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ENERGETIKA

TOVÁBBRA IS AZ ALTEO LÁTJA EL TÁVHŐVEL KAZINCBARCIKÁT
Tíz évre szóló hőszolgáltatási szerződést kötött Kazincbarcika Város Önkormányzatával az ALTEO.
A megállapodás értelmében az újgenerációs energiacég leányvállalata, az ALTEO-Therm Kft. 2032.
szeptember 30. napjáig állít elő
távhőt Borsod-Abaúj-Zemplén
megye harmadik legnagyobb településének.
Összesen 8300 lakást, valamint
városi fenntartású épületeket,
így az önkormányzatot, a bíróságot, továbbá iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, sportlétesítményeket lát el környezetkímélő
távhőszolgáltatással az ALTEO.
A társaság leányvállalata a mai
napon tíz évvel hosszabbította
meg a várossal még 2002-ben
kötött, távhőtermelő beruházási és hosszú távú hőszolgáltatási
szerződését, melynek értelmében 2032. szeptember 30. napjáig fogja hővel ellátni a települést.
– A hosszabbítás révén tervezhetőbbé és kiszámíthatóbbá válnak a
magas hatásfokú, három gázmotorból és három forróvízkazánból
álló, kapcsolt energiatermelésre is
alkalmas fűtőmű karbantartását,
fejlesztését és felújítását célzó
beruházások – közölte Varga Vik-

tor, az ALTEO energiatermelésért
és -szolgáltatásért felelős vezérigazgató-helyettese. Ezek bázisa
a kapcsolt, az ALTEO Szabályzási
Központja által menedzselt villamosenergia-termelés, hiszen a
hatósági áron értékesített távhő
önmagában nem nyújtana fedezetet a beruházásokra.
– A távhőellátás nem csupán kiváltja az önálló hőközpontokat és
sokszor elavult tüzelőberendezéseket felvonultató, a szétaprózottság ellenére komoly környezeti károkat okozó rendszereket,
hanem a hatásfok javulásával
és a centralizált kapcsolt energiatermelésnek köszönhetően a

széndioxidemissziós hozzájárulása is alacsonyabb, mint a decentralizált rendszereké – hangsúlyozta Varga Viktor. A célirányos
fejlesztések révén a földgázalapon működő, tehát a szilárd tüzelőanyagokat mellőző távhő
egyre környezetkímélőbben állítható elő. Nem véletlen, hogy több
településen, így Kazincbarcikán is
az energiaellátás ezen formájára alapoznak a városi fejlesztések
tervezésekor.
– Az észszerű, gazdaságos és
fenntartható településirányításban az energiaellátás megkerülhetetlen és környezetkímélő eleme a távhő – mondta

Szitka Péter, a település polgármestere, aki kiemelte, hogy
az új városfejlesztési beruházások esetében is ezzel a megoldással terveznek. Számunkra a
megbízhatóság, gazdaságosság és a kiszámíthatóság volt a
legfontosabb szempont, melyet
az ALTEO Nyrt. hosszú távon
tud biztosítani a város számára.
A fenntartható jelleg mellett a
távhőszolgáltatás további előnye
a közel 100 százalékos rendelkezésre állás, ez a hétköznapokban
azt jelenti, hogy Kazincbarcikán
nem volt a távhőtermelésből adódó, nem tervezett távhőkimaradás az elmúlt két évtizedben.

BŐVÍTÉS

Útfejlesztés és parkolóhelyek kialakítása az Árpád Fejedelem Tagiskolánál
Kazincbarcika Város Önkormányzatának döntése alapján néhány hónapon belül megkezdődik az Árpád Fejedelem Tagiskola előtti útszakasz bővítése, mindemellett jelentős számú parkolóhely kialakítására
is sor kerül.
A fejlesztés során a Mátyás király út felől az iskola kapubehajtója felé átkötő út épül, valamint annak mindkét oldalán parkolóhelyek kerülnek kialakításra. Az Árpád fejedelem téri útszakasz meglévő térkő burkolatát
aszfalt burkolatra cserélik.
„Jelenleg kizárólag az Árpád fejedelem tér zsákutcának számító útszakasza szolgálja ki a Pollack Mihály Általános Iskola – Árpád Fejedelem
Tagiskola autós forgalmát. Az említett szakaszt sokan a társasházak
előtti várakozásra használják. Ezen okok miatt döntően a reggeli és délutáni csúcsidőszakban jelentős fennakadások jelentkeznek a gépjármű
forgalomban. Ennek a problémának az orvoslására kerestük a legbiztonságosabb és legcélszerűbb megoldást” – mondta el a projektről Szitka
Péter polgármester.
- Az elmúlt időszakban rengetegen kerestek meg, hogy az önkormányzat
segítse megoldani a helyszínen felmerülő mindennapi problémákat. A lakosság igényeit figyelembe véve kezdtük meg a tervezést és indíthatjuk
meg hamarosan a kivitelezést – nyilatkozta Harda Attila önkormányzati
képviselő. A tervezett átkötő út építési hossza közel 30 méter hosszú, a
két oldalán kialakításra kerülő új, parkolásra alkalmas férőhelyek száma
20 db, melyből 1 db mozgáskorlátozottak számára kerül kijelölésre, illetve
ezek szélein gyalogos járda is épül.

A meglévő járdákhoz való csatlakozásoknál átépítésre kerül a járdaburkolat rámpás kialakítása, továbbá süllyesztett szegély készül, az akadálymentes használat érdekében.
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BERUHÁZÁS

SINGLETRAIL BRINGAPARK ÉPÜL KAZINCBARCIKÁN
Kazincbarcika Város Önkormányzata egy sikeres pályázatnak köszönhetően megkezdte azt a közel 60 millió forintos beruházást, melynek keretében a volt sípálya területén, a természetközeli kerékpározást kedvelők
legnagyobb örömére, egy singletrail (egynyomvonalú) országos szinten
egyedülálló erdei biciklis élménypályát alakítanak ki.

Az augusztusban megkezdett beruházás keretében a várost határoló dombvonulaton, a Csónakázó-tótól kiindulva, a Bondor-dűlőn
át a BorsodChem végéig, össze-

násával egy összefüggő bringás
bükki élménypark kialakítása is.
– A kazincbarcikai város
sportfejlesztésében jelentős szerepet játszik az
utánpótlássport és a
versenysport finanszírozása, de emellett nagy figyelmet
kell fordítanunk a
tömeg- és élménysportra is.
Az önkormányzat folyamatosan
keresi a lehetőséget, így találtunk rá
és nyújtottuk be a
bringapark építésére
a pályázatot. Szerencsés domborzat veszi
körül városunkat, így adva
volt az építkezés helyszíne, ahol
az elkészült pályákon a kültéri bicajosok élvezhetik majd a természet
adta lehetőségeket, és nemcsak
a városon belül a kerékpárutakon,
hanem a városon kívül is hódolhatnak a kedvtelésüknek – árulta
el Kovács László sportért felelős
önkormányzati tanácsadó.

sen körülbelül 15-17 km hosszú,
három-négy különböző nyomvonalú és nehézségű pályát építenek ki.
A pályát esőbeállók, pihenőpadok
egészítik ki, ahol azok is kikapcso-

– Kazincbarcika 2016-ban és
2020-ban nyerte el a „Kerékpárosbarát Település” címet. A városunkban épült több mint tíz kilométeres kerékpárút-rendszer
kiépítésével jelenleg szinte az ös�szes intézmény, sok munkahely és
kereskedelmi létesítmény biztonságosan megközelíthető kétkeréken. Szeretnénk, ha az itt élők
nemcsak a közlekedéshez használnák a biciklit, hanem a szabadidejükben kikapcsolódásként vagy
sportolás gyanánt is gyakorolnák
ezt a rendkívül egészséges mozgásformát. Ehhez kerestünk és
találtunk megfelelő helyszínt, illetve forrást. A singletrail pálya kiváló lesz a bringásoknak arra, hogy
gyönyörű környezetben, izgalmas
terepen is kipróbálják magukat. A
kazincbarcikaiak eddig is kedvelt
kikapcsolódást nyújtó helyszíne
volt a Csónakázó-tó, ezért már a
tervezésnél egyértelmű volt, hogy
itt lesz a bringapark kiinduló és érkezési pontja – mondta el Szitka
Péter polgármester, aki hozzátette, hogy a távlati célok között szerepel a környező települések bevo-

lódhatnak, akik csak sétálni vagy
szemlélődni vágynak. Az induló
bázisnál többek között egy automatikus, öntisztító illemhely is
épül. A kiépített világítás mellett
szervizoszlop fog rendelkezésre
állni, így lehetőség lesz azonnali
apróbb javításokra.
– A pálya vonalvezetése a természetes domborzati viszonyokhoz igazodik,
valamint a tereptárgyak megvalósítása
során csak természetes anyagokat
(pl. kőzúzalék,
fa) alkalmaznak. A területen
több nehézségi fokú útvonal
lesz kialakítva,
így az amatőröktől kezdve az extrém sportolókig
mindenki találhat majd
tudásának és igényeinek
megfelelőt. Épül egy úgynevezett fekete pálya, amely
ugratókkal, különböző átfolyódeszkák kialakításával állítja kihívások elé a kerékpározókat, de
lesz egy túraútvonal is, amelyen
lassú menettel, kényelmesen lehet
majd végig hajtani egészen a Csónakázó-tóig. – mondta el Klimon
István alpolgármester.

FEJLESZTÉS

HAMAROSAN ELKÉSZÜL A JUBILEUMI HÍD

Hamarosan elkészül a Jubileumi
híd karbantartása. A tavasszal elkezdődött munkálatok technikai
okok miatt egy ideig szüneteltek,
emiatt számos lakossági visszajelzés érkezett az önkormányzat
irányába, valamint a KolorAPP
városüzemeltetési applikáción
keresztül is érkeztek bejelentések.

Mint azt Klimon István alpolgármester nyilatkoztából megtudhattuk:
– A karbantartási munka megkezdésekor észlelték, hogy a híd
tartószerkezete nincs túl jó állapotban. A terepszemle során
ezt szemrevételezve úgy ítéltem
meg, hogy ezt már nem érdemes
felújítani, ezért annak lebontása mellett döntöttem. Mivel egy
teljesen új tartószerkezet szük-

séges, ehhez kivitelező szakcég
megkeresésére és kiválasztására
került sor, ennek időigénye miatt
tűnt úgy, hogy megállt a projekt.

Az elmúlt hetekben elkészültek
az új hídelemek, így a Barcika
Park Nonprofit Kft. munkatársai
az időjárás függvényében október

utolsó hetében el tudták kezdeni
a híd újjáépítését, melyet az átadást követően a lakosság ismét
birtokba vehet.
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KÖRFORGALOM

ISMÉT VÁLTOZOTT A FORGALMI REND
A 26. SZÁMÚ FŐÚTON KAZINCBARCIKÁN
Újabb szakaszához érkezett városunk nagy volumenű közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházása: a 26-os út, a Tesco melletti Attila út és
a Budai Nagy Antal utca egyes szakaszait érintő körforgalom építése. A
kivitelezési munkálatok miatt eddig bevezetett ideiglenes forgalomkorlátozások és forgalmirend-változások továbbra is érvényben maradnak,
illetve kiegészültek a továbbiakkal.

A 26-os út egy rövid szakaszán
jelzőlámpás, egysávos, váltott irányú közlekedés került bevezetésre.
A Budai Nagy Antal utca és a 26-os
út kereszteződésénél tilos a ki- és
a behajtás.
A Budai Nagy Antal utca a Felső-barcikai városrész felől (Vasút
u., Bercsényi u.) közelíthető meg.
A korábban bevezetett forgalmi
korlátozások közül az alábbiak továbbra is érvényben maradnak:
• Az Attila út a Barcikai Ipari Parkba
vezető körforgalmi csomópont és
a 26-os út között lezárva marad, a
jelzőlámpák nem működnek.

PIROS: teljes útzár (lezárt útszakasz)
ZÖLD-SÁRGA SZAGGATOTT: félpályás útlezárás

• A jelzőlámpás forgalomirányítás
érvényben marad a 26-os út és
az Egressy Béni út kereszteződésében a torlódások elkerülése
érdekében.
• Érvényben marad a megállási tilalom az Egressy Béni út 26-os út
és Jószerencsét út közötti szakaszának mindkét oldalán.
• A TESCO bevásárlóközponthoz továbbra is a meglévő autóbuszöblök
melletti zebrákon tudnak átkelni a
gyalogosok a 26-os úton.
Kérjük a gépjárművezetőket, hogy
az említett területen fokozott óvatossággal közlekedjenek!

SZÍNJELÖLÉS MAGYARÁZAT:
ZÖLD: alternatív útvonal, kétirányú forgalom lehetséges
SÁRGA: zsákutca

A BUDAI NAGY ANTAL UTCA ÉS A 26-OS ÚT
KERESZTEZŐDÉSÉNÉL TILOS A KI- ÉS A BEHAJTÁS
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OKTATÁS

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT LEHETŐSÉGEI A VÁROSBAN
Magyarországon az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele, hogy
a diákoknak el kell végezniük ötven óra közösségi szolgálatot, a kilencedik osztálytól kezdve legkésőbb az érettségi megkezdéséig.
A program célja, hogy a fiatalok jobban megismerjék a helyi közösségeket, civil szervezeteket és a tapasztalataik által
szélesedjen a látókörük, szociálisan érzékenyebbekké váljanak, gyakorolják a csapatmunkát, fejlesszék problémamegoldó
képességüket, empátiájukat, kitartásukat, kipróbálják magukat
egy eddig ismeretlen területen,
ezáltal magabiztosságot szerezve az előttük álló élet kihívásaihoz. Ezek az élmények segíthetnek dönteni a továbbtanulásban
is: megtudhatják, mi az, ami iga-

zán érdekli őket, miben jók, mit
csinálnak szívesen.
Minden iskolában van a közösségi szolgálattal foglalkozó kijelölt tanár, tőle érdemes tanácsot
kérni, hogy milyen lehetőségek
vannak, hogyan érdemes választani, illetve ő tud segíteni az egész
folyamat levezénylésében, legyen
szó adminisztrációról, kapcsolattartásról, egyeztetésről, vagy a tapasztalatok kiértékeléséről, az élmények átbeszéléséről.
Közösségi szolgálat bárhol végezhető a diák lakhelye vagy az
iskolája székhelyének 30 km-es

KÖZLEKEDÉS

HALOTTAK NAPJA MIATT MEGVÁLTOZIK
A FORGALMI REND A VÁROSI TEMETŐNÉL
Halottak napja és mindenszentek
alkalmából minden évben sokan
látogattak ki szeretteik sírjához a
kazincbarcikai temetőbe, emiatt
fokozott gyalogos és gépjárműforgalomra kell számítani. A könnyebb
parkolás és a biztonságosabb közlekedés érdekében október 28-a
és november 2-a között a Jószerencsét út mindkét oldalán a külső
sávban biztosított lesz a gépkocsik
várakozása.
Az út mindkét oldalán és az elválasztó sávban is tilos a zöldterületre felhajtani és parkolni, az autók
kizárólag egymás mögött egy sorban várakozhatnak majd a kijelölt
útsávokon.

A fenti időszakban, nyitvatartási
időben – október 28-ától 30-áig
8.00-18.00 óráig, október 31-étől
november 2-áig 8.00-22.00 óráig – a temetővel szembeni, sávok
közötti átjárót kordonnal lezárják
a gépjárműforgalom elől.
Csütörtöktől keddig fokozottabb
rendőri és önkormányzati rendészeti jelenlétre számíthatnak a
közlekedők, amely elsősorban a
forgalom segítésére irányul, de a
járőrök a szabálytalan közlekedők
ellen is fellépnek.
Kérjük, hogy a balesetek megelőzése érdekében mind a gyalogosok,
mind a gépjárművezetők a fenti területen fokozott figyelemmel közlekedjenek!

körzetén belül, a gyakorlati helyet biztosító szervezet pedig lehet civil, állami, önkormányzati,
egyházi, illetve nonprofit is. Tehát
nagyon szerteágazó területek és
feladatok közül tudnak választani
a fiatalok.
Az elmúlt években a legkedveltebb szolgálati helyek között a
Barcika Art Kft., a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Kazincbarcikai
Összevont Óvodák intézményei
szerepeltek, ahová folyamatosan
várják a kultúra, a sport, a média,
a szociális munka vagy a gyer-

mekgondozás iránt érdeklődők
jelentkezését.
Hogy segítségére legyünk a kazincbarcikai diákoknak, mi is ös�szegyűjtöttük azokat a szervezeteket, melyekhez városunkban
jelentkezni lehet, ennek listája
elérhető a www.kolorline.hu oldalon.
Ezúttal szeretnénk felhívni a városunkban működő szervezetek
figyelmét, hogy ha nem szerepelnek a listán, de szeretnének
csatlakozni, küldjék el nekünk
adataikat a kolorhet@gmail.com
e-mail-címre.

LEÁLLÁS

NOVEMBER 2-ÁTÓL SZÜNETEL A VÍZIJÁTÉK-SHOW
Városunk méltán népszerű látványossága, a Fő téren működő
vízijáték-show az őszi időjárásra
való tekintettel november 2-ától
szünetel.
A show-t idén utoljára pénteken és szombaton 18:00 órától

a megszokottak szerint, 20:00
órától pedig a teljes repertoárral
csodálhatják meg az érdeklődők.
A hideg idő beköszöntével az évben az utolsó üzemnap november elsején lesz, november másodikától pedig szünetel a műsor
a tavasz kezdetéig.

HELYI RENDELET

A KERTI HULLADÉKOT TILOS ELÉGETNI!
Az ősz beköszöntével a kerti munkák során is egyre több zöldhulladék
- avar, lemetszett ágak, gallyak, elszáradt növényi részek - keletkezik,
amelytől a kerttulajdonosok gyakran égetéssel igyekeznek megszabadulni. Ne tegyék! Kazincbarcikán rendelet szabályozza, hogy a település
közigazgatási területén kerti hulladék égetése tilos.
Az önkormányzat célja ezzel a
rendelettel elsősorban a környezet megóvása, hiszen ebben az
évszakban egyébként is ködös az
időjárás, a fűtési idény is elkezdődik, az égetés során pedig tovább
növekszik a szállópor-koncentrá-

ciója a levegőben, amely a szmog
kialakulását jelentősen elősegíti.
Az összegyűjtött zöldhulladékot a
lakóház tulajdonosa komposztálhatja, vagy mennyiségi korlátozás
nélkül elszállíthatja a kazincbarcikai
hulladékudvarba.

Szebb őszi napokon szeretünk a
kertben bográcsozni, grillezni vagy
szalonnát sütni, de figyeljünk arra,
hogy ennek is megvannak a szabályai. A szabadtéri tűzgyújtást csakis
kialakított tűzrakó helyen és saját
telken lehet végezni, oly módon,
hogy a tűzgyújtás, az égés hősugárzása és füstje környezeti, vagyoni kárt ne okozzon, az emberi
egészséget, a közlekedés biztonságát és a környezetet ne veszélyeztesse. A környezeti terhelés

csökkentése érdekében száraz
anyaggal tüzeljünk, lehetőség szerint szélcsendes időben. A tűz őrzéséről, veszély esetén eloltásáról mindenképpen gondoskodjunk!
A tüzelőanyag nem tartalmazhat
háztartási vagy ahhoz hasonló, ipari
eredetű, műanyag, kerti vagy veszélyes hulladékot. Amikor pedig
végeztünk az ebéd vagy a vacsora
elkészítésével, oltsuk el a tüzet, nehogy egy parázs később balesetet
vagy tragédiát okozhasson.
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KÖZLEKEDÉSI KISOKOS

FRISSÍTSÜK FEL TUDÁSUNKAT!

Kazincbarcikán több körforgalom is segíti az akadálytalan közlekedést a
városon belül, a legújabb jelenleg a 26-os és az Attila út kereszteződésében épül. Az építkezés alatt megváltozott a forgalmi rend, a főút Egressy
út kereszteződésében ideiglenesen jelzőlámpa irányítja a gépjárművezetőket. Mielőtt azonban autóba pattanunk, érdemes feleleveníteni néhány közlekedési szabályt, hiszen most sokszor el kell térnünk a bevett
útvonalunktól, a változtatás pedig fokozottabb odafigyelést igényel.

Telezöldnél is figyelni kell az elsőbbségadásra
Az Egressy Béni út és a 26-os
főút kereszteződésében kialakított forgalomirányító jelzőlámpák
beállítása a nagyobb forgalmú városi csomópontokban kialakult és

bevált gyakorlatot követve történt
meg. A Miskolc felől érkező járművek úgynevezett „TELEZÖLD” jelzésnél fordulhatnak balra, az Egressy útra.

Telezöld:
• A jelzőlámpában nincs ábra,
vagy nyíl.
• A kör alakú zöld fény szabad utat
jelez. Egyéb jelzés hiányában tovább szabad haladni egyenesen,
vagy jobbra illetve balra bekanyarodva.
• A szemben közlekedők egyszerre
kapnak zöldet, így a balra kanyarodó elsőbbséget ad a szemből
érkező és egyenesen továbbhaladó, vagy a szemből érkező
és jobbra kis ívben bekanyarodó jármű részére. Bekanyarodó
járművel elsőbbséget kell adni a
gyalogosoknak, ha azon az úton
haladnak át, amelyikre járművünkkel kanyarodunk. (kijelölt
gyalogos átkelőhely hiányában
is!). Telezöld esetén, az első balra
kanyarodó behajthat a kereszteződés közepéig, és ott megvárhatja a balra kanyarodás lehetőségét.
• A kereszteződés közepéig behajtó, balra kanyarodni szándékozó
gépjármű a forgalomirányító fényjelző készülék sárga
fényjelzése alatt is
befejezheti a kanyarodást, ha a szembejövő forgalom már
megállt, és így számára a biztonságos bekanyarodás lehetővé válik.

Körforgalmi alapok

A körforgalom olyan forgalomszervezési megoldás, amit szintén főleg nagy forgalmú, vagy veszélyes
kereszteződésekben alakítanak ki.
• Aki már a körforgalomban közlekedik, csak akkor élvez elsőbbséget az abba belépő járművekkel
szemben, ha minden behajtásnál
szerepel az „elsőbbségadás kötelező” tábla is. A városban lévő
minden körforgalomnál ilyen táblák vannak kihelyezve.
• Az irányjelző használata behajtásnál nem, de kihajtásnál kötelező.
• Körforgalmú úton megfordulni
és hátramenetet végezni tilos.
• Tilos megállni és várakozni körforgalmú úton.
• Főszabály szerint tilos az előzés,
de bizonyos feltételek teljesülése
esetén a KRESZ
szabályai erre lehetőséget biztosítanak.

HIRDETÉS

Emil
karosszéria

JACSÓ EMIL
karosszérialakatos
mester

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE
NEM VÁLTOZIK
A NOVEMBER 1-JEI ÜNNEPNAP
ALKALMÁVAL.

TELJES KÖRŰ
BIZTOSÍTÁSI
ÜGYINTÉZÉS

A hulladékot változatlanul,
a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.

Érdeklődni:
06-30/479-3914

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat
a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig
szíveskedjenek kihelyezni.

2021. NOVEMBER 1-JÉN (HÉTFŐN)
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK ÉS A
HULLADÉKUDVAROK ZÁRVA TARTANAK.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu • 06-21/3500-111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

KAZINCBARCIKA,
BERCSÉNYI ÚT 17.
IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik
péntekenként ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 12050 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: Heidrich Zsolt
Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes
Tördelés, design: Augusztin Nándor
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.
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KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS KAZINCBARCIKÁN

Az elmúlt hetekben láthatóan emelkedtek a fertőzöttségi adatok városunkban, így Kazincbarcika város vezetése úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében október 25-től
kötelezővé teszi a maszkviselést:
• a Polgármesteri Hivatalban,
• a Barcika Holding cégcsoportnál,
• a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeiben,
• a Védőnői Szolgálatnál,
• a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ valamennyi intézményének dolgozói és látogatói számára.
Ez alól kivételt jelentenek a gyermekek, az óvodai és bölcsődei dolgozók, mivel a maszkviselés a kicsik beszédfejlődését hátráltatja.
Az említett helyeken orvosi maszkot, illetve textil vagy más anyagból
készült maszkot kötelező viselni olyan módon, hogy az az orrot és a
szájat folyamatosan elfedje.

ÚJRA MEGNYÍLT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
OMSZ PCR MINTAVÉTELI PONT

A koronavírus-járvány negyedik hulláma következtében Kazincbarcikán
is növekvő tendenciát mutat az igazolt COVID-19 fertőzések száma, emiatt október 26-ától újra megnyílt a Kazincbarcika Város Önkormányzata
által biztosított OMSZ PCR-szűrőpont.
Azon betegek, akinek egészségi állapota megengedi, és szeretnék
felgyorsítani a háziorvos/Nemzeti Népegészségügyi Központ által elrendelt mintavételt, hetente keddtől péntekig lehetőségük nyílik, hogy
előzetes telefonos időpontegyeztetést követően személyesen jelenjenek
meg a PCR-tesztelésre.
Fontos tudni:
1. A PCR-tesztelést továbbra is a háziorvos rendeli el a beteggel
történő telefonos konzultációt követően.
2. A beteg a háziorvossal történő telefonos konzultáció során
jelezheti, hogy egészségi állapota engedi vagy sem, hogy a tesztet
a mintavételi ponton vegyék le.
3. A mintavételi pontra időpontegyeztetés nélkül nem lehet bejutni.
4. Az időpontegyeztetést a háziorvos PCR-teszt iránti jelzését
követően az Országos Mentőszolgálat végzi, az OMSZ telefonon
veszi fel a kapcsolatot a beteggel. A mintavételi ponton történő
szűrési lehetőség ekkor is egyeztethető.
5. A mintavételi pont Kazincbarcika, Fő tér 35. fszt 1. szám alatt 8.00–
22.00 óra között üzemel. A betegeket előzetesen
10 perces időeltéréssel hívja be az OMSZ.
6. A mintát az OMSZ munkatársai veszik le.
7. A mintavételi pontra kizárólag autóval (tömegközlekedés kizárt)
érkezhet a beteg.
8. A mintavételi pontra kizárólag hívásra lehet belépni, a hívásig az
autóban kell várakozni.
9. A mintavételi pont előtt az önkormányzat két darab parkolóhelyet
biztosít a tesztre érkezők számára.
10. A mintavételi ponton egy időben az OMSZ munkatársain kívül egy
fő tartózkodhat.
11. Az OMSZ munkatársai minden beteg után fertőtlenítést végeznek.
12. A mintavételi ponton naponta kb. 50–60 beteg tesztelhető.
13. Az OMSZ munkatársainak kérése, hogy a megbeszélt időpontra
minden esetben pontosan érkezzenek!

NOVEMBER 1-JÉTŐL A NÖVEKVŐ FERTŐZÖTTSÉGI ADATOK
MIATT AZ ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL VAGY TÁMOGATÁSÁVAL SZERVEZETT NAGY LÉTSZÁMÚ, BELTÉRI RENDEZVÉNYEK BIZONYTALAN IDEIG NEM KERÜLNEK MEGTARTÁSRA

November 1-jétől az önkormányzat megbízásából vagy támogatásával
szervezett nagy létszámú, beltéri rendezvények bizonytalan ideig nem
kerülnek megtartásra.
A COVID-19 vírus cseppfertőzéssel terjed, így a maszkviselésen túl a
fizikai kontaktus minimalizálásával lehet leginkább a fertőzés kockázatát csökkenteni. Azok a zárt légterű helyiségek, ahol nem biztosítható
a legalább 1,5–2 méteres távolság (például színházterem), járványügyi
szempontból nem biztonságosak.

A HÁZIORVOSOKNÁL ÉS A KÓRHÁZI OLTÓPONTON
IS FELVEHETŐ AZ OLTÁS

Jelenleg mindhárom koronavírus elleni védőoltás felvételére lehetőség
van a háziorvosoknál. Az oltóanyagok különbözősége, eltérő felhasználhatósága miatt előfordulhat, hogy a háziorvosnál nem áll rendelkezésre
megfelelő oltóanyag az első oltás beadásához, ezért azt az oltópontokon lehet csak elérni. A legpontosabb információt mindig a háziorvos
tudja megadni, akit első körben telefonon szükséges megkeresni, a rendelőkbe kizárólag akkor menjenek, ha az orvossal előzetesen telefonon
megtörtént az egyeztetés. A Kazincbarcikai Városi Kórházban az online
regisztráció és időpontfoglalást követően az első és a második adag
oltás vehető fel szerdánként 8.00–14.00 óráig.

SZIGORODTAK A BELÉPTETÉS SZABÁLYAI
A BÖLCSŐDÉKBEN, ÓVODÁKBAN ÉS A BENTLAKÁSOS
IDŐSELLÁTÓ INTÉZMÉNYEKBEN

Az önkormányzati fenntartású KSZSZK I-es és II-es Számú Bölcsődéiben, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeiben, valamint
a bentlakásos idősellátó intézményekbe történő belépéskor kötelező a
kézfertőtlenítés, valamint a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Egy
gyermeket egy hozzátartozó kísérhet be a bölcsődébe vagy óvodába,
valamint távozáskor is csak egy személy kísérheti. A kísérőnek kötelező
a maszkviselés.

TOVÁBBRA IS A ÉS B MENÜ VÁLASZTÁSA NÉLKÜL,
BIZTONSÁGOSAN FOLYIK A KÖZÉTKEZTETÉS

Tavaly a járvány elleni védekezés részeként bevezetett új higiéniai szabályok jelentősen lelassították az étkeztetés menetét, a fertőtlenítések
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 enyhébbek lettek, mint a múlt év ugyanezen időszakában, így az ebédeltetés is a normál menetrend szerint folytatódhatott.
Kazincbarcika Város Önkormányzata az őszi járványügyi adatok figyelembevételével tervbe vette, hogy november elsejétől ismét A és B menü
közül választhassanak majd a városi nevelési-oktatási intézmények közétkeztetési szolgáltatását igénybe vevők. Sajnos, az elmúlt hetekben
a városban, köztük a bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban is
növekvő tendenciát mutat a Covid-19 vírus miatt megbetegedett pedagógusok és gyermekek száma. Városunkban több bölcsődei és óvodai
csoport és iskola osztály is karanténba került. Mindemellett az ősszel
gyakori felsőlégúti betegségek is megjelentek, amely a Barcika Príma
Kft. munkavállalóit is érintette. Mivel a szolgáltatást igénybe vevők létszáma folyamatosan ingadozik, ezért a tervezhetőség szempontjából
is célszerű volt, hogy a tavaly bevezetett rend szerint működjön tovább
a közétkeztetés. Emiatt a járvány további terjedésének megakadályozása érdekében a járványügyi mutatók javulásáig továbbra is A és B
menü választása nélkül, biztonságosan folyik majd az közétkeztetés az
intézményekben.

SEGÍTSÉG AZ OLTÁSI REGISZTRÁCIÓHOZ
ÉS IDŐPONTFOGLALÁSHOZ

Kazincbarcika Város Önkormányzata a továbbiakban is fontosnak tartja,
hogy minél többen éljenek az oltás adta védelem lehetőségével, ezért a
Barcika Art Kft. munkatársainak közreműködésével segítséget nyújtanak
azoknak, akik szeretnének regisztrálni, valamint időpontot foglalni a
Covid-19 elleni védőoltásra, de online regisztrációra nincs lehetőségük.
Kazincbarcika Város Önkormányzata ezeknek a városlakóknak szeretne segíteni azzal, hogy a Mezey István Művészeti Központban (3700
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.) lehetőséget biztosít minden hétköznap
10:00–16:00 óra között az oltásra való regisztrálásra, oltóponti időpontfoglalásra. Ha valakinek még nincs e-mail-címe, a munkatársak ennek
létrehozásában is tudnak segítséget nyújtani. A regisztrációhoz a személyes iratokra, köztük a TAJ-kártya van szükség.
Amennyiben valaki krónikus betegségben szenved, különösen fontos
egyeztetnie a háziorvossal - a regisztrációt megelőzően az oltóanyag
megfelelőségéről, hiszen nem minden vakcina beadása javasolt egyes
betegségek esetében. Online időpontfoglalás: vakcinainfo.gov.hu

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK EGYMÁSRA!
SZITKA PÉTER
KLIMON ISTVÁN
alpolgármester

polgármester

DR. MAKKAI ORSOLYA
alpolgármester
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IDŐSEK HÓNAPJA

AZ EZÜSTHAJSZÁLAKAT ÉS AZ ARANYSZÍVEKET ÜNNEPELTÜK

Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Art Kft. az idősek hónapja alkalmából többhetes rendezvénysorozatra várta a szépkorúakat egész októberben.
Csepregi Éva nagy sikerű koncertjével kezdődött
az idősek havi rendezvénysorozat Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportcsarnokban október
1-jén. A hónapban számos színes programon
vehettek részt az időskorúak. Többek között
olyan érdekes előadások közül választhatták ki
a számukra legkedvesebb kikapcsolódást, mint
a kortársaik alkotásaiból álló tárlat, klubtalálkozó, könyvtári hét, szüreti vigalom, tökös családi
játszóház, senior „Ki mit tud”. A Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas előadóművészt Zorán telt ház
előtt tartott emlékezetes koncertjén és Gergely
Róbert estjén, aki Szécsi Pál dalait elevenítette
fel szívesen nosztalgiázott a lelkes közönség.
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
intézményei lakóinak és ellátottjainak kedveskedett a programsorozatával, és a hónapban
ünnepelték az Éjjeli Menedékhely és Nappali
Melegedő 25 éves jubileumát is.
A Muskátli Nyugdíjasház szépkorújait az ovisok
lepték meg vidám műsorukkal, a Felsőbarcikáért
Alapítvány pedig finom vacsorával és meglepetés előadással várta a városrész időseit.
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KITÜNTETÉS

A Teljes Életért Egyesület kapta a
„Kazincbarcika Város Civil Életéért” díjat

Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen, október 1-jén
adta át Szitka Péter polgármester, dr. Makkai Orsolya és Klimon István
alpolgármester Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Kazincbarcika Város Civil Életéért” kitüntető díját a Teljes Életért Egyesületnek,
melyet Tokai Edit, az egyesület elnöke vette át.

A díj azoknak a kazincbarcikai személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik a város civil életében több éve kiemelkedő színvonalú
munkát végeznek; vagy a város érdekében kimagasló színvonalú civil
kezdeményezéseket, projekteket, programokat valósítanak meg.
A kazincbarcikai „Teljes Életért” Egyesület első gondolata 2005-ben
fogalmazódott meg az onkológiai gondozóba járó emlőrákban érintett
hölgyek körében, akik szerettek volna egymáson, illetve sorstársaikon
segíteni. 2008 óta alkotnak hivatalos szervezetet, illetve csatlakoztak
a Rákbetegek Országos Szövetségének hálózatához is. Az egyesület
igyekszik Kazincbarcikán, illetve a környező településeken összefogni
azokat a hölgyeket, akik emlőrákban érintettek. A szervezet célja, hogy
a betegek segítséget kapjanak, illetve egymásnak segítséget nyújtsanak, harcra buzdítsák egymást a betegséggel szemben. Nagy hangsúlyt
fektetnek a mentális és lelki támogatás mellett arra, hogy tudatosítsák
a hölgyekben, nagyon fontos, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek betegségükkel kapcsolatban. A z egyesület számos rehabilitációs, életminőséget javító, felvilágosító és kulturális programot szervez
a sikeresebb gyógyulás érdekében. Itt nagy hangsúlyt fektetnek a betegség megelőzésére szolgáló szűrővizsgálatok fontosságára is.
ELISMERÉS

Molekné Kőrösi Beatrix kapta
a Pro Bibliotheca-díjat

Szeptember 27-én rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
könyvtárosok 15. találkozóját, melynek idén Abaújkér adott otthont. A
rendezvényen adták át a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
által alapított Pro Bibliotheca-díjat
is, amellyel a megye olyan könyvtárosait díjazzák, akik több éven keresztül kimagasló munkát végeznek
az adott település, a megye és az
ország könyvtárügyének fejlődése
érdekében. Az elismerést idén Molekné Kőrösi Beatrix, a kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtár
intézményvezetője vehette át Varga
Gábortól, a II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár általános igazgatóhelyettesétől.
Fotó: II. Rákóczi Ferenc
Molekné Körösi Beatrix méltatását a
Megyei és Városi Könyvtár
kolorline.hu oldalon olvashatják.

VÁROSI ÜNNEPSÉG

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseire emlékeztek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának alkalmából tartott ünnepi megemlékezést Kazincbarcika Város Önkormányzata.

A rendezvényen Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere mondott beszédet, melyben azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek méltó
keretek között lenne helyes az 1956-os forradalom és szabadságharc
hősei előtt tiszteletet tenni. Emlékeztette az egybegyűlteket arra, hogy
a hősök régen és napjainkban is köztünk élnek, és mindenki megtalálhatja a hétköznapokban a maga hős mivoltát. Célozva ezzel, a koronavírus-járvány időszakában is áldozatos munkájukat végző emberekre. Ezt
követően Jancsó Dóra színművész ünnepi műsorát hallgathatták meg
az egybegyűltek. A műsorban a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola fúvószenekara működött közre. Az esemény koszorúzással zárult, ahol Szanyi Péter 1956-os emlékművénél helyezték
el az emlékezés virágait Kazincbarcika Város Önkormányzata, a helyi
nemzetiségi önkormányzatok, politikai pártok, cégek és intézmények,
valamint civil szervezetek képviselői.
EGYHÁZ

BÚCSÚ AZ AVILAI SZENT TERÉZ
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

A Kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközség október 17-én tartotta
főbúcsúját az Avilai Szent Teréz templom udvarán.
Az ünnepi nagymisét prof. Dolhai Lajos érseki tanácsos, rektor, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja celebrálta és mondott homíliát a gyületekezetnek. A templom Gaudium Kamarakórusa produkciója színesítette
a szentmise fényét. A rendezvény Szent Teréz Körmenettel és szeretetvendégséggel zárult. Az eseményen tiszteletét tette Kazincbarcika
város alpolgármestere, Klimon István is.

HOGYAN GYŰJTSÜK A HULLADÉKOT SZELEKTÍVEN?

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETBE
HELYEZHETŐ

NEM HELYEZHETŐ

Tiszta (kiöblített) fém-, papír-, műanyag csomagolási
hulladékok pl. tusfürdős flakon, samponos flakon, italos
kartondoboz, alumínium italos doboz, konzervdoboz,
tejfölös pohár, PET-palack, újságpapír, könyv, füzet, papír
tojástartó, kartondoboz, hullámpapír, műanyag zacskó,
műanyag szatyor, mosószeres flakon, öblítős flakon.

Zsíros, olajos, oldószeres papír; élelmiszer maradványos
doboz pl. margarinos doboz, élelmiszer maradványt
tartalmazó papír; zsíros, olajos flakon; CD-lemez,
magnó- és videókazetta; egyéb műanyagnak ítélt hulladék pl. hungarocell, nikecell; semmiféle üveg; kommunális
hulladék; veszélyes hulladék.

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladék-

gazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

ÜVEGHULLADÉK

ZÖLDHULLADÉK

A gyűjtőzsákba az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes- és egyéb öblös üveget lehet elhelyezni. A gyűjtőzsákban törött öblös üveget és síküveget
ne helyezzenek el, mert azokat nem szállítják el!

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél,
ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. A közterületet
nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak
legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra
darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
A nem kötegelt ágakat nem szállítják el! A zsákokba
és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerülhet!
Ellenkező esetben azokat nem szállítják el.

INFO: BMHNONPROFIT.HU
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GREENPLAN KAZINCBARCIKA RALLY

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Az idei rally2 bajnokság utolsó fordulójának start- és céldobogóját Kazincbarcika Fő terén
rendezték be a szervezők. A Szuhogy–Imola útvonalon, sokszor tizedmásodpercekért zajló
küzdelem október 16-án és 17-én csábította ki az autósport szerelmeseit a város központjába
és az érintett útvonal mellé.

Törökbálinton, Országos Bajnokságon vett
részt a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya
október 16-án.

hogy meg lehet-e rendezni októberben a negyedik futamot, így a szervezésre csupán egy
hónapnyi idő jutott.
– Az, hogy végül ilyen jól sikerült a versenyt
lebonyolítani, nagyban köszönhető annak,
hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata
segített abban, hogy hatékony legyen a szervezés – mondta el a szakember, aki hozzátette,
hogy örömmel látta, hogy a koronavírus-járványhelyzet előtt megszokott tömegek voltak kíváncsiak a rally 2 bajnokság negyedik
fordulójára.
Berényi Ákos, a Magyar Autósport Szövetség
szakágvezetője, szintén méltatta a várost, és
örült, hogy Kazincbarcika tizenegy év után
újra becsatlakozott a rally sport vérkeringésébe, valamint elárulta, hogy a jövőben akár
a komplett bajnoki futam – az ORB, az ORC, a
Rally2 és a Historic – egyik kiemelt helyszíne
is lehetne a település.

A Kazincbarcikai Városi Sportegyesület Ritmikus Gimnasztika Szakosztályának mérlege két 1. és két 6. hely a hétvégi BSEK OB-n.
Duó verseny (56 fő):
Gyermek kategória:
1. KVSE „B” Molnár-Berecz Petra, (Árpád),
Szabó Barbara (Kazinczy);
6. KVSE „A” Csipkés Noémi (Pollack), Dobi
Mira (Árpád).
Serdülő kategória:
1. KVSE”B” Knittel Lara (Dózsa), Tóth Panna
Boglárka (Ádám);
6. KVSE „A” Domán Boglárka (Pollack), Hoffmann Hanna (Pollack).
Edzők: Mészáros Judit, Szakács Eszter.
A nap legjobb koreográfiájáért járó Berczik
Sára Emlékdíjat a serdülő kategóriában
győztes Knittel Lara-Tóth Panna Boglárka
karika - labda gyakorlatának koreográfiájáért Mészáros Judit, a KVSE szakedzője kapta.

HELYI PÁROS A LEGJOBBAK KÖZÖTT ÚJABB SIKEREK

A rally2 bajnokság idei abszolút győztese az ifj.
Fogarasi Attila és Toloczkó Péter páros voltak,
akik mind a négy idei futamot megnyerték.
A második helyezettek Péter Pál és Varga
Kristóf, a harmadikok a kazincbarcikai
Üveges Sándor és Szegedi Krisztián lettek. A
negyedik helyen Fekete Gyula és Oláh Róbert,
az ötödik helyen pedig a Bencs Zoltán és Bencs
Gábor testvérpár végeztek. A verseny fő
támogatója, a Greenplan Energy Kft. által alapított Greenplan Vándordíjat, a futam legjobb
Borsod-megyei csapata, az Üveges Sándor,
Szegedi Krisztián, Lada VFTS triója nyerte el.
A versenyen a nagymezőny is képviseltette
magát, olyan R5-ös autók tesztelték a pályát,
akik a héten, a Nyíregyháza Rally-n döntik
el az Európa-bajnokság magyar versenyének sorsát.
A verseny főszervezője, Juhász István elárulta,
hogy a pandémia miatt nehéz volt megjósolni,
SÚLYEMELÉS

KERÉKPÁR

Junior Országos Bajnokságon vett részt október 16-án és 17-én a
KVSE Súlyemelő Szakosztálya. A szombathelyi versenyen remek
eredmények születtek.

Kazincbarcikán a Csónakázó tónál tartották október 24-én a
Cyclo-Cross Magyar Kupa nyitányát. A XI. KolorCross verseny egy
év kényszerszünet után megújult pályával várta a kerékpárosokat.

Csaknem kilencvenen neveztek a súlyemelők idei junior országos
bajnokságára. A szombathelyi Haladás Sportkomplexumban megrendezett versenyt junior korcsoportban férfiaknál és nőknél 10-10
súlycsoportban bonyolították le.
A bajnokság célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a Magyarország
2021. évi férfi, női junior országos súlyemelő bajnoki cím elnyerésére,
illetve a minősítési szintek teljesítésére.
A Magyar Súlyemelő Szövetség által szervezett bajnokságon a KVSE
Súlyemelő Szakosztályának csapata ismét szép eredményeket gyűjtött be: Pacsuta Gergő 3. hely, Hernádvölgyi Dani 4. hely, Féderer Benjamin 3. hely, Czeglédi Balázs 1. hely.

A pandémia miatt januárban nem sikerült megrendezni a
XI. KolorCrosst, így a verseny szervezői október 24-én a szakág
egyik legnagyobb múlttal rendelkező hazai versenyét Kazincbarcikán tarthatták meg.
Az előző évekhez képest a pálya változott. A közismert híd mellett
egy újabb homokos szakasz nehezítette a versenyzők dolgát, valamint meredek emelkedők is bekerültek az útvonalba.
A versenyen a legkisebbektől az elit versenyzőkön át az idősebb
bringásokig rajthoz állhatott mindenki, így az igazolt kerékpárosokon kívül a hobbi bringások is kipróbálhatták mtb vagy cyclo-cross
kerékpár nyergében a kerékpársport őszi-téli szakágát.

EGY ARANY, KÉT BRONZ

KAZINCBARCIKAI NYITÁNY

DIÁKOLIMPIA

MEZEI FUTÓVERSENY KÖRZETI DÖNTŐ VÁROSI ÉS KÖRZETI LABDARÚGÁS

ASZTALITENISZ KÖRZETI DÖNTŐ

Október 4-én rendezték meg a Diákolimpia
mezei futóverseny körzeti döntőjét a Csónakázó-tó körül.

A Kazinczy Ferenc Tornacsarnokban csaptak
össze az asztaliteniszezők október 6-án a
Diákolimpia körzeti döntőjén.

A bajnokságon összesen 118 diák vett részt.
Négy korcsoportban indultak a fiúk és a lányok, valamint az iskolák II., III., IV. korcsoportos csapatai is összemérték erejüket.
A megyei döntőn a városi első helyezettek
vehetnek részt, valamint meghívást kérhetnek a 2-3. helyezettek is. Kazincbarcikát a
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola „válogatottja” képviseli a megyei döntőn,
amelyet Miskolcon rendeznek meg október
21-én. (Eredmények: kolorline.hu)

A Diákolimpia labdarúgó városi és körzeti
döntőinek őszi fordulóján a III. és IV. korcsoportos csapatok mérkőztek meg egymással
a KSK műfüves pályájáin október 5-én.
Az, hogy melyik csapat kerül be a megyei
elődöntőbe, a tavaszi forduló után derül ki.
(Eredmények: kolorline.hu)

A megmérettetésen III.-IV. korcsoportban 19
fiú és 6 lány indult, akik 8 asztalon mérkőztek meg egymással egyénileg és csapatban.
(Eredmények: kolorline.hu)

12

HIRDETÉS

KO LO R H É T

MUSKÁTLI
NYUGDÍJASHÁZ

FIATALOK GARZONHÁZA

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
3 db bérlakást az alábbiak szerint:
bérlemény címe
(Tompa M. u. 2/A)

alap
terület

tulajdonság

szoba
szám

fsz. 2.

24 m2

minikonyha,
mikrohullámú sütővel

1

1. em. 112.

24 m2

minikonyha nélküli

1

1. em. 113.

24 m2

minikonyha nélküli

1

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 1 db önkormányzati tulajdonú
bérlakást az alábbiak szerint:

bérlemény címe

alap
terület

szoba
szám

komfortfokozat

lakbér
(Ft/hó)

Bercsényi utca 14. 2/1.

32 m2

1

összkomfortos

11 200

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. november 15. (hétfő) 12 óráig lehet benyújtani.

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 a +36 20/438 9092 telefonszámon nyújtunk
kedd-szerda-csütörtöki napokon 8 és 14 óra között,
e-mail: ingatlan@barcikaszolg.hu
A pályázatot 2021. november 15. (hétfő) 12 óráig lehet benyújtani.

ÉRTÉKESÍTÉS: (30) 676-4348 SZERVIZ: (30)

Kazincbarcika

Tardonai u. 59. H-P: 08-17-ig;

345-2813

Szo: 08-13-ig

