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Közel 30000 lufiból épült Magyarország első léggömb mesevilága

Kiállítás a Felföldi Fotográfusok 2020 és 2022
közötti legszebb pillanatképeiből

A The Sharonz nyitotta meg a KolorFesztivál
Csónakázó-tavi zenei hétvégéjét

A Bagossy Brathers Company
robbantotta be a bulit a nagyszínpadon

Sportlegendák relikviáin keresztül
ismerhettük meg a Kazincbarcika sportéletét

A Pataky Művek csapott a húrok közé a rockünnepen

Az EDDA Művek rocklegendái hozták a formájukat,
„szétzúzták” a színpadot

A Torz zenekar beizzította a fesztiválozókat
vasárnap estére

Idén ismét hatalmas bulit csinált a kazincbarcikaiak
nagy kedvence, a Kowalsky meg a Vega

A Kolorakadémia előadásain a klímaváltozáshoz
való alkalmazkodás volt a fő téma
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Szabadtéren a népszerű musical, A padlás a Veres 1 Színház előadásában

Edelényben Horgas Eszter fuvolaművész, Hárs Viktorral és a
Barcika Consort Régizene Együttessel nyitotta a KolorCountryt

A Gruop’n Swing remek a hangulatú koncertet adott

Új fényköntöst kapott a Polgármesteri Hivatal

Nekézsenyben, a Konkordi Teraszon St. Martin fújta

A Csík zenekar mindig megmozgatja
a kazincbarcikai közönséget

A Polgármesteri Hivatalt
a LaLuz Visuals csapata festette újra fénnyel

A Felső-Barcikai Református Egyházközség templomában
muzsikált a Theater Brass

Edelényben, a Borsodi Tájházban Varga Andreaával
lépett fel a Miskolc Dixieland Band

Szudki Osayma moderntánc-kurzusával kezdődött
a Táncos Szakmai Hét
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Kugler Zsolt street dance kurzusával folytatódott a programsorozat

Feledi János is megtartotta a jazztánc-workshopot

Cukiságok a Kolor Kölyöksziget állatsimogatóban

Kreatív tipegő a legkisebb fesztiválozóknak

Újrahasznosítás az öko-műhelyben

A BMH óriás társasjátékán keresztül ismerkedhettek a kicsik
a szelektív hulladékgyűjtéssel

A népszerű Egyszervolt Mesezenekar
koncertjére ropta apraja-nagyja

GitÁria: Vihula Mihajlo Vajda Évával és Marozsán Zoltánnal
zenélt a bánhorváti református templomban

A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei a Fő tér táncszínpadán

A Feledi Projekt TestTérkép előadása
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Folytatódott a modernánc-kurzus Szudki Osaymával

Bencs Kitti hastánc-worksopján sok volt az érdeklődő

Interaktív játékok várták a kreatív tipegőket

Népi kézműves játszóház és mesterségbemutató
a Kolor Kölyökszigeten

A Makám Együttes koncertjén
a maradék energiájukat is levezették a gyerekek

A Fool Moon együttes
a Szent Család-Templomban lépett fel

A Flash Táncstúdió hastáncműsorral
hergelte a kedélyeket

Kugler Zsolt a street dance alaplépéseit mutatta be

Ádám Dorottya bachata workshopja

Az Öko-műhelyben alkotássá vált a hulladék
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MInden korosztály megtaláhatta a saját programját

A legkisebbek fesztiválját a Rutkai Bori Banda
Zenekar záróbulija tette emlékezetessé

A D-Dance Company bachata műsora
forrósította a hangulatot

Nem maradhatott el Kugler Zsolt street dance kurzusa sem

Hot Jazz Band Dubicsányban adott frenetikus koncertet

Bábel Klára és Illés Eszter dallamai töltötték meg
a Szent János Görögkatolikus Templomot

Finomságok a Gasztroutcában

A Valmar megtöltötte a főteret

Kugler Zsolt és Társulata felszántotta a táncszínpadot

A TNT is ért a hangulatteremtéshez
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Sokan barangoltak a Gasztroutcában

Bencs Zoltán moderntánc-workshopja

Király Viktor dobogtatta meg a női szíveket

Flash Táncstúdió moerntánc bemutatója nagy sikert aratott

Nagyon jól nyomta a Republic is, óriási buli volt

Augusztus 20-án Szitka Péter polgármester
megszegte az új kenyeret

A Szirtes Folk Band lenyűgöző koncertet adott

A Varidance Magyar táncRaPszódia előadása
zárta a nagyszinpad programját

Tűzijátékkal ért véget a 9. Kolorfesztivál Kazincbarcikán

Az Allera Quartet Kazincbarcika-Alsói
Református Egyházközség templomában
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AUGUSZTUS 20.

Ünnepi képviselő-testületi ülésen
Augusztus 20-án, az államalapításunk és Szent István koronázása napján tartottak ünnepi képviselő-testületi ülést Kazincbarcikán, ahol a
város legrangosabb kitüntető díjait adták át. Idén Kazincbarcika Város
Képviselő-testületének Elismerő Plakett kitüntető díját Horváthné Geleta Mária, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák nyugalmazott vezetője,
Máthéné Kacsinkó Katalin mesterpedagógus, valamint Pátrovics Géza.
súlyemelő edző kapta; a Pro Urbe Kazincbarcika kitüntető díját dr. Sád
Edvárd közjegyző és dr. Tóth Erzsébet Mária, a BorsodChem Zrt. foglalkozás-egészségügyi főorvosa, a XIII. körzet háziorvosa, a Városi Kórház
Rendelőintézetének volt igazgatója vehette át.
Az ünnepi képviselő-testületi ülésen több év kényszerkihagyás után
ismét részt vettek Kazincbarcika
testvérvárosi partnerei is. Idén
Heidi Stautner tanácsadó és férje
érkezett Burgkirchenből; Yaso Minkov, Dimitrovgrad alpolgármesterét kísérte el Gergana Krasteva önkormányzati tanácselnök és Dinko
Gospodinov osztályvezető; Adam
Rams Knurow polgármesterével
és feleségével Barbara Rams-szal,
Anna Misiura igazgató és Eugenusz
Alczynski érkezett városunkba.
Sajnos a háborús helyzet miatt ukrán testvérvárosunk, Técső
nem képviseltette magát az ünnepségen. Az orosz-ukrán háború

kitörését követően Kazincbarcika
Város Önkormányzata azonnal felvette a kapcsolatot a településsel
és felajánlotta segítségét. Az önkormányzat által biztosított segélyszállítmányok többek között
kötszereket, gyógyászati segédeszközöket, gyógyszereket, hord
ágyakat, tolószékeket, tisztítószereket, tűzoltósági munkához
szükséges felszereléseket és tartós élelmiszereket tartalmaztak.
Técsőnek szüksége volt egy nagy
méretű egészségügyi sátorra is,
amit az önkormányzat szintén tudott biztosítani, ami óriási segítséget jelentett testvérvárosunknak.
A városban a példaértékű össze-

fogásnak köszönhetően rengeteg
adomány érkezett, amelyet az önkormányzat eljuttatott az ukrajnai
településre.
Az ünnepséget Szirtes Edina Mókus Erkel Ferenc-díjas hegedű
művész, énekesnő, zeneszerző
produkciója nyitotta meg. Ezt követően dr. Janka Gábor parókus,
Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök, Bundzik Attila és Kolumbán
Gábor református lelkész közösen
szentelték meg a nemzeti színű
szalaggal átkötött, frissen sütött

kenyeret. Mivel a probléma aktualitása napjainkban igencsak meghatározó, ezért az imádságuk során
mindannyiunk kiemelt kívánságát
közvetítették: „Mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma!”.
Klimon István alpolgármester ünnepi köszöntőjében többek között
az új kenyérről, mint szimbólumról beszélt, és kiemelte a baráti és
testvéri kapcsolatok jelentőségét:
– A mostanában kialakult rendkívül
nehéz helyzetben még fontosabb,
hogy ápoljuk a kapcsolatainkat,

Képünkön balról: Szitka Péter, Horváthné Geleta Mária, Szilágyi Lászlóné, Dr. Tóth Erzsébet, Dr.Sád Edvárd, Máthéné Kacsinkó Katalin, Schottnerné Szabó Lívia, Dr. Kerekes Anna, Dr. Makkai Orsolya, Klimon istván
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emlékeztek az államalapításra
őrizzük meg barátainkat, testvéreinket, ha másképp nincs rá lehetőségünk, legalább a szívünkben
– mondta el a városvezető.
Az augusztus 20-ai ünnepi képviselő-testületi ülésen a város legrangosabb kitüntető díjait vehették
át olyan személyek, akik a település
életében, a településért maradandót alkottak, a város fejlődéséhez,
jó hírének, elismertségének növeléséhez hozzájárultak. Az elmúlt
hónapokban több személy is városi
elismerésben részesült, melyeknek
átadására szintén az ünnepségen
került sor.
A díjakat Szitka Péter polgármester, dr. Makkai Orsolya alpolgármester és Klimon István alpolgármester adta át a kitüntetetteknek.
Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült Schottnerné Szabó Lívia, a Szalézi Szent
Ferenc Gimnázium pedagógusa.
A tanítványai rajonganak érte, a
pedagógustársai pedig tisztelik őt
a szerénységéért, együttműködő készségéért, segítőkészségéért. Szakmai munkájára a magas
színvonal volt mindig is jellemző,
oroszlánrésze volt abban, hogy
20 év alatt az iskola eljutott odáig,
hogy a korábbi 30-40%-kal szemben ma az érettségizők 80-90%-a
legalább középfokú nyelvvizsgával
rendelkezik.
A Kazincbarcika Város Egészségügyéért kitüntető díjat dr. Kerekes
Anna Vilma radiológus, osztályvezető főorvos kapta.
Dr. Kerekes Anna 1974. október
1-jétől dolgozik a Kazincbarcikai
Városi Kórház Röntgen Osztályán.
A kiváló szakember betegekkel
való bánásmódja is pédaértékű,
hiszen emberségével bármilyen
problémával küzdő pacienst meg
tud nyugtatni, bármilyen kérdésben tud segíteni a hozzá fordulóknak. Tudásvágya kimeríthetetlen,
folyamatosan továbbképzi magát
és kollégáinak is szívesen átadja
tudását. Munkája nélkülözhetetlen az osztály zavartalan működéséhez.
A Kazincbarcika Város Közszolgálatáért kitüntető díjat Szilágyi

Lászlóné kormányablak szakügyintéző vette át.
Szilágyi Lászlóné 1980-ban helyezkedett el a Kazincbarcika Városi
Tanács VB Termelés-ellátás Felügyeleti Osztályán, majd rövid idő
elteltével a Pénzügyi Osztály Adócsoportján folytatta tevékenységét. 2015-től a Kazincbarcikai Járási
Hivatal kormányablak szakügyintézője. A közel 42 éve folyamatos
közszolgálati munkáját mindvégig
rendkívüli szorgalommal, precizitással, felelősségteljesen és nagy
szakmai hozzáértéssel végezte.
Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Elismerő Plakettje” azoknak a városhoz kötődő
személyeknek és közösségeknek adományozható, akik a tudományok, a művészetek, az oktatás-nevelés, a kulturális, társadalmi
és gazdasági élet, a gyógyítás területén, valamint a város közigazgatásában kifejtett példaértékű,
magas színvonalú munkájukkal
hozzájárultak Kazincbarcika fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.
2022-ben.
Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakett
kitüntető díját kapták:
Horváthné Geleta Mária, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák nyugalmazott vezetője.
Munkáját mindig a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, szeretete
jellemezte. Az óvodás gyermekek
egyéni fejlettségének figyelembevételével kiemelten foglalkozott a
komplex személyiségfejlesztéssel a népi hagyományok ápolásával
ötvözve. Pályája kezdete óta nagy
hangsúlyt helyezett szakmai fejlődésére az új, korszerű pedagógiai
módszerek, technikák alkalmazására. Vezetőként fontos feladatának tekintette az intézmény óvodapedagógusainak mentorálását.
Elméleti és gyakorlati munkájával
kiemelkedő módon járult hozzá a
városi nevelés-oktatás fejlesztéséhez, példaképül szolgálhat a város fiatalságának.
Máthéné Kacsinkó Katalin mesterpedagógus.
Az aktív tanítás során számos diákot készített fel sikeresen az érettségikre és a felvételikre. Munkáját a

pontosság, a precizitás jellemezte.
2008. szeptember 1-től igazgatóhelyettesi feladatokkal bízta meg az
akkori igazgató. Pályája során fontosnak tartotta a folyamatos önképzést és önfejlesztést. Számos
továbbképzésen vett részt, amelyen minőségbiztosítási, életvezetési ismereteket szerzett. 2014-től
az akkor bevezetett új pedagógus
életpályamodellhez kapcsolódóan tanfelügyeleti szakértői tanfolyamot végzett, így ettől az évtől
kezdődően az Oktatási Hivatal
megbízásából folyamatosan végzi
mestertanári minősítésben a tanfelügyeleti és minősítési munkát.
Pátrovics Géza súlyemelő edző, aki
jelenleg a lengyelországi Rasynban
a Masters Súlyemelő Európa-bajnokságon vesz részt, a kitüntetést
egy későbbi időpontban veszi át.
A Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Pro Urbe Kazincbarcika” díja azoknak a városban
élő, alkotó vagy munkásságukkal
a városhoz kötődő alkotóművészeknek, kutatóknak, elméleti és
gyakorlati szakembereknek adományozható, akik a tudományok,
művészetek, kultúra, kommunikáció, gazdaság vagy a közélet egyéb
területein maradandót alkottak,
vagy átlagot meghaladó színvonalú munkavégzésükkel a település lakossága körében is elismerést
váltottak ki.
2022-ben Kazincbarcika Város
Képviselő-testületének Pro Urbe
Kazincbarcika kitüntető díját kapta
dr. Sád Edvárd közjegyző és dr. Tóth
Erzsébet Mária, a BorsodChem Zrt.
foglalkozás-egészségügyi főorvosa, a XIII. körzet háziorvosa, a Városi Kórház Rendelőintézetének volt
igazgatója.

A kitüntetettekről készült kisfilm
a kolorline.hu oldalon megtekinthető.
A fesztivál főszervezője, a Barcika
Art Nonprofit Kft. és Kazincbarcika Város Önkormányzata szintén
az ünnepi képviselő-testületi ülés
vendégei jelenlétében köszönte
meg a KolorFesztivál két kiemelten fontos együttműködő partnerének és támogatójának a segítséget. A támogatói diplomákat Szitka
Péter polgármester és Heidrich
Zsolt, a Barcika Art Nonprofit Kft.
ügyvezetője nyújtotta át a Wanhua-BorsodChem Zrt. képviseletében Klinkó Zoltán kommunikációs

specialistának, valamint az ALTEO
Energiaszolgáltató Nyrt. képviseletében Hohol Gábor energiatermelési igazgatónak.
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LIFE-CLIMPCOOP PROJEKT

DÍJAZTÁK A KREATÍV FALFESTŐKET

Augusztus 16-án került sor a Barcika Art Nonprofit Kft. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében kiírt kreatív falfestési pályázatának eredményhirdetésére.

A nyerteseknek Klimon István alpolgármester
és Klinkó Zoltán, a BorsodChem Zrt. kommu-

nikációs specialistája adta át a díjakat a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
A beérkezett falfestési pályázatokat szakmai
zsűri bírálta el, melynek eredményeként három
pályamunkát választottak ki. A nyertes alkotások készítői oklevélben és pénzjutalomban
részesültek.

A Mátyás király útra már felkerült Szabó Alex alkotása, a Polar Bears. Jelenleg Szentgyörgyi Erika: Megfordult helyzet című képének falfestési
munkálatait tekinthetik meg, akik ellátogatnak
a Babits Mihály útra.
Masir Eszter: Túlélők című műve augusztus végén kerül fel a Mikszáth Kálmán út egyik homlokzatára. (Nem tudott részt venni a díjátón,
nyereményét később veheti át.)
A három új nyertes pályamű felfestésével Kazincbarcika színes házfalainak száma idén 45re bővül.
A pályázat Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából, Kazincbarcika Város
Önkormányzata és a BorsodChem Zrt. által működtetett Klíma Alap támogatásával, a
LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP
azonosítójú, VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT
című projekt keretein belül valósult meg.

KSZSZK CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

ÖVÉK VOLT A TÉR

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti
Központ óvodai és iskolai szociális segítő csapa „Miénk itt a tér” fantázianévvel ezen a nyáron is meghirdette július 4. és augusztus 4. között
gyermekeknek, fiataloknak, családoknak, baráti társaságoknak szánt
programsorozatát.
A nyári szünet tartalmas eltöltése érdekében ingyenes szórakozási lehetőségeket kínáltak a Fő téri játszótéren minden
hétfőn és csütörtökön 13 órától.
A programsorozat csalogató és
retró nappal kezdődött, melynek
keretében a gyerekek akadálypályákat próbálhattak ki, belekóstolhattak régi idők játékaiba is, mint
számháború, ugróiskola, gumizás,
kamázás.  

Az óvodai és iskolai szociális segítőktől már megszokott prevenciós foglalkozások is helyet kaptak, mely a fiatalokkal, szülőkkel
való párbeszédben teljesedett ki.
A részeg és drogos szemüveg segítségével feldolgozták a függőségek témáját. Különböző világnapok köré épült, az érzések, social
media, társas kapcsolatok, barátság témája, melynek célja az érzékenyítés és közösségépítés volt.

Azok is megtalálhatták a kedvükre
való elfoglaltságot, akik kreatívkodni vágytak. A különböző kézműves lehetőségnek köszönhetően a gyerekek követ festhettek,
paracord- és barátságkarkötőt
készíthettek, aszfaltkréta-rajzversenyen ügyeskedhettek. A
résztvevő gyerekeket apró ajándékokkal, csillámtetoválással és az
arcfestéssel jutalmazták.
A program sikeres megvalósulásában közreműködött több együttműködő partner. A miskolci fogyatékosságügyi tanácsadók az
esélyegyenlőség témáját hozták
el a gyerekeknek játékos formában. Ezáltal megtapasztalhatták
a fogyatékossággal élők nehézségeit, jobban megérthették őket, illetve elfogadóbbá válhattak. Két
alkalommal is ellátogatott a Hajdúsági Vakvezető és Segítő Kutya Képzésért Alapítvány Kertész
Ágota, kutyaterapeuta, kutyakiképző vezetésével. Ágotától megtudhatták a jelenlévők mi mindenre képesek a segítő kutyák, hogy
mi az alapengedelmesség, és ezen
kívül milyen trükköket taníthatunk
meg kutyáinknak.
Az utolsó héten a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egy
KRESZ-parkkal vezette be a gyerekeket a közlekedés szabályaiba.
Az egy hónapon át tartó programsorozat méltó lezárása volt egy

városkvíz. A családok csatangolhattak a városban, rejtvényeket
oldottak meg, a megadott helyeket keresték. A szervezők elmondása alapján boldogsággal töltötte
el őket, amikor látták, hogy a családok, baráti társaságok elfáradva ugyan, de fülig érő mosollyal az
arcukon tértek vissza a feladatok
teljesítése után. Öröm volt számukra látni a lelkesedést, az ös�szefogást és azt, hogy a családok
élvezték az együtt töltött minőségi időt.
A program sikerességét jól bizonyítják a „Miénk itt a tér” Facebook
eseménybe írt szülői visszajelzések. (Részletek: kolorline.hu)
(Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Központ)
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FEJLESZTÉS

ÍVÓVÍZVEZETÉK REKONSTRUKCIÓ MIATT SZAKASZOS
ÚTLEZÁRÁS VÁRHATÓ AZ ALSÓVÁROSI KÖRÚTON

Kazincbarcikán, az Alsóvárosi körúton ivóvízvezeték rekonstrukciós
munkák megkezdésére, és útfelújításra kerül sor augusztuban.

gáltatja. Nagyon örülök, hogy az itt
élőknek a felújítást követően várhatóan évtizedekig biztosított lesz

az akadálymentes ivóvíz-szolgáltatás – mondta el Pásztor László
önkormányzati képviselő.

– Kazincbarcika Város Önkormányzata felmérette a város területén
lévő ivóvízvezeték-hálózatot, és
ütemtervet alakított ki az elhasználódott, elavult szakaszok korszerűsítéséről, valamint biztosítja
a munkálatokhoz szükséges forrásokat. Az Alsóvárosi körúti felújítást
követően, a tervezet alapján további városrészeken folytatódik majd a
beruházás – árulta el Szitka Péter
polgármester.
Az Alsóvárosi körúton mintegy 663
folyóméter szakaszon újítják meg
az ivóvízvezeték-hálózatot.
– Az érintett szakasz 122 háztartás ivóvízvezeték-ellátását szol-

A munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozás várható. A
munkaterület átadását követően a
kivitelező megkezdte az ivóvízvezeték rekonstrukcióját.
A mellékelt ábra szerinti ütemterv
alapján, szakaszos útlezárás mellett fog történi a munkavégzés,
valamint a kivitelezés idejére – a
tervek szerint 6 hétre – az egyirányú forgalomkorlátozást feloldják
a Rezeda és Kálmán I. utcában. A
munkavégzéssel érintett lezárt útszakaszon, a gépjárműforgalom és
parkolás átmenetileg nem lehetséges. Kérjük az ingatlantulajdonosok
megértését!
A várható útlezárásokról folyamatos tájékoztatást adunk.
Kérjük, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott óvatossággal közlekedjenek!

Elkezdődött a Herbolyai út Gábor Áron és Klapka
György utcák közötti szakaszának a felújítása

Elkezdődtek a Herbolyai út Gábor
Áron és Klapka György utcák közötti, jelenleg szilárd burkolattal
nem rendelkező – mintegy 340 m
hosszúságú – szakaszának kivitelezési munkálatai.
Augusztusban az előkészítő munkálatokkal kezdődött a beruházás. Első ütemben az ivóvízvezeték-szakasz mélységét mérik fel
az érintett területen, a tényleges
útfelújítás és a hiányzó árkok kialakítása várhatóan a hónap végén
kezdődik.
– A Herbolyai tavak környezetének
rendezését követően rengeteg panasz érkezett a közszolgáltatóktól, hatóságoktól és a lakosoktól,
hogy nagyon rossz az út minősége,
ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy az érintett szakaszon az
út szilárd burkolatot kap. A felújítást
követően mind a tavakhoz kilátogatók, mind a városrészben élők
könnyebben tudják majd megközelíteni az úti céljukat – mondta
Klimon István alpolgármester.
A beruházás során a megjelölt útszakaszon a jelenleg szilárd bur-

kolattal nem rendelkező szakas�szal szinte megegyező nyomvonal
aszfaltburkolatot kap. Az út a házakhoz közelebbi oldalán 1 m széles térkőburkolatot, valamint 1 m
széles zúzott kő padkát, míg a tó
felőli oldalán 50 cm-es zúzott kő
padkát alakítanak ki. A nyomvonalon 3 db 5,5 m szélességű 10 m
hosszúságú útburkolat-szélesítés
is megvalósul.

A beruházás keretében azokon a
szakaszokon, ahol nem található
árok, annak kiépítésére is sor kerül.
A felújítással érintett időszakban
azok a lakosok, akik csak a Herbolyai útról tudják a telküket megközelíteni a kivitelezés folyamán végig
használhatják az utat. Az útjavítás
több etapban készül el, a munkálatokban érintett szakaszokat a
lakosság csak korlátozottan tudja

majd használni. A munkagépek miatt néhány órás útlezárás várható,
de a lezárt területek a másik irányból – a Tardonai út felől – továbbra is
megközelíthetőek maradnak.
Teljes útzár két ütemben az aszfaltozás során lesz. A forgalomkorlátozásokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. Kérjük
körültekintően használják az érintett útszakaszt!
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KATASZTRÓFAVÉDELEM

A társasházakban se játsszunk a tűzzel!

Idén már négy esetben kellett kivonulnia a kazincbarcikai hivatásos
tűzoltó-parancsnokság tűzoltóinak társasházban keletkezett tűz
miatt, így tizenhatra nőtt 2020 óta
az ilyen típusú tűzesetek száma. Az
tüzek nagy részét a tűzhelyen felejtett étel, illetve a pincében vagy
a lépcsőházban lévő, használaton
kívüli tárgyak és szemét begyulladása okozta.
A társasház az ingatlantulajdon,
ezen belül a közös tulajdonban álló
ingatlan különleges formája. Olyan
jogi megoldás, mely lehetőséget
ad arra, hogy a tulajdon egyrészt
egységes tulajdonként jelenjen,
másrészt az egyes társasházi lakások a tulajdonosok kizárólagos
tulajdonát képezik.
A földterület, melyen a társasház
áll, az épület szerkezeti elemei közös tulajdonban állnak. A közös tulajdont a társasház ingatlan-nyilvántartási törzslapján tüntetik fel.

Az egyes tulajdonostársak kizárólagos tulajdonában álló lakásokat pedig az ingatlan-nyilvántartási különlapon tüntetik fel. Ez a
jogi konstrukció lehetőséget nyújt
arra, hogy a többlakásos ingatlanok
esetében a tulajdonosok élvezzék
a tulajdon egységéből fakadó előnyöket, másrészt a saját maguk
által kizárólagosan használt ingatlanrész kizárólagos tulajdonát is
megkapják és arról egyszerűen és
áttekinthetően rendelkezhessenek. Viszont a társas együttélésnek vannak olyan íratlan, s legfőképpen írott szabályai melyeket a
lakóknak kötelességük betartani.
A társasházak területén a katasztrófavédelem munkatársai rendszeresen tartanak hatósági ellenőrzéseket, amelyek során a vonatkozó
jogszabályi előírások, esetleges
egyedi határozatokban foglaltak
teljesülését vizsgálják. Erről, valamint az ehhez kapcsolódó szabályokról Gálik László Patrik tűzoltó

Fotók: Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

őrnagy, a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági
osztályvezetője tájékoztatott.
A hatósági ellenőrzések célja a biztonság megteremtése, a lakóépületekben történő tűzmegelőzési
szabályok teljesülésének kontrollja.
A társasházak területén a tűzbiztonság megteremtése, fenntartása, a tűz által okozott életveszély
elkerülése a lakók közös érdeke,

valamint a társásházkezelők felelőssége is.
A társasházak alapvető tűzvédelmi
karakterisztikáját - aktív és pas�szív tűzvédelmi rendszerét - a lakóépület építési időszakában hatályos jogszabályi, műszaki előírások
határozták meg. A lakóépület építési időszakában elvárt biztonsági
szintet a használat során folyamatosan fent kell tartani.
A tulajdonosnak, bérlőnek, üzemeltetőnek a lakóingatlanok területén is be kell tartaniuk a kapcsolódó tűzvédelmi használati
szabályokat, ügyelniük kell arra,
hogy tevékenységükkel ne okozzanak tüzet vagy robbanást.
Fontos, hogy a lakóépületek megközelíthetőek legyenek a tűzoltógépjárművekkel, a középmagas
lakóépületek tűzoltási felvonulási területén pedig tilos a parkolás.
Mindez azért szükséges, hogy a
mentést célzó tűzoltói beavatkozás zavartalan legyen.
A társasházak azon közlekedőin,
lépcsőházaiban, amelyek egyben
menekülési útvonalként is szolgálnak, nem helyezhetők el éghető
anyagok és az útvonalat leszűkítő
tárgyak.
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SEGÍTSÉG AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL

TERMÉSZETVÉDELEM

INGYENES ELŐADÁS Sarlósfecskéket mentettek
A KATA-VÁLTOZÁSOKRÓL

Kazincbarcika Város Önkormányzata ingyenes előadással nyújtott
segítséget azoknak a kisadózóknak, akiket érint a kormány által
nemrég elfogadott KATA-módosításáról szóló törvény.

Mint ismeretes az Országgyűlés által július 12-én kivételes eljárásban
elfogadott új KATA-törvény radikális újratervezésre készteti a kisadózókat. Jelentősen szűkül a KATA
választására jogosultak köre: az új
szabályozás kizárólag a lakossági
megrendelőktől bevételt szerző,
főfoglalkozású, egyéni vállalkozóknak engedi meg a KATA választását, kivéve a taxisok. A változás
azokat is érinti, akik üzleti kapcsolatban voltak ilyen vállalkozásokkal.
– Önkormányzatunk mindenképpen szeretett volna segítséget
nyújtani azoknak a helyi kisvállalkozóknak, akik a törvénymódosítás miatt patthelyzetbe kerültek. Városunkban többen is éltek
a KATA adta lehetőségekkel, ezért
úgy gondoltuk, hogy a szakmai körökben méltán elismert szakembert kérünk fel arra, hogy segítsen
ezeknek az üzletembereknek abban, hogyan vigyék tovább cégüket
vagy vállalkozásukat. A pénzügyi
és számviteli tanácsadás területén

széles körű szakmai tapasztalattal
rendelkező Homor József kamarai
tag, könyvvizsgáló, költségvetési
minősítéssel rendelkező adószakértő szívesen fogadta el felkérésünket. Reményeink szerint ezzel
az ingyenes előadással sikerült kiutat mutatni az elsőre lehetetlennek látszó helyzetből – mondta el
Klimon István alpolgármester.
Az előadás során Homor József
kifejtette, miért volt szükség ennek a törvénynek a módosítására.
Összehasonlítást végzett, hogy
mi lesz augusztus végéig, illetve
mi várható szeptember 1-jétől. Ezt
követően azokat az alternatívákat
mutatta be, amelyek segítenek
eldönteni a kisadózóknak, hogy
hogyan tovább. Azok, akik a KATA
mellett döntöttek, megtudhatták, hogy az elkövetkezendő hónapokban milyen teendők és határidők várnak rájuk. A hallgatók
a több mint egyórás előadás alatt
útmutatást kaphattak ahhoz, hogy
vállalkozásukat hogyan folytassák
tovább sikeresen.
A prezentációt követően a résztvevők választ kaptak felmerülő kérdéseikre, és tanácsokkal látta el
őket a szakember.
A teljes előadás megtekinthető a
kolorline.hu oldalon.

MINŐSÍTÉS

„CSALÁDBARÁT” BÖLCSŐDÉK

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Varázskert és Mosolysziget Bölcsődéje megkapta
a Családbarát Magyarország Központ Családbarát Hely minősítését.
A központ stratégiai célja, hogy társadalmunkban
megerősödjön és általánossá váljon a családbarát
értékrend, melynek megvalósulásában a munkahelyek és a
szolgáltatások kulcsfontosságú
szerepet töltenek be. Ennek szellemében jött létre a Családbarát Hely
tanúsító védjegy, mely immár megújult formában minősíti a jelentkező
munkahelyeket és szolgáltató helyeket a családbarát szempontok
megvalósulása szerint.
– A szervezet megkeresésére adtuk be pályázatunkat a családbarát hely minősítésre. A pályázatot

egy pontrendszer alapján bírálták
el, és a végső minősítést megelőzően egy szakember monitorozta az intézményeinket. Figyelték, hogy akadálymentesek-e a
bölcsődék, van-e gyermekeknek kialakított mosdó, biztonságosak-e a játszóbokák. Pluszpontot jelentett,
mindkét intézményben a
sószoba, valamint speciális étrend az ételintolarenciában
szenvedő gyermekeknek. Az is pozitívum volt, hogy évente több alkalommal szervezünk olyan programokat, amelyen a szülők is részt
vehetnek. Mivel bölcsődéink megfeleltek a szigorú kritériumoknak,
hivatalosan is családbarát helyek
lettek, az ezt jelző logó használatára a napokban érkezett meg
az értesítés – tudtuk meg István
Zsolttól a KSZSZK igazgatójától.

A Kazincbarcika Város Önkormányzata által koordinált Ózdi SZC
Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola felújítása során költő
madarakat találtak a tornaterem
külső homlokzatának repedéseiben, ezért a Bükki Nemzeti Park
munkatársainak iránymutatása
szerint a munkálatokat a költési
időszak végéig felfüggesztették.
Az augusztus 8-án történt helyszíni szemlét követően az ornitológus
szakember megállapította, hogy a

fészkeiket elhagyták a fiókák, így a
kivitelezés folytatódhat.
– Természetesen a madarak észlelését követően azonnal leállítottuk
a munkálatokat és értesítettük s
Bükki Nemzeti Park munkatársait, akik segítettek abban, hogy a
madarak biztonságosan kiköltsék a
tojásokat, és a röpképessé válásuk
után zavartalanul folytassák életüket, valamint a felújítás is folytatódhasson. Örülünk, hogy így is segíthettünk a természetnek! – árulta el
Klimon István alpolgármester.

ÚTICÉL KOLORCITY

Várjuk a régi fotókat
Kazincbarcikáról

Vannak emlékezetes fotói Kazincbarcikáról? Ossza meg velünk is!
Szeptember 30-ig várjuk a városról készített régi képeket, legyen
az akár digitális vagy papíralapú,
melyeket maradandó emlékként
mi is megőriznénk az utókor számára a hamarosan készülő „Úticél
KoloCity” című kiadványban.
Ha van olyan régi fotója, amelyen a város jellegzetes épületei, helyszínei láthatóak, és amit
szívesen megosztana másokkal is, akkor küldje el nekünk az
uticelkolorcity@gmail.com e-ma-

il-címre, vagy hozza be személyesen a Mezey István Művészeti
Központba (Kazincbarcika, Rákóczi
tér 9., hétfő-péntek: 10:00-17:00
óra). Minden fotót beküldőt megjutalmazunk egy apró KolorCity-s
ajándékkal.
Fontos, hogy minden képnél tüntesse fel, hogy ki készítette és hol
készült pontosan.
A papíralapú fotókat digitalizálás
után visszajuttatjuk a tulajdonosának.
Mutassuk meg együtt a világnak
Kazincbarcikát!

VÍZIJÁTÉK-SHOW

Töltse be QR-kóddal
a vízijáték menetrendjét!

Hamarosan QR-kód segítségével is megtekinthetik a vízijáték-show
menetrendjét a Fő téri látványossághoz látogatók.
A Fő téri oszlopokra kihelyezett
matricán lévő QR-kód betöltésével a részletes menetrend segíti a
közönséget abban, hogy kiválaszthassa kedvenc dalválogatását a jelenleg 19 számból álló repertoárból.

Minden este 19 órától 21 óráig fél
óránként láthatják és hallhatják a
különleges vízijáték-show-t. Pénteken és szombaton 21 órától egy
10 számból extra produkció is megcsodálható a város főterén.
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SZÍNPADON AZ EXPERIDANCE!
IDŐSEK HÓNAPJA KAZINCBARCIKÁN
Október 28. 19.00 óra

GYÖNGYHAJÚ LÁNY
BALLADÁJA
OMEGA MUSICAL
Jegyár: 6500 Ft

Jegyek szeptember 1-től vásárolhatók online a www.kolorcity.hu oldalon,
vagy személyesen a Mezey István Művelődési Központ jegypénztárában.
A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

REMEKÜL RAJTOLT A CSAPAT

A Kolorcity Kazincbarcika SC július
31-én hazai pályán kezdte meg az
NB II-es pontvadászatot. A csapat
hathetes felkészülését követően a
Dorogi FC-t fogadta akkor a Kolorcity Arénában. és Szemere Balázs,
illetve a csapatkapitány, Ur László góljainak köszönhetően győzelemmel nyitotta másodosztályú
szereplését.
A második fordulóban nem jött ki
ilyen jól a lépés a Barcikának, hiszen Békéscsabán Heil Valternak

idegenbeli győzelmüket is elkönyvelhették. Ezt a mérkőzést követte a másik NB II-es újonc ellen
lejátszott találkozó, az ötödik fordulóban Ádám Ferenc a mérkőzés
hajrájában talált be a kozármislenyi
kapuba, ezzel újabb értékes három
ponttal gazdagítva a csapatot.
A Kazincbarcika eddigi mérlege
négy győzelem és egyetlenegy
vereség, mellyel újoncként a tavalyi NB I-es kieső MTK-t követik a tabella második helyén. Külön öröm a csapatnál, hogy négy

Fotók: kbsc.hu
a srácok munkáját az edzéseken,
mérkőzéseken benne volt a pakliban. Működik a taktikánk, hátul
magabiztosak vagyunk, hiszen a
hatos után az elmúlt meccseken
alig vagy nem kaptunk gólt. Motiváltak vagyunk és továbbra is a
győzelem a célunk. Sokat léptünk
előre fejlődés tekintetében. Szurkolóinkat nagyon tiszteljük, hiszen
rengeteget utazva áldozatokat

hoznak értünk ami miatt, nagy
tisztelettel nézünk rájuk. Hónapok
óta veretlenek vagyunk a Kolorcity
Arénában, amiben ők nagy segítségünkre vannak, számunkra ők
az extra erők. Folyamatosan mellettünk állnak, amit mi igyekszünk
meghálálni – foglalta össze a Ko
lorcity Kazincbarcika SC eddigi teljesítményét csapat vezetőedzője,
Varga Attila.
(Szabó Noémi)

ULTRAFUTÁS

köszönhetően hiába szereztek vezetést, a játékos kiállítását követően a hazaiak uralták a játékteret,
és ezt a végeredmény is tükrözte,
6-1-es összesítéssel tartotta otthon a pontokat az Előre. Azonban
a csapat hamar rendezte sorait,
és a Budafok ellen már újabb győzelmet ünnepelhettek a Kolorcity
Arénában, majd a mosonmagyaróvári hétközi fordulón Székely Dávid
és Takács Tamás találataival első

győzelmükből hármat is a Kolorcity Arénában ünnepelhettek, így a
klub hazai mérlege hibátlan az eddig lejátszott öt fordulót követően.
A Kolorcity Kazincbarcika vasárnap egy igazi borsodi rangadót játszik, hiszen a DVTK vendégei lesznek.
– A bajnokság elején tartunk
szebben fest a tabella, mint azt
előzetesen gondoltuk. Nagy meglepetés a szereplésünk, de látva

ATLÉTIKA

TÓTH ANNA VILÁGBAJNOKI
BRONZÉRMES 100 M GÁTON

Augusztus 6-án a magyar csapat
legjobb eredménye a kolumbiai
Caliban megrendezett U20-as világbajnokságon: a kazincbarcikai
Tóth Anna új korosztályos magyar
csúccsal bronzérmes lett 100 méteres gátfutásban.
A DVTK fiatal tehetsége végig
remekül szerepelt az U 20-as
vb-n. Előbb csütörtökön az elő-

futamban még óriásit mentve is
könnyedén jutott tovább a másnapi
elődöntőbe, majd ott 13.16 másodpercre javította a június végi korosztályos magyar csúcsát, amivel
a 3. legjobb idővel biztosította a helyét a fináléban.
Tigyi József tanítványa a döntőben
aztán még a pénteki idejét is túlszárnyalta! A két jamaicai, a végül
12.77-es versenycsúccsal első Kerrica Hill és a 12.87-tel szintén élete
legjobbját elérő Alexis James között futva is szépen helytállt. Sőt,
kereken 13.00 másodpercre faragta
az U20-as magyar rekordot, aminek köszönhetően 2021 után ismét
bronzéremmel térhet haza a junior
vb-ről.(atletika.hu)

BACKYARD HÉTVÉGE
GYEPÜKAJÁNBAN

Gyöngyösi Róbert kazincbarcikai
ultrafutó a hétvégén részt vett
a Gyepükajánban megrendezett
Backyard Ultra futóversenyen,
melyen 32 óra futás után, 214
km-el a második helyezést érte
el. Ezzel megerősítette a korábbi
két versenyen elért kvalifikációs
eredményét, az októberi csapat
világbajnokságon.

A Backyard Ultra kategória azt
jelenti, hogy a résztvevőknek 6,7
kilométert kell futnia óránként. Az
nyer, aki a legtovább bírja. A tempó

nem számít, az a lényeg, hogy a táv
meglegyen legfeljebb egy óra alatt.
Egy futó addig marad versenyben,
amíg ezt teljesíti és rajthoz áll a következő, minden órában rajtoló futamban. Korábban Tihanyban voltak
ilyen jellegű versenyek, melyen tavaly és idén is részt vett, szép eredménnyel. A magyar válogatott futói
a három verseny legjobb eredményt
elérői közül kerültek ki az októberi
megmérettetésre.
A Gyöngyösi Róberttel készült interjú a kolorline.hu hírportálon olvasható.
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VÁLTOZÁSOK A VÁROSI KÖZLEKEDÉSBEN
A KOLORFUTÁS NIGHT IDEJE ALATT
2022. augusztus 27-én 16.00-23.00 között rendezik meg a BorsodChem Kolorfutás Night futóversenyt Kazincbarcikán. A több száz résztvevővel rajtoló verseny biztonságos lebonyolítása érdekében az alábbi térképen
megjelölt területeken számíthatnak a városlakók útlezárásra vagy a megszokottól eltérő forgalomirányításra.

Forgalom elől elzárt területek

A megadott időpontokban sem a ki-, sem a behajtás
nem lehetséges
• a Jószerencsét úton a Tóth Árpád út
kereszteződéstől az unikornis körforgalomig (16
órától éjfélig),
• az Egressy Béni úton a Tóth Árpád úti
kereszteződéstől a Jószerencsét úti kereszteződésig
(Unikornis körforgalom) (16 órától éjfélig),
• a Jószerencsét úton az Egressy Béni út unikornis
körforgalomtól a Mátyás király úti körforgalomig
félpályás lezárás (16.50-től éjfélig),
• A Szent Erzsébet sétány a Jószerencsét úttól a Liget
utcáig (Polgármesteri Hivatal mögött) (12 órától
éjfélig),

• Liget utca az Építők útjától az Egressy Béni útig
(16.50-től éjfélig),
• Göncz Árpád utca és a mellette lévő terek: Ságvári
tér, Munkácsy tér, Névtelen út (16.50-től éjfélig)
• Egressy Béni út a Jószerencsét úti kereszteződéstől
a Liget utcai kereszteződésig (12.00 -tól).

Egyirányú áteresztőpont

Kifelé elhagyható a terület, a behajtás nem lehetséges
• a Munkácsy tér és a Mezey Kávézó melletti útszakasz
az Építők útja felé,
• a Shell benzinkútról az oroszlán körforgalom felé.

Kétirányú áteresztőpont
• a Fő térről a Mikszáth Kálmán utca felé.

A versenyzők számára kialakított parkoló a Don Bosco Sportközpont parkolója, ami az Attila út – Alsóvárosi
körút felől közelíthető meg. További parkolási lehetőség a Kolorlab Innovációs Központ mögötti parkolóban.

Figyelem, az útlezárások a Volánbusz járatainak útvonalát is érintik.
Az új útvonalakról és a menetrend változásról a buszmegállók menetrend tábláján található tájékoztató!

