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BERUHÁZÁS

MEGKEZDŐDÖTT A VÍZI
2022 januárjában - a terveknek
megfelelően - átadták a Csónakázó-tó melletti füves területet a
kivitelezési munkálatok megkezdéséhez, hogy megvalósulhasson
az elmúlt évek legnagyobb városi
beruházása: a kazincbarcikai vízi
komplexum megépítése.
Az első ütem 6,6 milliárd forintból valósul meg Kazincbarcika
Város Önkormányzata, az EMMI,
a Magyar Vízilabda Szövetség, a
BorsodChem Zrt. és a KSK Delfin
Vízisport Klub együttműködésének köszönhetően.
– Egy új, minden igényt kielégítő
vízi komplexumra nagy szüksége van a városban élőknek, ennek
többször, több fórumon is hangot
adtak az emberek. Régóta tervben
van ez a projekt, ám azt tudni kell,
hogy egy ekkora volumenű beruházás előkészítése nagyon hosszú

folyamat. Sok szereplő összefogása és kitartó munkája kellett ahhoz,
hogy idáig eljussunk. A városban
élők ebből eddig nem láthattak
sokat, hiszen a munka a háttérben, az íróasztaloknál folyt. Hos�szú tárgyalásokon, bonyolult közbeszerzési eljárásokon vagyunk túl,
de most végre megmutatkoznak
a fizikailag látható jelei is a haladásnak: elindult az építkezés, egy
olyan komplexum megalkotása,
ami remélhetőleg hosszú évtizedekig fogja szolgálni a városban és
a térségben élők kikapcsolódását
– mondta el Szitka Péter polgármester a projektről.
– Óriási öröm ez számunkra, hiszen
a jelenleg rendelkezésre álló vízfelületek többszöröse lesz elérhető
a városban úszni vágyók számára,
nem beszélve az egyéb, kikapcso-

lódást segítő lehetőségekről – tette hozzá Halász Béla, a KSK Delfin
Vízisport Klub elnöke.
Demeter Zoltán országgyűlési
képviselő elismerését fejezte ki a
projekt kapcsán:
– Szeretném kihangsúlyozni, hogy
ez nem csupán Kazincbarcika, de
a térség egyik legnagyobb beruházása is, ami nem valósulhatott
volna meg, ha nincs ez a példaértékű összefogás a Városi Önkormányzat és a többi intézmény
és szervezet között, akik ebben
részt vettek. Nagy jelentősége volt
a TAO-pénzek által nyílt lehetőségek kiaknázásának is, nagyon jó
helyre kerül ez a forrás. Kívánom,
hogy mihamarabb elkészüljön a létesítmény, mindannyiunk legnagyobb örömére!
Kruppa László, a BorsodChem vezérigazgatója így fogalmazott:

– A BorsodChem elkötelezett
támogatója az egészséges életmódnak, a sportnak és különösen
a tömegsportnak. A társadalmi
felelősségvállalás jegyében, a társasági adó előírásai alapján nyújtható finanszírozás keretében tudtunk hozzájárulni a fejlesztéshez,
mintegy 4 milliárd forinttal. Örömünkre szolgál, hogy olyan előremutató projektben vehetünk
részt finanszírozóként, mint a vízi
komplexum építése és reméljük,
hogy sok kazincbarcikai lakos és
BorsodChem-es dolgozó leli majd
örömét az új létesítményben.
A decemberi szerződés aláírását
követően, január elején újabb mérföldkőhöz érkezett a beruházás: a
munkaterület átadásával lehetőség nyílt az építkezés megkezdésére, mely január 24-én, hétfőn
el is indult. A munkálatok az első
ütemben várhatóan 20 hónapon
át, tehát 2023 szeptember végéig
fognak tartani.
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KOMPLEXUM ÉPÍTÉSE

– A több, mint 8000 négyzetméter alapterületen az építkezés két
ütemben fog megvalósulni.
Az első ütemben leginkább a sportolást és tanulást, míg a második
ütemben a kikapcsolódást segítő helyszínek létrehozásán lesz a
hangsúly - fogalmazott a 3H építésziroda ügyvezetője, Gunther Zsolt.
Az első ütemben a teljes szerkezet
megépül, illetve kialakításra kerül
az uszodai rész.

Itt fog helyet kapni az 50 méteres
versenymedence, valamint két állítható vízmélységű tanmedence
is. A második ütemben a wellnessés rekreációsrészleg, finn- és infraszauna, sószoba, edzőterem és
rendezvényhelyszín megépítésére
fog sor kerülni. A külső területen
pedig lehetőség nyílik olyan további
strandelemek létrehozására, mint
például a kültéri - és élménymedence.

Gunther Zsolt hozzátette, a tervezésnél arra is figyeltek, hogy
Kolorcity nevéhez hűen a színek is
megjelenjenek az épületben:
– Bár kívülről visszafogott konstrukciót láthatunk majd, belül a színes város koncepció is helyet kap,
ami főleg sötétben lesz látványos,
amikor a belülről megvilágított épület kifelé is többféle színben fog
pompázni.
Farkas László, a projektet kivitelező FK Raszter Zrt. vezérigazgatója
elmondta:

– Bár már van tapasztalatunk hasonló projektek megvalósításában,
mégis kihívást jelent számunkra
egy ekkora volumenű, több milliárd forintos beruházás, és minden
erőforrásunkkal erre a projektre fogunk koncentrálni, hogy nem csupán minőségben, de időben is tartani tudjuk a vállaltakat.
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Főszerkesztő: Hegedűsné Munkácsi Mónika
Munkatársak: Untenerné Márton Ágnes
Tördelés, design:
Augusztin Nándor, Csízi Enikő
Hirdetésfelvétel: 20/479-4351
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

és a

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.

KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA KAZINCBARCIKÁN!
FEBRUÁR 15-TŐL OLTÁSI IGAZOLVÁNNYÁ ALAKUL A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY ÉS RÖVIDÜL A KARANTÉN IDEJE
A kormány lerövidíti a koronavírus miatti karanténkötelezettség idejét.
A koronavírus omikron variánsával kapcsolatos kormánydöntések
A felnőtteknél hét nap lesz a karantén, öt nap után, tünetmentesség
értelmében február 15-étől:
esetén, negatív koronavírus-teszttel ugyanakkor „lehet szabadulni”.
• az a 18 éven felüli minősül oltottnak, aki megkapta a koronavírus
ellen a harmadik oltást, valamint az, aki két oltást kapott és a máAz iskoláknál a felső tagozatnál már bevált gyakorlatot kiterjesztik az
sodikat hat hónapon belül.
alsó tagozatra is, mivel már ez a korosztály is kaphat oltást. Ha egy
• A 18 éven aluliaknál a két oltás elegendő.
osztályban megbetegedés van, akkor a karanténkötelezettség idő• A harmadik oltást négy hónap után lehet felvenni, de ahhoz, hogy
tartama 5 napra csökken, de csak azokra vonatkozik, akik oltatlanok.
az igazolvány érvényessége megmaradjon hat hónapon belül minAz iskolai oktatásnak folyamatosnak kell lennie, személyes jelenléttel,
denkinek meg kell kapnia.
de ha a technikai feltételek adottak, a karanténban lévő oltatlanoknak
• A koronavíruson „átesettség fogalma” az omikron variáns után
közvetíthető online is az oktatás. (koronavirus.gov.hu)
mást fog jelenteni; nem az átesettség, hanem az oltás jelent védettséget.
Az alábbi ábrán látható, hogy milyen új karanténszabályok vonatkoznak
• Nem kell új igazolványokat kiadni, a QR-kód alapján lehet ellenőrizni
majd a betegekre, valamint a kontaktszemélyekre.
az okmányt.

ÚJ COVID-19 KARANTÉNSZABÁLYOK
IGAZOLT POZITÍV BETEG

BETEG SZOROS KONTAKTJA

TÜNETES

TÜNETMENTES

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK

MINDENKI MÁS

A tünetek kezdetétől számított

A mintavételtől számított

OLTATLAN KONTAKT

OLTATLAN KONTAKT

7 NAP

OLTOTTAKNAK NINCS KARANTÉN

azaz a beteg 7. napját követően 7 napig

7 NAP

+ legalább 3 napja láztalan + légúti tünetek megszüntek

7 NAP

5 NAP

7+7 NAP

A FENTIEK FELOLDHATÓK AZ 5. NAPON VÉGZETT NEGATÍV ANTIGÉN GYORSTESZTTEL, DE TÜNETES COVID-19 FERTŐZÖTT ESETÉN EHHEZ SZÜKSÉGES, HOGY A 4. NAPON LÁZTALAN LEGYEN!

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZNAK EGYMÁSRA!
KLIMON ISTVÁN
alpolgármester

SZITKA PÉTER
polgármester

DR. MAKKAI ORSOLYA
alpolgármester
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FEJLESZTÉS

MEGSZŰNTEK A TORLÓDÁSOK,
A CSÚCSIDŐBEN VALÓ
HOSSZAS VÁRAKOZÁSOK
Elkészült a körforgalom a 26-os út és Attila utca kereszteződésénél, így december közepe óta biztonságosabban és akadálytalanul
közlekedhetnek az autósok az új körforgalomnak köszönhetően. A
nagy volumenű közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházással megoldódott a régóta fennálló probléma, már búcsút inthetünk a
jelzőlámpás kereszteződés okozta reggeli és a koradélutáni dugóktól.
A Sajóivánkáról és Sajókazáról Kazincbarcikára érkezőknek sem kell
korábban indulniuk, hogy időben elérjék úticéljukat.
A Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. konzorciuma közös
beruházásaként alakították ki a
Hadak útja – Attila utca – Budai
Nagy Antal utca kereszteződésében található területen a négy
ággal rendelkező, 16,5 méter bel-

ső sugarú új körforgalmat. A projekt összértéke elérte a nettó 300
millió forintot, melyből az önkormányzat több mint 156 millió forintot saját forrásból biztosított.
A gyalogosok számára a 26-os út
mindkét oldalán biztosított lett a
járdakapcsolat, a térkő burkolatú

új járdaszakaszok között egy gyalogátkelőhely is épült, valamint a
körforgalmi csomópontban kiépítették a közvilágítási hálózatot is.
A kivitelezés részeként két helyen
új járda kialakítására került sor,
ezek a Budai Nagy Antal utca felőli
ágon történő gyalogos áthaladást,
illetve a 26-os út biztonságos keresztezését biztosítják.
A beruházás részeként a közeljövőben a Vadnáig megépülő kerékpárút becsatlakozását is előkészítették a körforgalomba.
A kivitelezési munkák során kiváltották és védelembe helyezték
a közműveket, melyek érintették

a gáz-, a hírközlési-, az elektromos- és vízvezetékeket is.
– Az új körforgalom pozitív hatását a kazincbarcikaiakon kívül mind az ózdiak, mind pedig
a szomszéd településeken élők
is élvezhetik ezentúl. A közeljövőben a terveink szerint további fejlesztések várhatóak, többek
között a Mátyás király úton a Lidlnél, valamint a 26-os elkerülő út
építése miatt a Múcsonyi út becsatlakozásnál, valamint a 26-os
úton, az Aldinál is épülhet majd
körforgalom – árulta el Szitka Péter polgármester.
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Idén Somodi-Hornyák Szilárd kapja a BarcikArt-díjat
A magyar kultúra napi ünnepség a koronavírus-helyzet miatt elmaradt, ezért a jeles napon a
KolorTV szerkesztősége ünnepi műsorral készült. A Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2007-ben alapított BarcikArt-díjat – amelyből évente egy adományozható
a magyar kultúra napja alkalmából – 2022-ben Somodi-Hornyák Szilárd Távolodónak ítélték oda.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük,
minden év január 22-én, annak emlékére, hogy
– a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként, és jelölte meg
dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.
Somodi-Hornyák Szilárd Távolodó Kazincbarcika egyik legsokoldalúbb művésztanára, aki a
pedagógiai tevékenysége mellett aktívan fest és
zenél is, képzőművészeti alkotásait pedig nemcsak szűkebb hazájában, de szerte az országban
kiállításokon mutatják be. A Somodi Cseszlovák
és az Industrial Funky Junkies együttes alapítója.
Somodi-Hornyák Szilárd rajztehetsége már
az óvodában megmutatkozott, majd az általános iskolai versenyeken bontakozott ki teljesen. Főiskolai diplomáját Nyíregyházán szerezte
földrajz-rajz szakon, ezt a Miskolci Egyetemen
egy felsőfokú szakképesítést adó reklám- és

marketingmenedzser végzettséggel koronázta meg.
Hét évig élt a fővárosban, ahol a Magyar Iparművészeti Egyetem elvégzése mellett tanított,
trénerként dolgozott és aktívan festett. Később, 2010-ben az Eszterházy Károly Egyetemen mestertanári diplomát szerzett.
Visszatérve szülővárosába, Kazincbarcikára a
Deák középiskola művészeti szakának tanára
lett, majd a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, ahol festészettanárként is tevékenykedett. 2021 augusztusától
a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógusa. A kazincbarcikai és a borsodi kulturális
élet egyik meghatározó személyisége. Társadalomkritikus képeket fest, a humor, az irónia, a férfi és nő, valamint a mindennapi élet
egyszerű dolgai is megjelennek festményein.
Alkalmazott grafikai munkái országos magazinokban jelentek meg.

68 ÉVES A VÁROS

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KAZINCBARCIKA!
Kulturális rendezvényeink, fesztiváljaink tovább
ápolják azokat a hagyományokat, amelyeknek
kezdetei szintén sok-sok évtizedre vezethetőek vissza. Országos, sőt nemzetközi jelentőségében ezek közül is kiemelkedett az ifj. Horváth
István Nemzetközi Színjátszó Fesztivál.

Sok éven keresztül, még a 60-as években is,
Kazincbarcika két hivatalos időpontban ünnepelte fennállását. Az egyik a formális jogi procedúrának állított emléket, azaz 1954. február
elsejének, amikor is városi rangra emelkedett
a település. A másik valahogy természetesebb
volt a városlakók számára, hiszen azt a küzdelmet szimbolizálta, amelynek révén fejlődött a
lakóhelyük – vagy épp azt a sok gondot, amelyekkel mindennapi életük során szembesültek: 1951. szeptember elsején elkezdődhetett
Kazincbarcika építése.
A kulturális és a sportélet legalább akkora lendületet vett már a kezdetekben, mint a városépítés. „A sport alapjait rakják le a Békevárosban”,
„Pezsgő sportélet Kazincbarcikán” – szóltak az
50-es évek szalagcímei az országos sajtóban,
s hogy ezek a megállapítások nem az akkoriban (is) szokásos „győzelmi jelentések” sorába
tartoztak, azt az azóta eltelt évtizedek sikeres
sportolói, szakosztályai, csapatai bizonyítják.

Néha nem tudatosan is viszik tovább az újabb
generációk a hagyományokat… Kazincbarcika
2018. augusztus 19-én egy kisebb sporttörténelmet írt. A Tour de Hongrie közúti kerékpáros
körverseny utolsó szakaszának rajtja és célja is
városunkban volt, sőt, a körverseny eredményhirdetését is itt tartották meg. Ötvenhét évvel
előtte, 1961 szeptemberében, „Kazincbarcika
város fennállásának 10 éves évfordulóján” nagy-

szabású rendezvényeket tartottak városunkban. Ezek egyike volt a ma már kissé furcsán
hangzó „háztömbkörüli kerékpárverseny” – a
teljes magyar élgárda részvételével… (Takács
Zsolt, a Barcikai Históriás főszerkesztője)
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FELSŐOKTATÁS

SZEPTEMBERBEN INDULHAT A VEGYÉSZMÉRNÖKI
EGYETEMI ALAPKÉPZÉS KAZINCBARCIKÁN

Február 15-ig lehet jelentkezni a
Kazincbarcikán induló vegyészmérnöki egyetemi alapképzésre. A Miskolci Egyetem, a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Wanhua
BorsodChem Zrt. és Kazincbarcika
Város Önkormányzata összefogásával és együttműködésével idén
szeptemberben itt, helyben, az Irinyi
János Református Oktatási Központban kezdhetik meg egyetemi
tanulmányaikat azok, akik ezen a
területen szeretnék elkezdeni vagy
folytatni karrierjüket. Ráadásul a
gyakorlati képzésüket a későbbi
esetleges munkahelyük, a helyi
vegyipari óriáscég biztosítja.
– Miskolci Egyetem a magyarországi felsőfokú oktatási intézmények közül az első. A legnagyobb
jelentőséggel bír, hogy Kazincbarcikán kihelyezett szakot, tagozatot működtet. Egy város életében
mindig nagy hangsúlyt jelent, ha
felsőfokú oktatás is jelen van a településen. A fiatalok számára elérhető egyetemi képzés, mindig azt
érezteti az emberrel, hogy jó helyen
jár, és jó ott maradni. Kazincbarcika
Város Önkormányzatának a legfontosabb, hogy minél több lakost
tudjunk megtartani, valamint minél
több fiatalt tudjunk visszacsábítani
városunkba – árulta el Klimon István alpolgármester.
A nappali rendszerű, hét féléves
egyetemi oktatásra nemcsak a középiskolában most végzett fiatalok
jelentkezését várják, hanem a felsőfokú oktatás során az ágazatban
dolgozó szakemberek is bővíthetik
tudásukat a szakmai előmenetelük
biztosítása érdekében.
– A képzés eléggé hallgatói és gyakorlatorientált, köszönhetően a sok
laborgyakorlatnak. Szerintem a vegyészmérnök egy nagyon jó szakma olyan tekintetben, hogy ezzel a
végzettséggel szinte bárhol elhelyezkedhet az iparban, ahol anyagokkal kell foglalkozni – mondta el
véleményét Csécsi Marcell, a Miskolci Egyetem Anyagmérnöki Karának vegyészmérnöki alapképzésének másodéves hallgatója.
Bár, a felvételi pontszámok magasnak tűnhetnek, de az itt induló magas szintű egyetemi képzés során
olyan elméleti és gyakorlati tudást

– Egy város életében nagy lehetőségekkel bír, ha az oktatás minden
szegmense megtalálható egy helyen, az általános iskolától kezdve
a felsőfokú képzésig. Ahol van felsőoktatás, az a város gyorsabban
fejlődik. Fontos abból a szempontból is, hogy a fiatalok a városban
maradjanak és hosszú távon tudjanak tervezni. Az, hogy most a vegyészmérnöki egyetemi alapkép-

ci Egyetem, a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Wanhua
BorsodChem Zrt. és Kazincbarcika
Város Önkormányzata összefogásával és együttműködésével egy
igazán jelentős célt sikerült elérnie
városunknak.
A munkaerőpiac is egyre kevésbé éri be a hagyományos oktatás
nyújtotta lehetőségekkel, mind
több szektorban van szükség olyan
speciális kompetenciákra, amelyeket az egyetem egymagában nem
tudott biztosítani. Az idén induló
vegyipari egyetemi alapképzésben a munkaerőpiac számára, különösen a kiemelt ipari partnereik
– többek között a Wanhua BorsodChem Zrt. – érdekében, az általános tanrendbe illesztett egyéni,
személyre szabott tanulási ösvényeket alakítanak ki.

zést Kazincbarcikára kihelyezték
óriási jelentőségű. A képzés magával vonja azt, hogy a településünk tovább népesedik, itt maradnak a fiatalok és helyben vehetik
igénybe a felsőoktatást – fejezte
ki örömét Szitka Péter polgármester, aki hozzátette, hogy a Miskol-

– Nagyot álmodtunk azzal, hogy
szerettük volna újra indítani Kazincbarcikán a vegyészmérnöki
képzést és azt meghonosítani. Ehhez a Miskolci Egyetem ismét kiváló
partnerünk volt, így az együttműködésnek köszönhetően úgy tűnik,
ez már valósággá válik. Időközben

szerezhetnek a hallgatók, amely
biztosíthatja számukra a hosszú
távú karrierlehetőséget akár a helyi Wanhua BorsodChem Zrt.-nél
is. Így azok, akik itthon tervezték
jövőjüket, azoknak kihagyhatatlan
lehetőség, hogy helyben végezhetik el egyetemi tanulmányaikat,
majd utána Kazincbarcikán dolgozhatnak.

létrejött egy négyoldalú egyezmény Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Miskolci Egyetem, az
Irinyi János Oktatási Központ és
a BorsodChem Zrt. között, melynek elsődleges célja a kihelyezett
vegyészmérnöki egyetemi képzés
volt. Bízom benne, hogy a jelentkezők száma megfelelő lesz, hiszen
ettől is függ a képzés indulása, és
abban is, hogy ez a jelentős lépés
egy hosszú távú folyamat része
lesz. Nem titkolt szándékunk, hogy
egy stabil vegyipari képzés bázist
alakítsunk ki itt, Kazincbarcikán.
Beleértve a középfokú és a vegyészmérnök képzést is – nyilatkozta Szabóné Bánfalvi Marianna,
a BorsodChem Zrt. HR szolgáltatási
főosztályvezetője
A vegyészmérnök-képzés keretében az országban először, kísérleti
jelleggel városunkban vezeti be a
kar a személyre szabott oktatási
modellt is, így az egyetemi alapképzésbe belépők mellé páronként egy-egy fiatal mentoroktató
áll majd, aki heti rendszerességgel
konzultál a rábízott hallgatókkal,
segíti az előrehaladásukat a tanulmányaik során.
Az oktatás az Irinyi János Református Oktatási Központban lesz
majd, ahol biztosított az országosan is kiemelkedő színvonalú, oktatáshoz szükséges technikai feltétel és a műveleti laboratórium. A
gyakorlati képzés pedig a BorsodChemnél történik majd, így a hallgatók bepillantást nyernek a cég
működésébe, megismerik a vállalati kultúrát, valamint a legkiválóbb
szakemberektől tanulhatják meg a
szakma alapjait.
Az itt végzett fiatalok versenyképes tudással és gyakorlattal
rendelkeznek majd, ami hatalmas
előnyhöz juttatja őket a karrierjük
elindításában vagy a szakmai előmenetelükben.
Megyénk a vegyipar központja az országban, így a jól képzett
szakemberekre biztosan szükség
lesz az érintett vállalatoknál. A vegyészmérnöki egyetemi alapképzés elindításával a városban és a
környéken élő fiatalok helyben tudják tanulmányaikat elvégezni, és
hosszú távon tudnak tervezni.
Részletes tudnivalók: kolorline.hu,
felvi.hu
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FELELŐS ÁLLATTARTÁS

SZIGORODTAK AZ ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNYEK
Az állatvédelmi törvény módosítása idén január 1-jével lépett hatályba.
A módosítás elsősorban a szaporítókkal szembeni szigorúbb büntetések
kiszabására, az állatviadalokban való részvétel szankcionálására irányul,
valamint az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek tekintetében meghatározza a működési feltételeket.
Tavaly év végén a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet munkatársai egy nagyon rossz
körülmények között tartott kutyust mentettek
ki és helyeztek el a Miskolci Állatmentő Alapítványnál, ahol megfelelő orvosi beavatkozással
sikerült megmenteni attól, hogy elpusztuljon. Az
eset kapcsán büntetőeljárást kezdeményeztek
állatkínzás miatt, amely jelenleg folyamatban
van, remélhetőleg az elkövető felelősségre vonása hamarosan meg fog történni.

talnak, alkalmazzák a
szükséges szankciókat, amelyek lehetnek szabálysértési, vagy közigazgatási
bírságok, illetve eljárás kezdeményezése,
amelyet legtöbbször a
szükséges védőoltások hiánya miatt indítványoznak a NÉBIH-nél.

– Mindenképpen üdvözlendő, hogy a szigorítások életbe léptek, ugyanakkor a jogszabály
betartatása a hatóságok részére jelentős feladatot ró. A törvényhez kapcsolódó végrehajtási
rendeletek még nem ismertek – tudtuk meg
Fodor Gábortól, a helyi rendészet vezetőjétől,
aki elárulta, hogy Kazincbarcika város területén
más településekhez hasonlóan legtöbb problémát a kóbor ebek jelentik. Az elmúlt években
a rendészet egyre aktívabb szerepet vállalt a
probléma kezelésében, együttműködve a Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársaival, valamint
különböző állatvédő szervezetekkel, kiemelten
a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal. Kazincbarcika
Város Önkormányzata és az alapítvány közötti
szerződésnek köszönhetően a rendészet által
befogott kóbor ebek jelentős hányadát ez a
szervezet fogadja be és gazdásítja.
Tavaly 450-500 kutya fordult meg a rudabányai
menhelyen, melyből 176 került oda városunkból.
A rendészet 78 esetben intézkedett kóbor ebek
befogásával és elhelyezésével kapcsolatosan.
Azokban az esetekben amikor az eb rendelkezik
azonosítóval a gazda felkutatása után a kutyát
visszaadják a tulajdonosának. Minden esetben
vizsgálják az oltási papírokat, valamint a tartási
feltételeket. Amennyiben hiányosságot tapasz-

– Idén eddig nyolc esetben fogtunk be kóborló ebet a város területén és adtunk vissza a
beazonosított gazdáknak, illetve szállíttattunk
el a rudabányai állatmenhelyre. Kollégáim közreműködnek a befogott állatok gazdásításában
is – mondta el a rendészeti vezető.
Az ebrendészeti telephelyekre vonatkozó szigorodó működési feltételek miatt
várhatóan egyre több
menhely szűnik majd
meg a közeljövőben. A
rudabányai telephely
minden jogszabályi
előírásnak megfelel,
és felkészültek arra is,
hogy emiatt még több
állatot kell majd befogadniuk. A menhely
folyamatosan bővül,

tavaly 15 újabb kenel épült a meglévők mellé.
A befogadott állatokat ellátják és igyekeznek
minél hamarabb gazdát találni nekik. Lehetőség
szerint az állatokat a gondozók szállítják el új
lakhelyükre, ezáltal ellenőrzik, hogy megfelelő
körülmények közé kerüljenek.
Az örökbefogadandó kiskedvenceket a Borsod
Állatvédő Alapítvány Facebook-oldalán is meg
lehet találni egy fényképpel és egy rövid leírással.
Fontos, hogy csak akkor vegyünk vagy fogadjunk örökbe bármilyen kedvencet, ha alaposan
és jól átgondoltuk a vele járó felelősséget, kötelezettséget, terheket, és élete végéig gondoskodni tudunk a számára optimális környezetről
és életfeltételekről.

Ha kóbor állatot lát, a rendészetnél
tegyen bejelentést a (06-48) 512-392
vezetékes, illetve a (06-20) 282-0720
mobilszámon, vagy személyesen a
Rákóczi tér 4. szám alatti irodában.
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KÖZMEGHALLGATÁS

IDÉN IS VÁLASZT KAPTAK KÉRDÉSEIKRE A KAZINCBARCIKAIAK
Mindössze tizenkét felszólaló volt
azon a közmeghallgatáson amit
január 6-án tartott Kazincbarcika
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az eseményt
minden olyan felületen előzetesen meghirdette az önkormányzat, amit a városlakók napi szinten
felkereshetnek. A koronavírus-járványra való tekintettel a testület
döntése alapján a lakók egyesével
tehették fel kérdéseiket. A pandémiás helyzet ellenére a városatyák,
a polgármesteri hivatal osztályvezetői, a kazincbarcikai intézmények
és cégek vezetői személyesen voltak jelen az ülésen. A megjelentek
a helyszínen kaptak visszajelzést
és választ kérdéseikre a városvezetőktől.
A legtöbb érdeklődő az egykori
Aranyalma kertszövetkezet területén létesített, zártkerti ingatlanok
helyén felépített családi házakból,
illetve az azok alatt található ingatlanokról érkeztek. Ők az ott
kialakult csapadék- és szennyví-

zelvezetési problémával, valamint
az Aranyalma utca rossz állapota
miatt fordultak segítségért az önkormányzathoz.
A terület előzetes koncepcióterv
nélkül épült be, ezért gondot jelent
mind a szennyvíz, mind a csapadékvíz kezelése csak úgy, mint a
szilárd burkolatú út hiánya.
Az országos szabályozások szerint
az önkormányzatnak nem kötelezettsége a terület közművekkel
való ellátása, az a tulajdonosok feladata, amit azóta se sikerült önállóan megoldaniuk. Bár a tulajdonosok saját szakállukra kezdték meg

ingatlanjaik építését, a mindenkori
városvezetés már korábban is sokat segített a körülmények javításával.
Többször foglalkozott már a kérdéssel újságunk is, így sokan tudhatják, hogy az önkormányzat az
ivóvízhálózat biztosításában, a
közvilágítás kiépítésében, valamint
a csapadékvíz-elvezetés rendezésével is rengeteget tett az elmúlt
esztendőben, de ez idáig minden
igényt kielégítően nem lehetett
megoldani a problémákat.
Ennek ellenére az elmúlt években
további lakóingatlanok épültek.
A drasztikusan megnövekedett
szennyvízterhelés miatt a csapadékosabb időszakokban az ott

oldása. Példaértékű, hogy ehhez
az ott élők közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével kis mértékben hozzá kívánnak járulni. A
szennyvízvezeték rendszer kiépítésének becsült költségét soknak
találták az ott lakók így saját maguk kívánták megvalósítani a kiépítését jóval kedvezőbb áron, de
megtapasztalták, hogy erre nincs
esélyük az építőiparban kialakult
magas költségek miatt, ezért ismét az önkormányzathoz fordultak
segítségért.
Klimon István alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat a
kivitelezési terveket már elkészítette, amennyiben azt a lakók is elfogadják, akkor a közműszolgáltató

A kiürült épületet a tervek szerint
lebontják.
Szó esett a hulladéktároló kennelek
állapotáról is. A közmeghallgatásra érkező lakos arra panaszkodott,
hogy nem megfelelően használják
azokat, sok helyen nyitva vannak,
valamint a környezetük is nagyon
szemetes. A lakóközösségek pályázat útján juthatnak hozzá ilyen
kennelekhez, azok zárásáról és
tisztán tartásáról, tulajdonosként
nekik kell gondoskodniuk. A hul-

felgyülemlő eső- és szennyvíz a
Tardona úton lakók életét nehezíti meg nagy mértékben már évek
óta.

bevonásával megkezdődhet a gerincvezeték kiépítése. Ezt követően kerülhet majd sor a későbbiekben a csapadékvíz-elvezetésre és
az út aszfaltozására.

ladéktárolóba csak a rendeltetésszerűen bedobott hulladékot
köteles a szolgáltató elszállítani.
A lakóközösségek zöménél bevált ez a rendszer, az úgynevezett
„kukázás” nagy mértékben vis�szaszorult a városban. Jelenleg is
nagy az igény további kennelek építésére, ezért a tervek szerint az
önkormányzat pályázat útján idén
is biztosít forrást a lakók részére a
kennelek építéséhez.
Szintén a hulladékkezeléssel kapcsolatosan jelezték, hogy kevésnek
tartják a zöldhulladéktárolókat, és
bizonyos időszakokban szükség
lenne a gyakoribb elszállításukra
is. Erről az önkormányzat tájékoztatja a szolgáltatót, hogy mielőbb
megoldódjon ez a probléma is.
Számos hasznos észrevétel és jelzés érkezett még a grémium elé,
többek között a klímaváltozás kapcsán a környezetvédelem fontosságára, a légszennyezettség csökkentésének fontosságára hívta fel
a figyelmet egy Szeder utcai lakó.

Az önkormányzat tervei szerint a Várvölgy lakópark teljes
közmű ellátással fogja várni az
építkezni vágyókat.
Az Aranyalma utcai lakók az önkormányzattól kértek segítséget,
hogy a szennyvízhálózathoz csatlakozhassanak. Megközelítőleg 25
millió forintba kerülhet majd a terület szennyvízelvezetésének meg-

A Hámán Kató útról több bérlő is érkezett, ők az önkormányzati ingatlan további sorsára voltak kíváncsiak. A szóban forgó épületben
már csak hat családnak van bérleménye. Mivel a nem használt lakásokban nincs már fűtés és nagyon
rossz állapotba kerültek, ezért a lakóknak egyre nehezebb a normális
életkörülményüket fenntartani. Az
önkormányzati ingatlanok kezelésével megbízott Barcika Szolg Kft.
azoknak a családoknak tud segíteni, akik együttműködőek, nincs
jelentősebb közüzemi és bérleti díj
tartozásuk. A cég munkatársai a
közeljövőben minden érintett családdal felveszik a kapcsolatot és
személyre szóló ajánlatot és segítséget kapnak, hogy megfelelő állapotú ingatlanba költözhessenek.
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TÁRLAT

Szász-szőnyegek a Mezeyben
„Szász-szőnyegek” címmel nyílt kiállítás a Mezey István Művészeti
Központban január 21-én. A tárlaton Vámos Arnold tulajdonában lévő
Szász Endre festőművész által tervezett faliszőnyegeket csodálhatja
meg a művészetkedvelő közönség.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
nyílt tárlaton a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendéke,
Daróczi Péter és zongoratanára,
Begala Andrea közösen adták elő
Kacsóh Pongrác: Bagó Egy rózsaszál szebben beszél című dalát a
János vitézből.
A kiállítást Vámos Arnold nyitotta
meg, aki a legteljesebb Szász Endre
festőművész által tervezett faliszőnyeg gyűjteménnyel rendelkezik. A kiállító célja, hogy megismertesse az emberekkel a sokoldalú
művész által tervezett faliszőnyegeket.
Szász Endre összesen 19 db tervet
készített, amelyből 17 valósult meg.
Megközelítőleg 3000 db szőnyeg

hagyta el a Soproni Szőnyeggyárat,
ebből Vámos Arnold tulajdonában
van több, mint 500 db.
Szász Endre Munkácsy Mihály-díjas magyar festő, grafikus, látványtervező, porcelánfestő, a kortárs
képzőművészet egyik legismertebb és legsokoldalúbb alakja.
Gyermekkorától kezdve természet
után rajzolt, tizenöt évesen volt az
első kiállítása. A klasszikus mesterek technikájából merítő, s azt
szürrealisztikus elemekkel ötvöző
festői stílusával széles körben ünnepelt festővé vált. 1980-tól újabb
műfajban kamatoztatta tehetségét, a hollóházi porcelán manufaktúrában több jelentős porcelánmotívumot jegyez. Keze nyomát őrzi
a Budapesten az M3-as metróvonal Dózsa György úti metróállomásán, mindkét irányban található
egy-egy méretes, Dózsát ábrázoló
tűzzománc alkotása is. Szász Endre művészete egyedi, a 20. századi
hazai grafikában és festészetben
meghatározó, iskolateremtő.
A kiállítás március 18-áig tekinthető meg a Mezey István Művészeti
Központ kiállítótermében.

A MAGYAR KATOLIKUS
JELENLÉTRŐL A VILÁGBAN

A „Magyar katolikus jelenlét a világban” című vándorkiállítás január 20án nyílt meg Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportcsarnokban.

Ábrahám Béla a kazincbarcikai szalézi rendház igazgatója köszöntötte először a nagyérdeműt, majd a
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti
Iskola pedagógusai zenei kíséretét
hallgathatták meg a látogatók. A
köszöntők sorát Klimon István Kazincbarcika város alpolgármestere
nyitotta, aki a színes és sokrétű
szalézi jelenlétre helyezte a hangsúlyt, ami tökéletesen illeszkedik a
város profiljába.
Demeter Zoltán országgyűlési
képviselő elmondta, hogy az éppen zajló ökumenikus imahét időszakában, mint református tiszteletes és mint keresztény képviselő
is jelen van, mindkét minőségében
fontos szerepet játszik az egyház,
így külön örül, hogy együtt ünnepelhet a jelenlévőkkel.

Érszegi Márk Aurél, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója, mint a vándorkiállítás gazdája kitért arra, hogy
a tavaly megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
készült tárlat létrejöttében rengeteg diplomata, nagykövet, számos
utazó kolléga munkája, megannyi
archívum, levéltár, anekdota leporolása és elfeledett esemény, személy „újra feltalálása” játszott szerepet. Nacsa Lőrinc országgyűlési
képviselő az angyali kör szerepét
domborította ki köszöntőjében.
Andrásfalvy János szalézi tartományfőnök atya pedig az egység
fontosságára hívta fel a figyelmet.
A kiállítás február 15-ig tekinthető
meg a Don Bosco Sportközpontban Kazincbarcikán. (szaleziak.hu)

KÖSZÖNTÉS

KILENCVEN ÉVES LETT JULIANNA NÉNI BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT BÉLA BÁCSI!
Tóth Lászlónét lánykori nevén Szokolai Juliannát 90. születésnapja alkalmából köszöntötte dr. Perjési Zsolt önkormányzati képviselő.
Julianna néni nagyon jó egészségi
állapotnak örvend, főz, mos, takarít, szabadidejében pedig rejtvényt
fejt. Az ünnepelt 1932. január 22-én
született Sajószentpéteren. Iskolás
évei után az akkori Borsodi Vegyi

Fürjes Bélát családja körében kilencvenedik születésnapja alkalmából
köszöntötte Klimon István Kazincbarcika alpolgármestere január 14-én.

Kombinátnál adminisztrátorként
dolgozott. Julianna néni férjével
haláláig szeretetben békességben
éltek, gyermekük nem született.
Kilencvenedik születésnapja alkalmából dr. Perjési Zsolt egy csokor
virággal, valamint a miniszterelnök
kézjegyével ellátott oklevéllel köszöntötte Tóth Lászlónét.
Béla bácsi jó egészségnek örvend. Fürjes Béla 1932. január 14én született Járdánházán. Két lánya
született, akik négy unokával, az
unokák pedig három dédunokával
ajándékozták meg. Béla bácsi feleségével hatvan évig tapasztalhatta meg a féltést, aggódást, a
sok -sok örömöt és bánatot, amit
az élet eléjük görgetett. Az elemi
iskolát Járdánházán, a polgárit pedig Ózdon végezte el, majd 1948-

tól hentes-mészárosnak tanult.
1952-ben vonult be katonának.
1954-től 1992-ig boltvezetőként
dolgozott. Munkáját nagy lelkesedéssel, precízen, pontosan, nagy
szakmai alázattal végezte a vásárlók és a Borsodi Kiskereskedelmi
Vállalat megelégedésére. Felettesei
számtalan alkalommal elismerték
jutalmakkal, kiváló dolgozói oklevelekkel és miniszteri kitüntetéssel.
1992-ben nyugdíjba vonult.
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VEGYÉSZ RÖPLABDA CLUB KAZINCBARCIKA

Négy év után újra a Magyar Kupa döntőben

Kazincbarcika csapata jutott be elsőként az MVM Magyar Kupa 2022-es
döntőjébe, ahol 4 év után fog újra szerepelni. Vasárnap pedig több mint
kétórás mérkőzésen sikerült a Vegyész RC Kazincbarcikának legyőznie a
Fino Kaposvárt a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának 8. fordulójában.
A korábban elszenvedett hazai 3:0ás vereség után, január 20-án a
visszavágót játszotta idegenben
a Fino Kaposvár ellen a Vegyész
RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata az MVM Magyar Kupa
elődöntőjében. A fiúk óriási izgalmak közepette, aranyjátszmában
búcsúztatták a Kaposvárt, így Kazincbarcika csapata jutott be elsőként az MVM Magyar Kupa 2022es döntőjébe, ahol 4 év után fog
újra szerepelni. Egy ilyen győzel-

met még napokig lehetett volna
ünnepelni, azonban erre nem volt
sok idő, hiszen január 23-án egy
rendkívül fontos bajnokit játszott
a VRCK, éppen a kupából kiejtett
Kaposvárral, amelyet 3:2-re ismét
sikerült megnyerniük. A két csapat
tehát másfél héten belül harmadszor találkozott egymással.
– Kell a siker az Extraligában is, hiszen a Vegyész harmadik a tabellán, öt ponttal a Kaposvár mögött.

Az első lépést megtettük, ott vagyunk a kupadöntőben, de a megkezdett utat szeretnénk folytatni és finalisták szeretnénk lenni a

bajnokságban is – mondta Toronyai
Miklós, a Vegyész RC Kazincbarcika
vezetőedzője, a Kossuth Rádiónak
adott interjújában. (vrck.hu)

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

TART A FELKÉSZÜLÉS

Rövid téli szünetet követően a Kolorcity Kazincbarcika SC január 3-án
kezdte meg a felkészülését a 2021/2022-es bajnokság február 13-án
induló tavaszi szezonjára. A Kazincbarcika 2022-es első tétmérkőzése
azonban nem a bajnokságban lesz, hiszen a MOL Magyar Kupa nyolcad
döntőjében az NB III Közép csoportjában szereplő Ceglédi VSE ellen február 5-én vívhatja majd ki a továbbjutást.

A csapat kerete nagyban nem alakult át a téli átigazolási szezonban,
hiszen eddig egy távozóról és három érkezőről adtak hírt.
A csapathoz a felkészülés kezdetekor Pinyaskó László és Rjasko
Viktor csatlakoztak. A huszonkilenc esztendős futballisták az ukrán másodosztályban szereplő FC
Uzhgorod csapatától igazoltak Kazincbarcikára. Rjasko Viktor, mint
védekező középpályás számos,
az ukrán bajnokságokban szereplő első és másodosztályú együttest erősített, sőt a 2015/2016-os
magyar bajnoki idényben az akkor még NB I-es Balmaz Kamilla

Gyógyfürdő tavaszi játékoskeretének is tagja volt, valamint játszott a Hatvan, a Cigánd és az Eger
csapataiban is. A több poszton bevethető Pinyaskó László leginkább,
mint szélső támadó számíthatnak
tavasszal a Kazincbarcika mérkőzésein. A labdarúgó korábban Ukrajnában töltötte pályafutása nagy
részét, ahol javarészt első és második vonalban szereplő kluboknál
játszott (FK Minaj, FK Serednye),
illetve a szlovák bajnokságban is
pályára lépett már, februártól pedig a Kazincbarcika színeiben is bizonyíthat. A héten számoltak be
egy újabb erősítésről a huszonöt

éves Pálinkás Gergő személyében.
A nyíregyházi nevelésű játékos korábban a Merkantil Bank Ligában
szereplő Nyíregyháza Spartacus
FC és Dorogi FC csapatainál is bizonyított, illetve NB III-as rutinra is
szert tett a Nyírbátor és Jászberényi FC együtteseinél.
A három érkező mellett Kálmán
Szilárddal közös megegyezéssel
bontott szerződést a Kolorcity
Kazincbarcika SC. A huszonnégy
éves játékos nyáron érkezett csapathoz, ahol tizenhat mérkőzésen
szerepelt, ebből három alkalommal volt kezdő és tizenháromszor
lépett pályára csereként. A labdarúgó az itt töltött fél év alatt öt
gólt szerzett a Barcika színeiben,
kétszer volt eredményes a bajnokságban, illetve háromszor a MOL
Magyar Kupa mérkőzésein. Kálmán
Szilárd több játéklehetőség reményében távozott Kazincbarcikáról.
A keret mellett a szakmai stáb is
erősödött az új évben, hiszen a

Kolorcity Kazincbarcika SC január eleji felkészülésének kezdetén
érkezett a csapathoz a harmincnégy éves Gudovics Attila, aki mint
erőnléti edző segíti az együttes
felkészülését. A sportszakember
számos területen szerzett tapasztalatot, melyeknek köszönhetően több téren lehet a klub segítségére.
– Az előző félévben a 12 kapott gól
mellett, a szerzett 62 gól önmagáért beszél, nagyon jók az egyéni,
valamint a csapatteljesítmények
– árulta el Varga Attila a Kolorcity
Kazincbarcika SC vezetőedzője, aki
hozzátette:
– A jelenlegi időszak a fejlődésről
szól, mind klub, mind csapatszinten, ennek első lépéseként már
elkezdtük a felkészülést a következő idényre, amire egy nagyon
rövid felkészülési időszakunk van,
hiszen február 5-én már a Magyar
Kupában van jelenésünk Cegléden.
(kbsc.hu)

A Kolorcity Kazincbarcika felkészülési programjába hét
edzőmérkőzés került, melyből lapzártánkig a csapat ötöt
játszott le, ezek eredményei a következőek:
Január 12.����������������������������������������������������������������������DVSC - Kolorcity Kazincbarcika SC 4-0
Január 15.�������������������������������������������������������������������Kolorcity Kazincbarcika SC - DVTK II. 2-1
Január 19.������������������������������������������������������Kolorcity Kazincbarcika SC - Kozármisleny 1-0
Január 22.�������������������������������������������������������������� Kolorcity Kazincbarcika SC - Vasas FC 2-0
Január 26.������������������������������������������������������������������������������ Kolorcity Kazincbarcika SC - Kassa
Január 29. �����������������������������������������������������12:00 Kolorcity Kazincbarcika SC - Balmazújváros
Január 29.������������������14:00 Kolorcity Kazincbarcika SC - Nyíregyháza Spartacus FC II.

A Miskolci Egyetem Műszaki és Anyagtudományi Kara,
a Wanhua BorsodChem Zrt., az Irinyi János Református Oktatási Központ,
valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata együttműködésével

VEGYÉSZMÉRNÖK
EGYETEMI ALAPKÉPZÉS INDUL
A 2022/23-AS TANÉVBEN
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