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Kazincbarcika Város Önkormányzata a helyi sportszervezetekkel, sport-
szövetségekkel történő együttműködés, az önkormányzati tulajdont 
képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése, valamint az 
iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek támo-
gatása érdekében idén ősszel létrehozta Kazincbarcika Sporttanácsát. 

A tanács megalakításának a cél-
ja, hogy az önkormányzat és a 
kazincbarcikai sportszervezetek 
közötti hatékony együttműködés 
megmaradjon, a továbbiakban is 

elősegítse a sportszervezetek 
finanszírozási forrásokhoz való 
hozzáférésének diszkrimináció-
mentességét, a város sportéleté-
ben lévő értékeket megőrizze, és a 
felmerülő igények szerinti bővíté-
sére irányuló tanácsokat kidolgoz-
za, és javaslatot tegyen a képvise-
lő-testületnek az önkormányzati 
költségvetésben a sportszerve-
zetek támogatására meghatáro-
zott budget felosztására. Nemzeti 
sportvárosként, látva az utánpót-
lás sportolók és a nagy csapataink 
sikerességét, közös régióban gon-
dolkodik a sport területén.
– Amikor a Sporttanács megala-
kult, örömmel vettem részt eb-
ben, mivel magam is sportszerető 
ember vagyok. – nyilatkozta De-
meter Zoltán, a tanács elnöke. Az 
elmúlt időszakban attól függetle-
nül, hogy nem egy politikai síkon 
járunk a városvezetéssel, mégis 

látványos fejlődés zajlik itt. Ebben 
nagy szerepet játszik egyrészt, 
hogy jómagam úgy tevékenyke-
dem, hogy segítsem a térség fej-
lődését, ahol élek, másrészt örülök 
annak, hogy a barcikai városve-
zetéssel az együtt gondolkodás 
megvan, a terveik következetesek, 
jó stratégia alapján, jó gondolko-
dással vannak összeállítva – tette 
hozzá az országgyűlési képviselő.

A tanács tagjai között azon ki-
emelt látványcsapatsportágak 
helyi képviselői kaptak helyet, 
akiknek együttműködési megálla-
podásuk van az önkormányzattal. 
A Kazincbarcikai Ördögök SE azért 
maradt ki, mert az együttműkö-
dési megállapodását korábban 
egyoldalúan felmondta az önkor-
mányzattal annak ellenére, hogy 
2016 óta közel 100 millió forintos 
önkormányzati támogatásban ré-
szesült, melyet a futsal, a floorball 
és a jégkorong szakág működésé-
re, valamint a városi műjégpálya 
üzemeltetésére fordított. Az egye-
sület információink szerint önálló-
an, az önkormányzat nélkül kívánja 
megvalósítani a jövőbeni és fo-
lyamatban lévő sportfejlesztéseit 
egyaránt, így nem kerülhet sor az 
eredetileg közös megegyezéssel 
megálmodott vízikomplexum és 
jégcsarnok Csónakázó-tó melletti 
megépítésére.

Döntött a Sporttanács: folytatód-
nak a nagy volumenű sportberu-
házások
A Kazincbarcikai Sporttanács 
szeptemberi ülésén döntött a 
regionális sportstratégiai célok 
megvalósításának lehetőségei-

ről, infrastrukturális fejlesztések, 
működési támogatások odaíté-
léséről, melyre írásban javaslatot 
tett a Képviselő-testület számára. 
A látványcsapatsportágak a 2021-
es évre vonatkozóan ezen javaslat 
alapján 500 millió forint hozzájáru-
lásból gazdálkodhatnak, melyről a 
Képviselő-testület mindkét frakci-
ója egyhangú szavazattal döntött. 
2022-ben ez az összeg várhatóan 
összesen 121 millió forinttal egé-
szülhet ki.
– Örömmel tölt el, hogy a Sport-
tanács javaslatát figyelembe véve, 
megköszönve Demeter Zoltán 
képviselő úr közbenjárását és a 
tanácsban betöltött elnök munká-
ját, a nagyvolumenű, infrastruktu-
rális beruházások folytatódhatnak 
a városban. Jelenleg zajlik a birkó-
zó és súlyemelő csarnok kivitele-
zése a Kazinczy Ferenc Tagiskola 
területén, tovább fejlesztik a Kol-
orcity Aréna pályarendszereit és 
épületeit, folyamatban van a röp-
labda központ építése. A leendő 
vízikomplexum kivitelezésére vo-
natkozó uniós, nyílt közbeszerzési 
eljárás hamarosan a végéhez ér-
kezik. Jelenleg a beadott ajánlatok 
értékelése történik, a kiértékelést 
követően pedig néhány héten belül 
reményeink szerint megköthetjük 
a szerződést a kivitelezővel a vízi-
komplexum építésére.

Kazincbarcika Város Önkormány-
zata minden évben több mint 10 
millió forintos támogatást nyújt 
pályázat formájában azon he-
lyi sportegyesületek számára is, 
melyek nem tartoznak az un. TAO 
sportágak közé, pl. tenisz, birkó-
zás, súlyemelés, stb. 

DÖNTÖTT A KAZINCBARCIKAI SPORTTANÁCS 
A SPORTTÁMOGATÁSOKRÓL

SPORTFINANSZÍROZÁS

A SPORTTANÁCS 
FELÉPÍTÉSE

Elnök:
Demeter Zoltán, 

országgyűlési képviselő
Tagok:

Kárpáti László, 
a Vegyész Röplabda Club 

Kazincbarcika 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
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ALTEO NYRT.

ÁTADTÁK AZ ÚJ VILLAMOSENERGIA-TÁROLÓT

Befejeződtek az ALTEO Nyrt. „Különböző pa-
raméterű akkumulátorcellákkal felépített tá-
rolólétesítmény integrálása a villamosener-
giarendszerbe” című kutatási projektjének 
kivitelezési munkálatai. A Kazincbarcikai Fű-
tőerőmű területén kialakított villamosener-
gia-tárolót november 3-án adták át hivatalosan.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program a vállalatok kutatás, fejlesztés, inno-
váció tevékenységének támogatása kereté-
ben 227 millió Ft összegű vissza nem téríten-
dő, valamint csaknem 250 millió Ft összegű 
visszatérítendő hitel összegre nyert európai 

uniós támogatást kísérleti fejlesztési folya-
matok megvalósítására.
A lehetséges utak egyike az akkumulátoros 
energiatárolók létesítése. Az ALTEO az első 
villamosenergia-tárolóját még 2018-ban hoz-
ta létre Budapesten. Az új kazincbarcikai lé-
tesítmény leginkább abban tér el a piacon 
jelenleg fellelhető megoldásoktól, hogy két-
féle akkumulátortípust használnak benne, 
így megjelennek a rendszerben alapvetően 
autóipari felhasználásra gyártott akkumu-
látorok is.
Az átadó ünnepségen Kazincbarcika város 
polgármestere, Szitka Péter örömét fejezte 
ki, hogy több éve szoros partnerség jellemzi a 
város és az ALTEO kapcsolatát. Ezt támaszt-
ja alá az október 21-én aláírt tíz évre szóló 
hőszolgáltatási szerződés Kazincbarcika Vá-
ros Önkormányzata és a cég között.
Az átadott tároló kapcsán egyedülálló, hogy 
a kifejezetten a villamosenergia-rendszer 
energiatárolási feladataira fejlesztett akku-
mulátorok mellett elektromos autókhoz gyár-

tottak is szerepet kapnak. Az új tárolórendszer 
üzemeltetése lehetőséget ad az ALTEO-nak, 
hogy valós körülmények között szerezzen re-
leváns működési tapasztalatot az elektromos 
autókhoz gyártott akkumulátorok alternatív, 
a villamosenergia-rendszerben történő fel-
használásáról is.
A Kazincbarcikán megvalósított villamose-
nergia-tárolóval,  az Alteo Magyarországon 
piacvezető a villamosenergia-tárolási projek-
tek megvalósítása és üzemeltetése területén.

ÚTFEJLESZTÉS

Utolsó szakaszához érkezett az Attila úti körforgalom kivitelezése
Hamarosan befejeződik a városi nagy volumenű közlekedési infrastruk-
túra-fejlesztési beruházás, a 26-os út, a Tesco melletti Attila út és a 
Budai Nagy Antal utca egyes szakaszait érintő körforgalom építése. A 
forgalmirend-változással járó munkálatok a tervek szerint december-
ben fejeződnek be.

Kazincbarcika Város Önkormány-
zata és a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. konzorciuma közös beruhá-
zásaként megvalósuló infrastruk-
túrális fejlesztés utolsó etapjában 
a 26-os út egy rövid szakaszán a 
Miskolcról Ózd felé vezető sávot, 
valamint a Budai Nagy Antal utca 
26-os út felőli szakaszát építik át.
A projekt befejezésével várható-
an megoldódik az évek óta fenn-
álló probléma, a forgalmi dugók 
és torlódások kialakulása, amely 
nemcsak a kazincbarcikaiak köz-

lekedésében okoztak fennakadást, 
hanem az Ózd vagy Miskolc irányá-
ból érkezőknek is.
A kivitelezés részeként a 16.5 mé-
ter belső sugarú körforgalom mel-
lett a gyalogosok számára biztosít-
va lesz a 26-os út mindkét oldalán 
a járdakapcsolat, a térkő burkolatú 
új járdaszakaszok között egy gya-
logátkelőhely is épül majd, valamint 
a körforgalmi csomópontban ki-
építik a közvilágítási hálózatot is. 
Két helyen új járda kialakítására 
kerül sor, ezek a Budai Nagy Antal 

utca felőli ágon történő gyalogos 
áthaladást, illetve ezt követően a 
26-os út biztonságos keresztezé-
sét biztosítják. Mindezeken kívül a 
közeljövőben a Vadnáig megépülő 
kerékpárút becsatlakozását is elő-
készítik a körforgalomba a beruhá-
zás során.
A projekt összértéke eléri a nettó 
300 millió forintot, melyből az ön-

kormányzat több mint 156 millió 
forintot saját forrásból biztosított.
A jövőben a további fejlesztések 
során a Mátyás király úton a Lidl-
nél és a 26-os elkerülő út építése 
miatt a Múcsonyi út becsatlako-
zásnál is épülhet majd körforgalom 
Kazincbarcikán a biztonságosabb 
és zökkenőmentes közlekedés ér-
dekében.
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karosszérialakatos 

mester

HIRDETÉS

MEGHÍVÓ 
lakossági fórumra

Kazincbarcika Város Önkormányzata meghívja 
a Thököly téren, a Szemere Bertalan téren 

és a Vasvári Pál téren lakókat a

2021. november 30-án (kedden) 17.00 órakor 
tartandó lakossági fórumra, amelynek a témája

a szóban forgó terek átalakítása, felújítása.
A lakossági fórum helyszíne az  

Dózsa György Tagiskola aulája
(Dózsa György u. 39.)

Az esemény védettségi igazolvánnyal látogatható. 
A maszkviselés kötelező.

Tisztelettel:
Dr. Perjési Zsolt

10. sz. vk. képviselő
Szitka Péter
polgármester

LIFE-CLIMCOOP PÁLYÁZAT 

KÖRNYEZETTUDATOS 
VÍZFELHASZNÁLÁS!
Tavaly indult el az új, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célul 
kitűző Life Climcoop projekt városunkban. A projekt Kazincbarcika és a 
BorsodChem Zrt. között jött létre konzorciumi partnerekkel kiegészülve, 
a Miskolci Egyetem koordinálásával.

Kazincbarcika Város Önkormány-
zata és a BorsodChem Zrt. 2020. 
november 30-án együttműködé-
si megállapodást kötöttek a Klíma 
Platform megalapítására és mű-
ködtetésére. Az éghajlatváltozási 
platform célja, hogy olyan intéz-
kedéseket, programokat és kez-
deményezéseket hozzanak létre, 
amely felhívja az emberek figyel-
mét a klímaváltozás problémájá-
ra és segítséget nyújtson abban, 
hogy hogyan alkalmazkodjunk eh-
hez a mindenkit érintő változáshoz. 
Ezek megvalósítására helyi szin-
ten egy egyedülálló úgynevezett 
Klíma Alapot indítottak, melynek 
működési peremfeltételeit a máso-
dik Klíma Platform ülésen a tagok 
jóváhagyták és 2021. október 29-
én hatályba lépett.
A projekt 2024-ig tart, mely idő-
szakban a Klíma Alapban résztve-
vő partnerek félévente pályázatot 
hirdetnek meg a klímahatást mér-
séklő helyi, kis léptékű programok 
és intézkedések finanszírozására.
Az első pályázat során a vízkész-
letünk védelmének fontosságá-

ra hívják fel a figyelmet, és ennek 
elősegítésére adnak egy elérhető 
megoldást. Az esővíz összegyűjté-
sével nemcsak a vezetékes vízzel 
spórolunk, de a növényeink locso-
lására is sokkal alkalmasabb ez a 
módszer. A természetben előfor-
duló leglágyabb víz az esővíz, amit 
a növények leginkább kedvelnek. 
Első alkalommal az esővíz össze-
gyűjtésére és öntözéshez használ-
ható IBC-tartályokra lehet pályázni 
azoknak a kazincbarcikai lakhely-
lyel, tartózkodási hellyel rendel-
kező magánszemélyeknek, akik 
szeretnének ezzel a lehetőséggel 
élni. Évente 30 pályázó kap egy-
egy tartályt, mellyel ő is tehet egy 
lépést a klímatudatos életmód felé.
A pályázati felhívás és adatlap a 
kolorline.hu oldalról tölthető le.

A LIFE-CLIMCOOP-LIFE19 
CCA/HU/001320 számú projekt 
az Európai Unió LIFE-programjá-
nak támogatásával valósul meg.

FOTÓPÁLYÁZAT

Legyen Kazincbarcika az ország 
legszebben kivilágított települése!

A startlap.hu idén is meghirde-
ti karácsonyi fotópályázatát, 
amelyben az ország legszebben 
kivilágított települését keresik 
2021-ben. A győztes pályázó 
adventi fénydekorációkkal gaz-
dagíthatja a városát, otthonát.

Nevezzen Ön is, készítsen egy 
fotót, ha már karácsonyi fények-
ben ragyog a város. Lehet ez egy 
szépen kivilágított utca, vagy 
például egy hangulatos köztéri 
dekorációkkal díszített tér, a lé-
nyeg, hogy a fotóval mutassa be 
Kazincbarcika egy, már ünnepi 
díszbe öltözött részét. 
A fotót az utazas@startlap.hu 
e-mail-címre várják december 
20-a hétfő 12.00 óráig. A tárgy 
mezőben fel kell tüntetni a „Ka-
rácsonyi fények 2021” jeligét, az 
üzenetben pedig megírni, pon-
tosan hol készült a felvétel. 
Az adventi első hétvégét köve-
tően érdemes minél hamarabb 
elküldeni a fotót, ugyanis a be-

érkező képeket folyamatosan, már 
december 6-tól feltöltik az Utazás 
Tippek nevű Facebook-oldalra, és 
a felvételre adott reakciók onnan-
tól kezdve érvényes szavazatnak 
számítanak. Fontos: a beküldött 
fotó nem lehet régebbi 30 napnál, 
tehát a tavalyi szezonban készült 
felvételeket nem fogadják el. Az ol-
vasók választhatják ki, hogy melyik 
kép legyen a nyertes, ezáltal pedig 
“Az ország legszebben kivilágított 
települése” címet is megszerzi a 
Kazincbarcikának.
A győztes pályázó adventi fény-
dekorációs nyereménnyel gaz-
dagodhat. A több mint 200 ezer 
forint értékű fénydekorációs cso-
mag elsősorban közterületi eleme-
ket tartalmaz – olyanokat, amiket 
az ünnepi időszakban az utcákon, 
tereken, parkokban láthatunk – , 
így a nyertesnek lehetősége lesz 
akár felajánlani a városnak a díjat, 
hozzájárulva ezáltal a jövő évi de-
korációhoz, vagy válogathat a díjat 
biztosító cég termékei közül a cso-
mag értékének megfelelően, ami-
ket otthonában szeretne élvezni.
Mindemellett az első öt helyezett 
startlapos ajándékcsomagot nyer. 
A pályázat részvételi szabályzata a 
www.startlap.hu/utazas oldalon 
található.

http://www.startlap.hu/utazas
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Régi álmuk válhat valóra a kazincbarcikai birkózóknak és súlyeme-
lőknek, hiszen a tervek szerint jövő nyárra egy vadonatúj sportlé-
tesítménybe költözhetnek a szakág kimagasló eredményeit elérő 
sportolói. A csarnok, ami a Kazinczy Ferenc Tornacsarnok bővítése 
lesz a súlyemelők és birkózók színvonalas edzését szolgálja majd.

A súlyemelő és a birkózó szakosz-
tály hosszú évek óta öregbíti Ka-
zincbarcika és az ország hírnevét 
is, nem kis szerepet vállalva ab-
ban, hogy településünk elnyerte 
a Nemzeti Sportváros címet. Bár 
nem látványcsapatsportágakról 
van szó, Kazincbarcikán mégis a 
kiemelten támogatott sportágak 
közé tartoznak. Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának, és az 
országos szövetségnek, köszön-
hetően közös sikerként könyvel-
hető el a már régóta várt létesít-
mény építése.
– A minden igényt kielégítő csar-
noknak köszönhetően, az amúgy 
is magas színvonalon működő 
egyesületek jövője, akár harminc, 
negyven évre is biztosítva van – 
nyilatkozta Szitka Péter polgár-
mester.
Birkózóink már a várossá alaku-
lás éveitől megmutatták tehet-
ségüket. A KMTK, majd a KVSE 

színeiben a versenyzők egészen 
az NB I-ig jutottak. Kazincbarcika 
sporttörténetének másik legsi-
keresebb szakága pedig az 1974-
ben megalakult súlyemelő szak-
osztály. 
Fennállásuk óta mindkét sport-
ág csapatából kerültek ki orszá-
gos, Európa- és világbajnokságon 
előkelő helyezést elérő sportolók. 
Az utánpótlás-nevelést előtér-
be helyező szakosztályok ered-
ményeit és szakmai munkáját 
a szakszövetségek is elismerik. 
A sportágak „térképén” kiemelt 
helyszínként szerepel a város. Itt 
szervezték meg 2008-ban a mas-
ters-világbajnokságot, valamint 
2014-ben a masters-Európa-baj-
nokságot. A KVSE pedig évente 
170-210 fős versenyzői létszám-
mail rendezi a régió legnagyobb 
birkózó versenyeit Munkácsy 
Dezső egykori kiváló edző tisz-
teletére.

– A beruházás stratégiai fontos-
ságú városunk sportkoncepció-
jában. Pátrovics Géza és Kónya 
Lajos elvitathatatlan sikereket ér-
tek el mind a versenysportban, 
mind az utánpótlás nevelésben. 
Az önkormányzatunk évek óta 
kiemelten foglalkozik azzal, hogy 
méltó helyszínt biztosítson mind-
két sportág versenyzőinek és az 
utánpótlás sportolóknak – emel-
te ki Kazincbarcika város polgár-
mestere. 
A most elkezdődött kivitelezési 
munkálatok során 504 m² alap-
területen, a meglévő csarnok ki-
egészítéseként épül meg a szi-
getelt épületrész, amely modern, 
speciálisan a birkózóknak és 
súlyemelőknek lesz kialakítva, 
ahol mind az edzésekhez mind 
versenyekhez adott lesz az inf-
rastruktúra.
Pátrovics Géza, a KVSE súlyemelő 
szakosztályának vezetője örömét 
fejezte ki, hogy a csarnok átadá-
sa után ideális körülmények kö-
zött folytathatják munkájukat. A 
szakosztályvezető kiemelte, hogy 
a kazincbarcikai súlyemelők fo-
lyamatosan a hazai élmezőnyben 

vannak, ezeket az eredményeket 
még tovább fogja erősíteni a leen-
dő csarnok. 
Kónya Lajos, a KVSE birkózó 
szakosztály vezetőedzője fon-
tosnak tartja, hogy közvetlenül a 
Kazinczy Ferenc Tagiskola szom-
szédságában épül meg a csarnok, 
hiszen az utánpótlás biztosítását 
elősegítve, ebből az intézményből 
sok birkózópalánta kerülhet majd 
ki a közeljövőben is.
– Az 1957-ben alakult szakosz-
tály jelenleg a legtöbb utánpót-
láskorú gyerekkel foglalkozik a 
városban, akik között vannak 
olyanok, akik országos eredmé-
nyeket érnek el. Az elmúlt idő-
szakban magyar bajnokot, válo-
gatott sportolót is kineveltünk. 
Az újonnan épülő csarnok pedig 
ideális helyszínt fog biztosíta-
ni, hogy tovább folytassuk a si-
keres munkánkat – fejtette ki a 
vezetőedző.
A várhatóan 2022 nyár köze-
pére megépülő létesítményben 
erőnléti sarkot, szertárt, irodát, 
gyakorlószőnyeget, szabványos 
birkózószőnyeget és súlyemelő-
termet alakítanak majd ki.

BERUHÁZÁS

ÚJ CSARNOK A BIRKÓZÓKNAK ÉS SÚLYEMELŐKNEK
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A PÖRGÉS AZ MEGMARADT
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete au-
gusztus 20-ai ülésén Pro Urbe Kazincbarcika kitüntető díjat ado-
mányozott Bazsó Bertalanné nyugalmazott intézményvezetőnek.

Hogyan értesült arról, hogy a 
képviselő-testület elismerés-
ben részesíti, illetve milyen ér-
zéseket váltott ki Önből?

Az ünnepi ülésre szóló meghí-
vóból nem derült ki, csak a hely-
színen vált világossá számomra, 
hogy milyen nagy megtisztelte-
tésben részesülök. Nagyon nagy 
meglepetésként ért, ugyanakkor 
boldogsággal töltött el. Egyáltalán 
nem számítottam rá, hiszen ak-
tív pályafutásom évekkel ezelőtt 
lezárult.

Közel ötven éve él a városban. 
Elevenítsük fel munkássága 
legnagyobb mérföldköveit!

Egerben a tanárképző főiskolán 
biológia-kémia-mezőgazdasá-
gi ismeretek szakon szereztem 
diplomát, melyet a későbbiek-
ben kiegészítettem közoktatás-
vezetői végzettséggel. Szülő-
falumban, Sóskúton dolgoztam 
egy évig, majd 1975-ben kerül-
tem Kazincbarcikára, az akkori 
Alsóvárosi Általános Iskolába, a 
férjem pedig A Borsodchemben 
helyezkedett el villamosmérnök-
ként. Igazgatóhelyettes 1983-ban 
lettem, majd oktatási referens vol-
tam öt évig, ezután 1992-2012-ig 
intézményvezetőként dolgoztam 
a Herman Ottó Általános Iskolá-
ban (volt Alsóvárosi, később Di-
mitrov), az összevonás után az 
Ádám Jenő Általános Iskolában.

Honnan eredeztethető a peda-
góguspálya iránti elhivatott-
sága?

Családunkban nem volt előttem 
pedagógus, de Sóskúton érez-
tem rá e pálya szépségére, amely, 
később hivatásommá vált. Osz-
tályfőnökömnek, Judit néninek, 
aki egyben intézményvezető is 
volt, sokszor kellett intézkednie 
napközben, ilyenkor rám bízta 
az óra folytatását. Az itt szerzett 
élmények inspiráltak arra, hogy 
pedagógus legyek.

Mennyiben volt más a pedagó-
gusok helyzete a 70-es, 80-as 
években, mint napjainkban?

A pályakezdés éveiben kerültem 
egy rendkívül innovatív tantes-

tületbe, melyet egy kreatív, al-
kotó iskolaigazgató, Dékány Mi-
hály irányított, aki maga is sokat 
tett az új módszerek, az audio-
vizuális kultúra magasabb szin-
tű műveléséért, a tárgyi feltéte-
lek megteremtéséért. A 70-es, 

80-as években a pedagógusok 
szabadabban alkothattak, ösz-
szetartóbbak voltak a tantestü-
letek, bizalmat, szabad kezet kap-
tak a kollégák. Rengeteg újítás, 
módszertani fejlesztés született, 
melyek ismertséget, elismert-
séget szereztek a városunknak 
az Országos Pedagógiai Tanács-
kozásokon. Érdemi pedagógiai 
műhelyek működtek, rengeteg 
pályázaton vehettünk részt. Az 
utóbbi években a pedagógusok 
túlterheltebbek, a megnöveke-
dett adminisztrációs terhek és 
a kötelező óraszám emelkedés 
miatt. Miközben az erkölcsi és az 

anyagi elismerés nincs szinkron-
ban az elvégzett munkával.

Intézményvezetői munkája so-
rán milyen elveket, prioritáso-
kat részesített előnyben?

Vezetői munkám során arra tö-
rekedtem, hogy a kollégákkal 
együtt hozzuk meg a döntéseket, 
hiszen azokat könnyebben, ered-
ményesebben lehet végrehajtani. 

Fontosnak tartottam a nevelő-
testület közösséggé formálását 
a munkaidőn túl is, valamint a 
szülőkkel való minél szorosabb 
kapcsolattartást, együttműkö-
dést. Nagy hangsúlyt fektettem 
a határozottságra, kiegyensú-
lyozottságra. Mindezt megfelelő 
empátiával és kompromisszum-
készséggel valósítottam meg.

Hosszú évekig dolgozott a pe-
dagógus-szakszervezetben. 
Kezdetben alapszervezeti, ké-
sőbb városi és körzeti titkár-
ként, majd megyei alelnökként, 
mely funkciót a mai napig ellát. 

Milyen indíttatásból vállalta el 
ezeket a feladatokat?

Mindig közösségi ember voltam, a 
különböző társadalmi megbízatá-
sok sorra megtaláltak, melyeket jó 
szívvel végeztem el. A pedagógu-
sok mindennapi munkáját nagy-
ban befolyásolják a munkafeltéte-
lek és a munkahelyi légkör. Évekig 
tagja voltam a képviselő-testület 
mellett működő Művelődési-, Ok-
tatási-és Sportbizottságnak. Saj-
nos az érdekképviselet megfelelő 
érvényesüléséhez szükséges rep-
rezentativitás városunkban csak 
az óvodákban biztosított. 

Biológiatanári végzettsége 
szinte predesztinálta a kör-
nyezetvédelem melletti elkö-
telezettségét. Milyen eredmé-
nyeket ért el ezen a területen?

Szívügyem volt környezet vé-
delmére, szeretetére való neve-
lés. Első igazán nagy siker volt 
a Városi Tanács által kiírt pályá-
zat, melyre beadtuk a Miniva-
don megvalósításának tervét a 
kollégáimmal, Pelle Annával és 
László Erzsébettel. Közreműköd-
tem a Környezetvédelmi Oktatási 
Központ létesítésében, aktívan 
bekapcsolódtam a Környezet-
védő Tanárok Országos Szakmai 
Egyesületének munkájába, szá-
mos környezetvédelmi verseny 
szervezésében vettem részt. Hi-
szem és vallom, hogy a környe-
zetvédelem egyéni példamuta-
tással, a természet szeretetére, 
védelmére való neveléssel lehet 
csak eredményes.

Idestova kilenc éve nyugdíjas. 
Mint örökmozgó, állandóan te-
vékenykedő miben leli örömét 
a mindennapokban?

A pörgés az megmaradt, csak 
a hangsúlyok átrendeződtek. 
Nem unatkozom, a családom, 
két gyermekem és két unokám 
ellát feladatokkal. Sokat tartóz-
kodom Sopronban, ahol Tamás 
fiam él a családjával, valamint 
Budapesten Éva lányomat kere-
sem fel. Imádom a családi ház kö-
rüli kerttel való foglalatosságot, 
melyben van bőven teendő. Még 
tevékenykedem a megyei peda-
gógus-szakszervezetben, vala-
mint az Idővár Kulturális Nyug-
díjas Klub programjaiba szívesen 
bekapcsolódok.

INTERJÚ
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November 15-én tette le hivatali 
esküjét dr. Kovács Lajos, Kazinc-
barcika új aljegyzője. A szakem-
ber több mint húsz év közigazga-
táshoz kötődő munkája után tért 
vissza a fővárosból, hogy segítse 
a polgármesteri hivatal munkáját.

Az aljegyző több szállal kötődik a 
városhoz, édesanyja harminc évig 
tanított az egykori Kun Béla Álta-
lános Iskolában, édesapja pedig a 
BorsodChemben dolgozott. Ka-
zincbarcikán nőtt fel, fiatal korá-
ban a VRCK röplabdacsapatát erő-
sítette.
A Miskolci Egyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán szerezte első dip-
lomáját.
Később az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen Európa jogi szak-
jogász, majd a Budapesti Corvinus 
Egyetemen politikai szakértő vég-
zettséget szerzett.

KITÜNTETÉS

Dr. Erdei Sándor kapta a Kazincbarcika 
Város Szociális Ellátásáért díjat

A helyi önkormányzat 2009 decemberében alapította meg a Kazincbar-
cika Város Szociális Ellátásáért kitüntető díjat, melyet minden esztendő-
ben annak a személynek adományoznak, aki a szociális ellátás területén 
több éve kiemelkedő színvonalú munkát végez. Idén ezt a díjat dr. Erdei 
Sándor főorvos kapta.

Dr. Erdei Sándor Gyomán szüle-
tett, majd tanulmányait Hódme-
zővásárhelyen végezte. 1971-ben 
kapta kézhez diplomáját a Szege-
di Orvostudományi Egye-
temen.
Ezt követően 1971. 
október 15-étől 
Kazincbarcikán 
dolgozott kör-
zeti, üzemi-kör-
zeti, majd há-
z i o r v o s ké n t . 
Jelenleg a kazinc-
barcikai XI. sz. kör-
zet háziorvosa. 
A Vöröskereszt által hir-
detett eszmék iránti elköte-
lezettségének köszönhetően 
1980-tól 2000-ig volt a Magyar 
Vöröskereszt országos vezetősé-
gének tagja. A szervezeten belül 
végzett munkájáért több kitünte-
tésben is részesült. Szakmai mun-
káját jó felkészültséggel, hivatás-
tudattal végzi. Gyógyító munkája 
mellett az emberi kapcsolatokra 
is nagy hangsúlyt helyez. Az Éjje-
li Menedékhely megnyitása, 1996 
óta látja el a kliensek orvosi vizs-
gálatának teendőit. Rehabilitálja és 

utógondozza a súlyos betegségen 
vagy műtéten átesett hajléktalan 
embereket. Nagy gonddal jár el a 
szenvedélybetegek gyógykeze-

lésében, mentálhigiénés 
gondozásában, a be-

tegségek kísérő 
szövődménye-

inek gyógyke-
zelésében is.
Dr. Erdei Sán-
dor az „eleset-

tek segítője”, aki 
a hajléktalan-el-

látás munkájában 
naprakész. Tevékeny-

sége során nem „csupán” 
egészségügyi feladatokat lát el a 
hajléktalanok között, de empátiá-
ja, élettapasztalata, humorérzéke 
révén nagy részt vállal az általa se-
gített rászorulók esetében a szo-
ciális, mentális problémák kezelé-
sében, megoldásában is.
Hosszú évek óta folyamatosan 
tagja a – képviselő-testület mel-
lett működő – szociális, illetve tár-
sadalompolitikai bizottságoknak, 
ahol javaslataival, észrevételeivel 
segíti városunk szociális ellátásá-
nak működését, fejlődését.

SZIMBÓLUM

Elültették az „élet fáját”
Dr. Kiss Attila B-A-Z megyei rendőrfőkapitány 
úr kezdeményezésére a Kazincbarcikai Rendőr-
kapitányság és az önkormányzat közösen ül-
tette el az „Élet fáját” a Völgyparkban.

A fa az évek múlásával terebélyesedik, egyre 
magasabbra nő, így szimbolizálja az életet, annak 
megújulását és legyőzhetetlenségét. Különös 
tekintettel most, a koronavírus elleni védekezés 
és küzdelem során.

KIÁLLÍTÁS

15 ÉVES A SAJÓMENTI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
A 15 éves Sajómenti Népművészeti Egyesü-
letnek „Értékeink” címmel nyílt kiállítása a 
Mezey István Művészeti Központ emeletén 
november 18-án.

A kiállítást Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Nép-
művészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, 
ahol a Galagonya Citerazenekar összeállítását 
hallgathatták meg a látogatók.
A 15 éves évfordulóját ünneplő egyesület 
összesen hatvanöt tagból áll. Céljuk a népi 
kultúra ápolása és megismertetése. Az egye-
sület tagjai harminchét művészeti ágat kép-
viselnek.
A Sajómenti Népművészeti Egyesületben egy 
tag Népi Iparművész a Népművészet Mes-
tere, egy tag Zilahy-díjas Népi Iparművész, a 
Népművészet Ifjú Mestere, egy tag Az Év Ifjú 
Mestere és egy tag Népi Iparművész címmel 
rendelkezik.

2017-ben „Kazincbarcika közművelődéséért” 
civil díjban, 2019-ben pedig Kazincbarcika Város 
Önkormányzata által alapított „BarcikArt” díjban 
részesült az egyesület.
A tárlatot január 7-éig tekintheti meg a művé-
szetkedvelő közönség.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJ ALJEGYZŐ KAZINCBARCIKÁNÚJ ALJEGYZŐ KAZINCBARCIKÁN

KAZINCBARCIKA VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA

PÁL-KUTAS LEVENTE A DÍJAZOTT
A Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata által alapított „Ka-
zincbarcika Város Jó tanulója 
– Jó sportolója” díjat Pál-Kutas 
Levente, a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium 6. évfolyamos diákja 
kapta 2021-ben.

Pál-Kutas Levente 
2013-tól tagja a KVSE 
Birkózó Szakosztá-
lyának. Azóta rend-
szeresen látogatja az 
edzéseket és jár ver-
senyekre. Már a gyer-
mek korcsportokban is 
kiváló eredményeket ért el, min-
den régiós versenyén dobogós 
helyezést ért el, legtöbbször az 

első helyen végzett. Kétezer-ti-
zennyolctól lépett be a diák kor-
osztályba, ahol már a kvalifikáci-
ós régiós bajnokságokon keresztül 
tudott indulni az országos bajnoki 
rendszerekben, ahol 1 ötödik hely, 
5 harmadik és 1 második helye-
zést ért el. A sorozatos dobogós 

helyezéseivel betört az 
országos élmezőnybe. 
A birkózás mellett foci-
zik is, tagja a KBSC kor-
osztályos csapatának. 
Szorgalmának köszön-
hetően kiváló tanuló, az 
első osztálytól kezdve 

végig kitűnő volt a bizonyítványa. 
Számos iskolai tanulmányi verseny 
eredményes résztvevője. 
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MINDEN A KOLORAPP-RÓL
Minden városban előfordulnak tö-
rött padok, a helyükről elmozdított 
szemetesek, kátyúk, közvilágítási 
hibák. Bosszantó, amikor ilyen dol-
got lát az ember és rögtön az fogal-
mazódik meg a fejében, hogyan és 
mennyire gyorsan lehetne ezeket a 
problémákat orvosolni, kinek kel-
lene szólni. Csaknem négy évvel 
ezelőtt született az ötlet, hogy egy 
olyan intelligens városüzemeltetési 
problémabejelentő mobilapplikáci-
ót fejlesszenek ki Kazincbarcikán, 
melynek segítségével a felhasz-
nálók okos eszközeikkel könnye-
dén jelezni tudják, ha a városban 
valamilyen problémát fedeznek fel.

Kazincbarcika Város Önkormány-
zata még 2017-ben a városi tu-
lajdonban lévő Barcika Centrum 
Kft.-t bízta meg a projekt kidolgo-
zásával és megvalósításával. 2018 
januárjában el is indult a modern, 
rendkívül könnyen kezelhető Kol-
orAPP, amely mára rengeteg hasz-
nos funkcióval bővült.
Az ingyenesen letölthető al-
kalmazás segítségével néhány 
gombnyomással üzenhetnek a 
felhasználók például, ha valahol 
balesetveszélyes utcabútort lát-
nak, illegálisan lerakott szemetet 
észlelnek, vagy bármilyen rendel-
lenességet vesznek észre Kazinc-
barcikán – ismertette az applikáció 
működését Halász Béla, a polgár-
mesteri hivatal városüzemeltetési 
osztályának vezetője. Az észlelt 
hibákat névvel, vagy akár név nél-
kül, fotóval bárki jelentheti a vá-
rosüzemeltetés felé, amiről vissza-
jelzést is kap. A jelzést rövid időn 
belül ellenőrzik a szakemberek, és 
a probléma megoldásában érintett 
szolgáltatót értesítik a hibáról. A 
végeredményről pedig tájékoztat-
ják bejelentőt. 
Például, ha egy megrongálódott 
villamos szekrényt látunk, lefotóz-
zuk, az applikáció segítségével el-
küldjük a képet a hely címével vagy 
koordinátáival, akkor az észlelt hi-
báról értesítik a szakembereket, 
akik megjavítják vagy kicserélik a 
hibás berendezést. A folyamatról 
és a hiba elhárításáról visszajelzést 
is kapunk mobilkészülékünkre.

Már több ezren használják 
a KolorAPP-ot!
Az indulása óta az applikáción ke-
resztül csaknem 4000 bejelen-

tés érkezett, iOS-rendszerre közel 
1000-en, androidos készülékekre 
pedig több mint 5000-en töltöt-
ték le a KolorApp-ot. A statisztikai 
adatokból az látszik, hogy hamar 
népszerűvé vált az új rendszer. 
A téma kapcsán dr. Bakk Richárd 
rendőr alezredes, a Kazincbarci-
kai Rendőrkapitányság vezetője 
elmondta, hogy a városban jónak 
és stabilnak jellemezhető a köz-
biztonság, de mint minden hasonló 
méretű településen, előfordulnak 
rongálások. Ilyen esetekben na-
gyon hasznos a KolorApp, hiszen 
egy-egy bejelentés alkalmával az 
adott területre jobban tudnak fó-
kuszálni a rend őrei, és a korai jel-
zéssel nő az esélye annak is, hogy 
az elkövető kézre kerül. 
Fodor Gábor, a Kazincbarcikai Ön-
kormányzati Rendészet vezetője 
hozzátette, hogy az applikációnak 
köszönhetően jelentősen javult 
a parkolási morál is a városban. 
A jelzések alapján tett intézke-
dések az évek alatt meghozták 

az eredményt, egyre kevesebben 
parkolnak úgy, hogy azzal másokat 
akadályozzanak a közlekedésben.
Dr. Makkai Orsolya, Kazincbarcika 
város alpolgármestere kiemelte, 
hogy a KolorApp fejlesztése folya-
matos, hiszen a fejlesztők szeret-
ték volna, ha a lakosság nemcsak 
városüzemeltetési feladatokban 
nyújthatna segítséget, hanem egy 
felületen értesülhetnének minden 
őket érintő információról, hírről. Az 
alkalmazáson keresztül olvasha-
tók a Kolorline legfontosabb hírei, 
közleményei és a városi kulturális, 
szórakoztató és sportprogramok 
közül is válogathatunk. 
A felhasználók többek között köz-
vetlen, úgynevezett push üzene-
tet kapnak a városi közlekedést 
érintő forgalmirend-változásokról, 
útlezárásokról, balesetekről, így 
elkerülhetik a kialakuló forgalmi 
dugókat és alternatív útvonalon 
közelíthetik meg úticéljukat. 
A KolorAPP a mindennapi ügyinté-
zésekben szintén segítséget nyújt, 

megtalálhatjuk benne az ügyele-
tes gyógyszertár, a szolgáltatók 
és intézmények elérhetőségeit és 
nyitvatartását.
Az applikáción keresztül város-
fejlesztési javaslatok is érkeztek 
a rendszerbe, tette hozzá Klimon 
István alpolgármester, aki egyéb-
ként aktív felhasználó is. Az elmúlt 
időszakban több ezer probléma 
oldódott meg a lakossági bejelen-
téseknek köszönhetően, hiszen 
a KolorAPP-on keresztül közvet-
lenül azokhoz az illetékesekhez 
jutott el a panasz, akik megold-
hatják azt. 
A városlakók több esetben is köz-
vetlen visszajelzést küldtek az 
applikáción keresztül az üzemel-
tetők felé, amelyek kivétel nélkül 
pozitívak voltak. A felhasználók 
örülnek a kommunikációs csa-
tornának, mivel könnyen, gyorsan 
használható és visszajelzést kap-
nak az adott bejelentésről.
Töltsék le és próbálják ki bátran a 
KolorAppot!
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KAZINCBARCIKÁN AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKBEN 
MÁR EGY HÓNAPJA, A KÖZPONTI JÁRVÁNYÜGYI 
INTÉZKEDÉSEK ALAPJÁN NOVEMBER 20-ÁTÓL AZ EGÉSZ 
ORSZÁGBAN KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS A ZÁRT TEREKBEN
Kazincbarcikán a város- és intézményvezetés már hetekkel ezelőtt, 
október 25-étől kötelezővé tette a maszkviselést az önkormányzati 
intézményekben, valamint nem szerveznek zárt terekben, nagy létszá-
mú rendezvényt. Szitka Péter polgármester a múlt héten kérte a helyi 
kereskedelmi egységek vezetőit és a szolgáltatókat, hogy mihamarabb 
vezessék be a kötelező maszkviselést és a belépéskor történő kézfer-
tőtlenítést a munkatársaik és vendégeik egészségének és életének vé-
delme érdekében. A helyi üzletek többségében életbe is léptek ezek 
az intézkedések, többnyire a lakosság is hord maszkot a zárt terekben.
A városban valamennyi bölcsődében és óvodában a városi szabályozás 
szerint a maszkviselésen túl kötelező a kézfertőtlenítés, valamint egy 
gyermeket egy hozzátartozó kísérhet be az intézménybe, valamint tá-
vozáskor is csak egy személy kísérheti. A kazincbarcikai általános és 
középiskolákban szintén szigorodtak a maszkviselés szabályai. A szép-
korúak védelme érdekében pedig mindkét idősek otthonában látogatási 
tilalmat és kijárási korlátozást rendeltek el.
Az esetszámok drasztikus emelkedése (ami már meghaladta a napi 
tíz ezer főt), és a járványügyi szakemberek, illetve az orvosi kamara ja-
vaslata ellenére, a kormányzat csak a múlt héten döntött arról, hogy 
november 20-ától szigorítják országosan a védelmi szabályokat az aláb-
biak szerint: (forrás: Magyar Közlöny november 18-i száma)

 • Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett szom-
battól ismét maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpon-
tokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mo-
zikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. A beltéri kulturális 
és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a für-
dőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak 
kötelező a maszkhasználat.

 • A bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban az igazgatók és a fel-
sőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb munkahelyeken a 
munkáltatók határozhatják meg a maszkviselés szabályait.

 • Az egészségügyi dolgozók és a betegek védelme, valamint a beteg-
ellátás zavartalansága érdekében az egészségügyi dolgozók számára 
kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele december 10-ig, ha 
előző oltásuk óta már 180 nap eltelt. Továbbá egészségügyi dolgozó 
nem szüntetheti meg jogviszonyát a veszélyhelyzet ideje alatt.

 • Az 500 fő feletti rendezvények továbbra is megtarthatók, de a rész-
vétel kizárólag védettségi igazolvánnyal lehetséges.

AZ ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLJA, DE NEM TESZI KÖTELEZŐVÉ 
A VÉDŐOLTÁST
Az október 28-án kiadott kormányrendelet értelmében az egészségügyi 
dolgozókon kívül a kormánytisztviselőknek, a honvédelmi, rendvédelmi, 
az állami fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények, az álla-
mi fenntartású kulturális és felsőoktatási intézmények dolgozóinak, az 
adóhivatali dolgozóknak, az állami fenntartású általános és középiskolák 
dolgozóinak is kötelező a koronavírus elleni védőoltás. Aki határidőig 
nem oltatja be magát, fizetés nélküli szabadságra küldik, és egy év múlva 
a jogviszonya megszüntethető. 
Az új kormányrendelet szerint az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek esetében a polgármester döntheti el, hogy kötelezővé teszi-e a 
munkavállalóknak a védőoltást. Szitka Péter, Kazincbarcika város pol-
gármestere bízik abban, hogy minden helyi munkavállaló felelősséggel 
tud dönteni arról, hogy felveszi-e az oltást, emiatt a városi intézmények, 
cégek és a Polgármesteri Hivatal esetében, amennyiben azt magasabb 
rendű központi jogszabály nem teszi kötelezővé, úgy Kazincbarcikán 
nem lesz kötelező a védőoltás, de mindenki számára ajánlott, hogy 
éljen a lehetőséggel, és az orvosával való konzultációt követően kérje 
a számára megfelelő vakcinát.

AHOL CSAK LEHET, VISELJEN MASZKOT! 
A MASZKVISELÉS ÉS A HIGIÉNIAI SZABÁLYOK BETARTÁSA 
CSÖKKENTI A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS ESÉLYÉT
A koronavírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszen-
téssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartózkodó 
másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus 

a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érintésével is bejuthat a szerve-
zetbe. Az orvosi maszk és szövetmaszk ugyan nem szűri ki a vírust, de 
csökkenti a porhoz és csepphez tapadt vírusok bejutását a légutakba 
azáltal, hogy a szóródó cseppek a maszk felszínére kerülnek, nem pedig 
az arcbőrre vagy közvetlenül a nyálkahártyákra.
A maszkviselés önmagában csökkenti az arc szennyezett kézzel történő 
közvetlen érintésének lehetőségét is. A kezünkre került vírusokat a rend-
szeres és alapos, legalább 20 másodpercig tartó, szappanos kézmosás, 
illetve alkoholos kézfertőtlenítők használata is hatástalanítja. Felmo-
sáshoz, takarításhoz is érdemes fertőtlenítő tisztítószert alkalmazni, 
valamint a gyakori szellőztetés is hasznos a fertőzés megelőzésében.
Fontos tudni, hogy a szakemberek szerint a védőoltás az oltottat meg-
védi a súlyos megbetegedéstől, de ennek ellenére hordozhatja és to-
vábbadhatja a koronavírust bárkinek, sőt meg is fertőződhet. A maszk 
helyes viselésével, a higiéniai szabályok betartásával és a 1,5–2 méteres 
távolság megtartásával megakadályozhatjuk a fertőzés terjedését, így 
tudjuk megvédeni magunkat és embertársainkat!
A maszk helyes viselése, fertőtlenítése
1. A maszk úgy véd a leginkább, ha az az orrot és a szájat is eltakarja.
2. A maszkot felvételkor ne érintsük meg, ha mégis megtesszük, fertőt-

lenített kézzel nyúljunk hozzá!
3. Az általános sebészi szájmaszkot 4 óránál tovább ne hordjuk, 4 órát 

követően dobjuk ki a szemetesbe!
4. Az FFP2-maszkok a külső felület szennyeződéséig hordhatóak.
5. A textil, varrott maszkokat mindennap, magas hőfokon mossuk ki, 

vasalóval fertőtlenítsük!

INFORMÁCIÓK A KAZINCBARCIKAI KÓRHÁZ 
BETEGELŐJEGYZÉSÉRŐL
A Kazincbarcikai Kórház központi telefonszámán (+36-48/514-800) 
nem elérhető a betegelőjegyzés, az munkanapokon 7.00–14.30 kérhető 
az alábbiak szerint:

 • személyesen: a járóbeteg szakrendelő földszintjén 
a fizioterápiával szemben,

 • vezetékes telefonon: +36-48/514-898,
 • mobiltelefonon: +36-20/400-3767
 • e-mailben: előjegyzes@barcikakorhaz.hu.

A betegelőjegyzéstől eltérően külön kell előjegyzést kérni az alábbi 
szakrendelésekre munkanapokon, a megadott időpontok szerint:

Központi laboratórium
7.00–11.00 óra, + 36-30/449-6663

Tüdőgondozó
7.00–14.30 óra, +36-48/514-800/129-es mellék
A tüdőszűrésre nem kell előjegyzést kérni.

Fizioterápia, gyógytorna, gyógymasszázs
7.00–14.45 óra, +36-48/514-800/282-es mellék

Gasztroenterológiai szakrendelés
7.00–15.00 óra, +36-48/514-800/515-ös mellék

Nőgyógyászati szakrendelés
13.00–14.45 óra, +36-48/514-800/144-es mellék

NST vizsgálat
13.00-14.45 óra, +36-48/514-800/103-as mellék

LÁTOGATÁSI TILALMAT ÉS INTÉZMÉNYELHAGYÁSI 
KORLÁTOZÁST VEZETTEK BE AZ I. ÉS II. SZÁMÚ IDŐSEK 
OTTHONÁBAN
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ I-II. Számú Idősek Ottho-
nában is látogatási tilalmat és intézményelhagyási korlátozást rendeltek 
el az ellátottak egészségének védelme érdekében. Az intézkedések 
visszavonásig érvényesek.

SZIGORODTAK A BELÉPÉS SZABÁLYAI A KODÁLY ZOLTÁN 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
A Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában a koro-
navírus terjedésének megelőzése és az egészség védelme érdekében 
a hozzátartozóknak csak maszkban és oltási igazolvánnyal lehet belép-
nie az intézménybe iskolai ügyintézés és rendezvénylátogatás esetén. 
Egyéb célból az épületben tilos tartózkodniuk.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK EGYMÁSRA!KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK EGYMÁSRA!

KLIMON ISTVÁN  KLIMON ISTVÁN  
alpolgármesteralpolgármester

DR. MAKKAI ORSOLYA DR. MAKKAI ORSOLYA 
alpolgármesteralpolgármester

SZITKA PÉTER  SZITKA PÉTER  
polgármesterpolgármester
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ÉRTÉKESÍTÉS: SZERVIZ: (30) 345-2813(30) 676-4348  

Kazincbarcika
Tardonai u. 59.  H-P: 08-17-ig;   Szo: 08-13-ig

www.szabosuzuki.hu
     

A Vitara, SX4 S-Cross és Swift Sport modellekhez a motort, a turbófeltöltőt, a váltószerkezetet és a hibrid rendszert illetően összesen 3+7 év garanciát 
vállal a Suzuki: az autó többi részére vonatkozó általános 3 év jótállás felett tehát további 7 év extra garancia jár ezekre a kulcsfontosságú elemekre. 
Az általános garancia 3 évig érvényes, a kiegészítő Hybrid Pro (motor, turbófeltöltő, váltószerkezet, hibrid rendszer) garanciaajánlat +7 évig (vagy 200 

Felszereltségtől függő üzemanyag-fogyasztás vegyes használat mellett: WLTP szabvány szerint: 4,939 – 7,31 l/100 km, NEDC szabvány szerint: 4,2-5,5 
l/100km, CO2-kibocsátás vegyes használat mellett: WLTP szabvány esetében: 111,49  -165,24 g/km,  NEDC szabvány alapján: 96,36 – 124,53 g/km. 

JÉGRE FEL!

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL KEZDTE MEGÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL KEZDTE MEG
AZ IDEI SZEZONT IS A KAZINCBARCIKAI JÉGPÁLYAAZ IDEI SZEZONT IS A KAZINCBARCIKAI JÉGPÁLYA

November 13-án városunkban is megkezdődött 
a jeges szezon. A Kazincbarcikai Jégpálya idén 
ismét megnyitotta kapuit a korcsolyázás ked-
velői előtt. A város tulajdonában álló műjégpálya 
üzemeltetését jelenleg a Common Fountain Kft. 
végzi a Kazincbarcikai Ördögök SE-vel együtt-

működve. Kazincbarcika Város Önkormányzata 
a jeges szezon megkezdéséhez, a lakossági kor-
csolyázás és a jégkorongsport támogatásához 
a cég és az egyesület számára a létesítmény 
ingyenes használatát, valamint a sátorfedést 
biztosítja, mindemellett a jelenlegi pályatest 

megvásárlása is jelentős önkormányzati tá-
mogatásból történt.
A Kazincbarcikai Ördögök SE az együttműködési 
megállapodását korábban egyoldalúan felmond-
ta az önkormányzattal annak ellenére, hogy 
2016 óta közel 100 millió forintos önkormány-
zati támogatásban részesült, melyet a futsal, 
a floorball és a jégkorong szakág működésére, 
valamint a városi műjégpálya üzemeltetésére 
fordított. Az egyesület információink szerint 
önállóan, az önkormányzat nélkül kívánja meg-
valósítani a jövőbeni és folyamatban lévő sport-
fejlesztéseit egyaránt, így nem kerülhet sor az 
eredetileg közös megegyezéssel megálmodott 
vízikomplexum és jégcsarnok Csónakázó-tó 
melletti megépítésére. 

HIRDETÉS
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A Kolorcity Kazincbarcika SC a 18. helyen zárta a tavalyi NB II-es bajnokságot, így a csapat négy 
szezont követően búcsúzni kényszerült a másodosztály küzdelmeitől. A Kazincbarcika a kiesést 
követően egyértelmű célként jelölte meg a mielőbbi visszajutást. Egy szinte teljesen megújult 
kerettel és új edzői stábbal vágtak neki a az NB III-ra való felkészülésnek. 

A KBSC NB II-es keretéből csupán egy játé-
kossal számolhattak, a 2021. augusztus 26-
án, a Dorogi FC elleni bajnokin megsérült Heil 
Valterrel, aki hosszú rehabilitáció után szinte 
napra pontosan egy évet követően tértethe-
tett vissza a pályára. Heil az ötödik fordulóban 
megrendezett Sényő-Carnifex FC elleni baj-
nokin állt be elsőként csereként. A Kazincbar-
cikánál azonban több játékost is ismerősként 
köszönthettek a szurkolók, Szemere Balázs, 
Süttő Attila, Ádám Ferenc József, Kristófi Sán-
dor és Fila Károly is erősítették már korábban a 
kék-sárgák keretét. A számos érkező játékos 
mellett új vezetőedzőt neveztek ki a csapat 
élére, Varga Attila személyében rutinos mester 
érkezett a csapathoz. Az 51 éves UEFA Pro Li-
cences sportszakember munkáját másodedző-
ként Sorin Cigan, illetve kapusedzőként Botló 
Ádám segítik a szezonban.
A Kazincbarcika új edzői stábja és játékosai a 
felkészülés ideje alatt is bizonyítottak, majd a 
szezon első mérkőzésein már biztosra vehették 
a csapat szurkolói, hogy klubjuk jó úton halad a 
kitűzött cél felé. Az első fordulóban legyőzték a 
Tiszafüredet, majd azt követően a DVSC II-től 
is három ponttal utazhattak haza. A hazai pá-
lyán megrendezett Újpest II. elleni mérkőzésen 

azonban az ellenfél utolsó percben szerzett gólja 
miatt osztozkodni kényszerültek a pontokon. 
Az esetet követően a labdarúgókban még in-
kább égett a bizonyítási vágy, így hétről-hétre 
megkettőzött erővel játszottak soros ellenfele-
ik ellen, ennek zsinórban tíz győztes mérkőzés 
lett az eredménye. A KBSC legyőzte a Tállya, a 
Sényő, az SBTC, a DVTK II. , a Törökszentmiklós, 
a Hidasnémeti, a Putnok, a Jászberény csapatait, 
illetve két legfőbb riválisát a DEAC-ot és az addig 
veretlen BKV Előrét. A BKV elleni győzelmet kö-
vetően élre állt a Barcika, azonban az öröm nem 
tartott sokáig, hiszen a tizennegyedik forduló-
ban a Kisvárda II. otthonában könyvelhették el 
első és azóta is egyetlen vereségüket. A csorbát 
viszont hamar sikerült kiküszöbölniük, hiszen 
az Eger, a Tiszaújváros, a Hajdúszoboszló és a 
Füzesgyarmat együttesei ellen is három-há-
rom pontot szereztek. A Kolorcity Kazincbar-
cika jelenleg hat pont előnnyel vezeti a bajnoki 
tabellát és az NB III Keleti csoportjának legjobb 
mutatójával rendelkezik, tizenhat győzelmükhöz 
csupán egy döntetlen és egy vereség adódik, 
lőtt és kapott gólokat illetően is az első helyen 
vannak, a Barcika játékosai ötvennégyszer vol-
tak eddig eredményesek és az ellenfelek csu-
pán nyolcszor találtak be a Fila vagy Megyeri 

által őrzött barcikai kapuba. A házi góllövőlistát 
Laczkó Milán vezeti tizenhat találattal, őt héttel 
követi Ádám Ferenc, majd öttel Süttő Attila. A 
tizennyolc forduló alatt Kovács Dávid négyszer 
volt eredményes, Vladul Stefan és Szabó Balázs 
három-három gólt jegyeznek, Schildkraut Krisz-
tián, Bartos Julián, Dvorschák Gábor, Ur László 
és Szemere Balázs pedig kettő-kettővel járul-
tak hozzá az összesen ötvennégy találathoz.
A Kolorcity Kazincbarcika SC a bajnokság mellett 
a MOL Magyar Kupa 2021/2022-es idényében 
is szárnyal. Az első fordulóban Vladul Stefan 
és Kálmán Szilárd góljaival győzték le a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályban 
szereplő Csengert, majd hazai pályán a szintén 
NB III-as Hidasnémeti ellen 4:0-s végeredmény-
nyel vívták ki a továbbjutást (gólok: Kálmán Szi-
lárd- 2, Vladul Stefan, Kristófi Sándor –büntető). 
A két könnyebb ellenfelet követően két NB II-es 
csapat ellen is bizonyítottak, először Schildkraut 
és Dvorschák góljainak köszönhetően legyőz-
ték a Szolnokot, azt követően pedig egy, az 
M4 Sport által is közvetített megyei rangadón 
a DVTK csapata felett győzedelmeskedve ju-
tottak a legjobb tizenhat közé (gólok: Székely 
Krisztián, Nagy János, Vladul Stefan). A Kolorcity 
Kazincbarcika SC februárban a Cegléd otthoná-
ban folytathatja a MOL Magyar Kupa sorozatát.
A csapat idén még két bajnoki mérkőzést ját-
szik, az utolsó őszi fordulóban a Békéscsaba 1912 
Előre II. vendégei lesznek, majd egy tavaszról 
előrehozott mérkőzésre utaznak Tiszafüredre. 
A Kazincbarcika január elején kezdi majd meg a 
felkészülést a bajnokság tavaszi idényére. 
– Rengeteg mérkőzést kellett játszanunk, a ver-
senynaptár túl sűrű volt. Nagyon örülök, hogy az 
elmúlt időben nem volt túl sok problémánk. A 
csapat jó formát mutatott az egész szezonban, 
a játékosok motiváltak, elkötelezettek a sikerre, 
készen állunk, és remélem, hogy folytatni tudjuk 
a remek sorozatunkat, amit ebben a félévben 
mutattunk. Célunk a bajnoki cím megszerzése! 
Köszönettel tartozunk a város, a vezetők és 
a szurkolók támogatásáért! –értékelte a mö-
göttük álló fél évet Varga Attila, a csapat veze-
tőedzője. (Szabó Noémi – kbsc.hu)

SÚLYEMELÉS

HÁROM ÉREM AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON
Felnőtt Súlyemelő Országos 
Bajnokságon vettek részt no-
vember 6-7. között a KVSE 
súlyemelő szakosztályának 
versenyzői. A megmérette-
tést a Tatai Olimpiai Központ-
ban szervezte meg a Magyar 
Súlyemelő Szövetség.

A bajnokság célja, hogy lehe-
tőség biztosítson a Magyaror-
szág 2021. évi férfi, női felnőtt 
országos súlyemelő bajnoki 
cím elnyerésére, illetve a mi-
nősítési szintek teljesítésének 
lehetőségére. A Bajnokságon 

azok a versenyzők vehettek 
részt, akik a verseny időpont-
jában betöltötték a 15. élet-
korukat. A versenyt felnőtt 
korcsoportban férfiaknál és 
nőknél is 10-10 súlycsoport-

ban bonyolították le a szer-
vezők.
A Magyar Súlyemelő Szövet-
ség által szervezett bajnok-
ságon a KVSE súlyemelő szak-
osztályának csapata ismét 
szép eredményeket gyűjtött 
be. A felnőtt országos bajnok-
ság első napján, Bojti Vilmos 
Marcell 73 kg-s súlycsoport-
ban magyar bajnok lett, Czeg-
lédi Balázs bronz, Holló Szilárd 
pedig ezüstérmet szereztek 
súlycsoportjukban. Kusai Kris-
tóf sérülés miatt sajnos kiesett 
lökésben.

RITMIKUS GIMNASZTIKA

ORSZÁGOS SIKER
Törökbálinton országos bajnokságon vett 
részt a Kazincbarcikai Városi Sportegye-
sület ritmikus gimnasztika szakosztálya 
október 16-án.

A Kazincbarcikai Városi Sportegyesület Rit-
mikus Gimnasztika Szakosztályának mérle-
ge két 1. és két 6. hely a hétvégi BSEK OB-n. 
A nap legjobb koreográfiájáért járó Berczik 
Sára Emlékdíjat a serdülő kategóriában 
győztes Knittel Lara-Tóth Panna Boglárka 
karika-labdagyakorlatának koreográfiájáért 
Mészáros Judit, a KVSE szakedzője kapta.

Részletes eredmények: a kolorline.hu

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 

JÓ ÚTON A CÉL FELÉ



H I R D E T É S12 KO L O R H É T

NOVEMBER 25. 17.00

ÜNNEPI ASZTALI 
DÍSZ KÉSZÍTŐ 
FOGLALKOZÁS
felnőttek részére 
Helyszín: Gyermekek Háza - Kézművesház
Részvételi díj: 3 500 Ft/fő
Jelentkezés: november 22-ig 
a +36 48 310 116-os telefonszámon!

Kazincbarcikán   2021
DECEMBER 2.
14.00
Szebenyi Etelka operát népszerűsítő interaktív 
előadása általános iskolásoknak

CSAJKOVSZKIJ: 
DIÓTÖRŐ
Helyszín: Gyermekek-Háza - Kézművesház
Díjtalan, de regisztrációhoz kötött! 
Jelentkezés: november 29-ig 
a +36 48 310 116-os telefonszámon!

NOVEMBER 28.
15:30

I. ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS 
Helyszín: Fő tér

28

DECEMBER 19.
15:30 

IV. ADVENTI IV. ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁSGYERTYAGYÚJTÁS
Helyszín: Fő tér

DECEMBER 5.
15:30 

II. ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS 
Helyszín: Fő tér

5

DECEMBER 16.
10:00, 12:30

KISKARÁCSONY – 
NAGYKARÁCSONY
Kézműves foglalkozás a Kincsem Napközi 
és a Csillagfürt EGYMI részére
Helyszín: Gyermekek Háza - Kézművesház
Díjtalan!

1616

DECEMBER 12.
10:00

ADVENTI 
JÁTSZÓHÁZ I.
Helyszín: Gyermekek Háza - Kézművesház
Részvételi díj: 1000 Ft/fő
A program regisztrációhoz kötött! 
Jelentkezés: december 10-ig a 
+36 48 310 116-os telefonszámon!

15:30 

III. ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS 
Helyszín: Fő tér

DECEMBER 6.

VÁROSI  VÁROSI  
MIKULÁS-ÜNNEPSÉGMIKULÁS-ÜNNEPSÉG
09.00–14.00 Mikulás látogatása a városi 
óvodákba és általános iskolákba
16.00–19.00 Találkozz a Mikulással a Fő téren!
A Mikulás szabadtéren várja a gyermekeket. 
A járványhelyzet miatt csomagátadás 
és előzetes regisztráció nem lehetséges!

MIKULÁS-KOCOGÁS MIKULÁS-KOCOGÁS 
17.00 Rajt: Fő tér
Nevezési díj: 1 db mikulás-csomag leadása a 
rajt előtt, amelyet a Kazincbarcikai Szociális 
Szolgáltató Központ a rászoruló családok 
részére juttat el.

6
DECEMBER 19.
10:00 

ADVENTI 
JÁTSZÓHÁZ II.
Helyszín: Gyermekek Háza - Kézművesház
Részvételi díj: 1000 Ft/fő
A program regisztrációhoz kötött! 
Jelentkezés: december 17-ig  
a +36 48 310 116-os telefonszámon!

1919DECEMBER 14.

NAGYCSALÁDOSOK 
KARÁCSONYA

DECEMBER 20.

ÉLŐ BETLEHEM
a görögkatolikus templomnál
Megtekinthető: 2021. december 27-ig.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a zárt 
térben szervezett programokon 6 éves kor 
felett mindenki számára kötelező a maszk 
viselése a közönségforgalmi területeken, 

valamint a foglalkozásokon is!

A PROGRAMSOROZAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.A PROGRAMSOROZAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.

JANUÁR 01.
19:00 

KOLORTV
ÚJÉVI MŰSOR

A szervezők
a programváltozás jogát fenntartják!

DECEMBER 24.
19:00 

EGYHÁZAK 
KARÁCSONYA
– fáklyás felvonulás


