS KI MIT TUD?NYUGDÍJAS KI MIT TUD?
az Újkazinci Baráti Kör szervezésében
Egressy Béni Művelődési Központ  A PROGRAM DÍJTALAN!

Október 28. csütörtök 19:00 
Szereted-e még…? 
Szécsi Pál-emlékkoncert

ELŐADJA: GERGELY RÓBERT   ELŐADJA: GERGELY RÓBERT   
Egressy Béni Művelődési Központ  JEGYÁR: 1800 FT  

Október hónapban minden kedden délelőtt 11-től 
ingyenes Senior Jóga az Egressy Béni Művelődési 

Központban Máté Réka Mariann-nal.
Keddenként 18.00 órától, külön a szépkorúaknak 

készített műsorral jelentkezik a KolorTV.

Jegyek a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában, valamint online a www.kolorcity.hu oldalon kaphatóak. A rendezvények a hatályos járványügyi szabályozásoknak megfelelően látogathatóak!

A PROGRAMSOROZAT FŐ TÁMOGATÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!

http://www.kolorcity.hu

