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BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS AZ ÁRPÁD FEJEDELEM TAGISKOLÁNÁL

Tanévkezdésre elkészült az Árpád
Fejedelem Tagiskola előtti útszakasz bővítése, valamint már az
újonnan kialakított parkolóhelyeket is használatba vehették a környék lakói.

A fejlesztés során a Mátyás király
út felől az iskola kapubehajtója felé
megépült az új aszfaltozott átkötőút, amire azért volt nagyon nagy
szükség, mert az érintett szakaszon iskolaidőben jelentős torlódások alakultak ki.

– Az útfejlesztésnek köszönhetően várhatóan megszűnnek a torlódások, valamint a társasházak
lakóinak parkolási gondjai is enyhülnek – emelte ki Szitka Péter polgármester.
– A megépült átkötőút csaknem
30 méter hosszú, melynek két oldalán húsz férőhelyes parkolókat
alakítottak ki, melyből egyet mozgáskorlátozottak számára jelöltek
ki, illetve ezek szélein gyalogos járda is épült – tette hozzá Harda Attila önkormányzati képviselő.

MEGÚJUL AZ ALSÓVÁROSI KÖRÚTON AZ IVÓVÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT
Folytatódnak Kazincbarcikán, az Alsóvárosi körúton az ivóvízvezeték-hálózat rekonstrukciós
munkálatok, valamint az útfelújítás.
Az Alsóvárosi körúton mintegy hatszázhatvanhárom folyóméter szakaszon újítják meg az ivóvízvezeték-hálózatot.
A fejlesztés az útjavítási munkálatokkal fog befejeződni.

– A rekonstrukció végeztével 122 háztartás ivóvízvezeték-ellátása válik stabilabbá – mondta el
Pásztor László önkormányzati képviselő.
Mint ismeretes 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 elkészített ütemterv szerint folytatódnak
majd tovább az ivóvízhálózat-rekonstrukciók a
város további területein is – tájékoztatott Szitka
Péter polgármester.
A munkálatok ideje alatt ideiglenes
forgalomkorlátozás várható
Az ütemterv alapján, szakaszos útlezárás mellett történik a munkavégzés, valamint a kivitelezés idejére az egyirányú forgalomkorlátozást
feloldják a Rezeda és Kálmán Imre utcában. A
munkavégzéssel érintett lezárt útszakaszon,
a gépjárműforgalom és parkolás átmenetileg
nem lehetséges. Kérjük az ingatlantulajdonosok megértését!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott óvatossággal közlekedjenek!
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FOLYTATÓDIK A MÁTYÁS KIRÁLY ÚT REHABILITÁCIÓJA

Enyhülhetnek a parkolási gondok
a Fő téren és a Mátyás király úton.

Autóval iskolába, autóval boltba,
autóval dolgozni, autóval menni a
nagyszülőkhöz… 2022-ben természetes, hogy ahova csak tudunk, igyekszünk kényelmesen,
gyorsan, viszonylag olcsón eljutni.
Utóbbi, mármint az olcsóság, mostanában nem mondható, hiszen
jelenleg a benzinárak, hasonlóképpen az élelmiszer- és energiaárakhoz, drasztikusan emelkedtek.
Hetven évvel ezelőtt, amikor Kazincbarcikát tervezték, korántsem
lehetett arra számítani, hogy ilyen
sok gépjármű lesz az utakon, így a
tervezett, vagy kialakítható parkolók számának aránya jóval kevesebb, mint amennyire igény mutatkozik. Az elmúlt évtizedekben
az a tendencia, hogy egy családon
belül akár két-három autót is fenntartanak. Ezzel együtt jelentősen

megemelkedett a városlakók parkolók iránti igénye is.
Korábbi cikkeinkben már olvashattak arról, hogy Kazincbarcika városvezetése különösen nagy gondot fordít arra, hogy igazodva a
városlakók igényeihez, megőrizve
településünk kiemelkedően magas
zöldfelületi mutatóit, épített parkolókat hozzon létre.
– Évek óta következetesen ragaszkodunk hozzá, hogy a Kazincbarcikán kialakított parkolók
igényesek, a szabványnak megfelelőek legyenek, illeszkedjenek
a városképbe. A választókerületi
képviselőkön keresztül a lakossággal egyeztetve számos parkolóhelyet hoztunk létre az utóbbi
években pl. a Pollack Mihály úton,
az Árpád fejedelem téren, Árpád
Fejedelem Tagiskolánál, a Völgy
parki játszótér mellett…kezdve a
legkritikusabbaktól. Az egész városra vonatkozóan alkottuk meg

a parkolási koncepciót, melynek
következő részeként készülhet el
a Mátyás király út melletti parkoló övezet. A beruházás megvalósítására vonatkozóan pályázatot
adtunk be, melynek jelenleg várjuk
az elbírálását. Bízunk benne, hogy
sikeres lesz. - nyilatkozta Szitka
Péter polgármester.
A városvezetés korábban már több
fórumon is hírt adott arról, hogy a
strand funkció a Vízi komplexumnál, a Csónakázó-tó mellett kap
majd helyet a jövőben.
– Önkormányzatunk kiemelt célja, hogy zöldfelületeinket amen�-

nyire csak lehet megtartsuk, ezért
olyan megoldásokra törekszünk,
amellyel ezt megvalósíthatjuk. A
Mátyás király úti, leromlott állapotú
épületek helye kiváló lehetőséget
biztosít új parkolók kialakítására
úgy, hogy ezzel nem sérül a zöld
környezet – mondta el Klimon István alpolgármester.
– A városrészen a rehabilitációnak köszönhetően két probléma is
megoldódik. Eltűnnek a városképet romboló régi épületek, és az új
parkolók enyhítik az itt élők parkolási gondjait – árulta el Riespler Pál
önkormányzati képviselő.

HAMAROSAN BEFEJEZŐDIK A HERBOLYAI ÚTSZAKASZ ASZFALTOZÁSA
is folyamatosan karbantartani, de
nagyon sokan járnak ki kirándulni a
tóhoz, emiatt egyre több kátyú keletkezett, ami balesetveszélyessé
tette az utat. Égetően fontossá vált
az útfelújítás – mondta el Kondorné Sztojka Ágnes önkormányzati
képviselő.
A beruházás során az útszakaszon
a szilárd burkolattal nem rendelkező szakasszal szinte teljesen
megegyező nyomvonal aszfalt-

Hamarosan befejeződik a Herbolyai
út Gábor Áron és Klapka György utcák közötti szakaszának felújítása.
A szilárd burkolattal nem rendelkező mintegy 340 m hosszúságú
szakasz új aszfaltot kapott.
Már augusztusban elkezdődtek
a beruházás előkészítő munkálatai. Első ütemben az ivóvízvezeték-szakasz mélységét mérték fel
a szakemberek, a tényleges útfelújítás és a hiányzó árkok kialakítása augusztus végén kezdődött el.
– Mint városlakó és mint önkormányzati képviselő nagyon örülök ennek a beruházásnak. Régóta vártunk erre a felújításra. Eddig
zúzott köves volt ez az útszakasz,
amit az önkormányzat igyekezett
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burkolatot kapott. Az út mellett,
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 alakítottak ki. Emellett
a nyomvonalon 3 db 5,5 m szélességű 10 m hosszúságú útburkolat-szélesítés is megvalósult.
A beruházás keretében azokon a
szakaszokon, ahol volt árok, annak
kiépítésére is sor került.
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HAMAROSAN ZÖLD KÖRNYEZETBEN, A CSÓNAKÁZÓ-TÓ KÖRÜL
KOCOGHATNAK A FUTÁS SZERELMESEI

Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki,
hogy egy nagy hiányosságot sikerül pótolni, ami
más hasonló méretű városokban rendelkezésre
áll a sportot szeretőknek:
– Nemcsak a futás szerelmeseinek szeretnénk
ezzel kedvezni, hanem mindenkinek, akinek fontos az egészséges életmód és tenni is szeretne
érte. Egy pályázati lehetőséget kiaknázva és
önkormányzati forrást hozzátéve egy ideális
környezetben lehet sportolni a Csónakázó-tó
közvetlen környezetében. A terület egy új funkciót kap, hiszen új játszótér is épül, valamint
a vízikomplexum megvalósításával ezen a területen aktívan és hasznosan lehet eltölteni a
szabadidőt.
Szeptember 16-án megtörtént a kivitelező cég
számára a munkaterület átadása. A futópálya
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Futókör épül a Csónakázó-tó körül, így hamarosan ideális környezetben kocoghatnak a futás
szerelmesei. A fejlesztésnek köszönhetően egy
hiánypótló rekortán burkolatú pályán róhatják
a köröket a sportolni vágyók akár már november végén.

előkészítő munkái és végső retortán burkolat
kiépítése várhatóan nyolc-tizenkét hetet vesz
igénybe.
– Az önkormányzat további célként tűzte ki,
hogy a jövőben a pályát napelemes kandeláberek kihelyezésével teszi még biztonságosabbá
– árulta el Riespler Pál önkormányzati képviselő.
A zöldövezetben az amatőr sportolók, a mindennapos testnevelésórákon résztvevő diákok
vehetik majd birtokba a futókört, de kiválóan alkalmas lesz a tömegsport rendezvényeinek és
versenyeinek a megszervezésére is.

ZAJLIK A MESEVÁR ÉS A NEFELEJCS TAGÓVODA FELÚJÍTÁSA
Az épületgépészeti átalakításokkal megkezdődtek a Mesevár és a Nefelejcs Tagóvódák felújítási munkálatai. Jelenleg a gipszkartonozást és
festést végzik a szakemberek az intézményekben.

A fűtéskorszerűsítés keretében lecserélték a vezetékeket, a szelepeket, illetve a radiátorokat; valamint
átalakították a gyengeáramú rendszert, korszerűsítették az elektromos hálózatot.
Jelenleg az egyes helyiségcsoportok átalakítási munkálatai folynak,
melyek során a kapcsolódó építészeti feladatokat is elvégzik. Ezt követően kifestik az épületek teljes
belső falfelületeit.

Megújulnak a vizesblokkok és a
mosdók, melyek esetében a szükséges mértékben a víz- és szennyvízvezeték cseréjére, építésére is
sor kerül, valamint új akadálymentes mosdót és rámpát alakítanak ki.
A korszerűsítés során megújulnak
az óvodák burkolatai, a korábbi járólapokat és laminált padlókat kicserélik. A helyiségek használatához igazodva több mint 700 m2-nyi
felület kap új burkolatot. Felújítják

és szükség esetén cserélik a beltéri
nyílászárókat.
– A kazincbarcikai óvodákban mindig is példaértékű szakmai munka
folyt. Nagyon örülök, hogy önkormányzatunk biztosítani tudta, hogy
minden intézmény megújuljon, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy még
jobb körülmények között tudjanak
dolgozni az óvodapedagógusok és a
munkatársaik, és még vidámabbak
legyenek a gyermekek, szülők –
árulta el Lövey Zoltán önkormányzati képviselő.
A Nefelejcs Tagóvoda udvarán burkolati felújítás történik: aszfalt, kültéri padlóburkolatok és térkő bur-

kolatok cseréje, illetve kialakítására
kerül sor.
A Mesevár Tagóvodában szintén
rendezik az udvart, itt föld- és építészeti munkákat végeznek majd,
illetve átalakítják az informatikai
és telefonhálózatot is.
– A két tagintézmény jelenleg jelentős energetikai korszerűsítés
nélkül, belülről tud most megújulni. A
külső, homlokzati felújítás is természetesen nagyon fontos számunkra, szeretnénk pályázni a jövőben,
bízunk benne, hogy Európai Uniós
forrásokat fogunk tudni felhasználni
a későbbiekben erre a célra – árulta el Klimon István alpolgármester.
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FELSŐOKTATÁS

ÚJRA VAN EGYETEMI KÉPZÉS KAZINCBARCIKÁN

Sajtótájékoztatón jelentette be Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester, prof.
dr. Viskolcz Béla, a Miskolci Egyetem Anyag és Vegyészmérnöki Kar Kémiai Intézetének igazgatója, Varga Béla, a BorsodChem Zrt. HR és Kommunikációs igazgatója, Szabóné Bánfalvi Marianna
HR-szolgáltatások főosztályvezetője, Csernaburczky Ferenc, az Irinyi János Református Oktatási
Központ igazgatója, Gérus Béla szakmai igazgatóhelyettes, valamint Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, hogy elindult az egyetemi vegyészmérnöki alapképzés
Kazincbarcikán. A képzésnek helyet biztosító Irinyi János Református Oktatási Központban szeptember 9-én a hallgatók már az első órán részt is vettek.
Többéves előkészítő munkát követően, Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Miskolci
Egyetem, az Irinyi János Református Oktatási
Központ, a BorsodChem Zrt. és a Tiszáninneni
Református Egyházkerület összefogásának köszönhetően újra van helyben felsőfokú oktatás.
prof. dr. Viskolcz Béla, a Miskolci Egyetem Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának igazgatója hangsúlyozta, hogy hosszú távú
együttműködést terveznek Kazincbarcikával és
a közösen elért kezdeti sikerek optimizmusra
adnak okot a képzés folytatására.

– A fiatalok számára elérhető egyetemi képzés
mindig azt sugallja, hogy jó helyen járnak, és jó
itt maradniuk. Kazincbarcika Város Önkormányzatának a legfontosabb, hogy minél több lakost
meg tudjon tartani, valamint minél több fiatalt
vissza tudjon csábítani a városba – árulta el
Szitka Péter polgármester.
A Miskolci Egyetem a magyarországi felsőfokú
oktatási intézmények közül az első, nemzetközi szinten pedig előkelő helyen szerepel a relatív kiválósági listán, így nagy jelentőséggel bír,
hogy Kazincbarcikán kihelyezett szakot, tagozatot működtet.

JUBILEUM

Szabóné Bánfalvi Marianna, a BorsodChem Zrt.
HR-szolgáltatások főosztályvezetője kiemelte,
hogy egy olyan képzést sikerült a városba hozni,
ami valóban használható diplomát, biztos elhelyezkedést és hosszú távú karriert kínál azoknak, akik elvégzik. A tanulók a gyakorlatukat a
BorsodChemben végezhetik, mely tökéletes
hely ahhoz, hogy ebben a szakmában gyakorlati tudást szerezzenek és később a cég tárt
karokkal várja majd a frissen végzett vegyészmérnököket.
– Nagy jelentőséggel bír Kazincbarcika életében,
hogy újra van helyben felsőfokú oktatásban való
részvételre lehetőség. Fontos, hogy az itt élő fiataloknak minél több alternatívát biztosítsunk
a jövőjükre vonatkozóan. Sok család számára
nagy segítség lehet, ha a gyermekük helyben
tanulhat tovább és nem kell messzire költöznie
a diploma megszerzéséért – tette hozzá Klimon
István alpolgármester.
A vegyészmérnökképzés 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 zajlik, ahol biztosított az országosan is kiemelkedő színvonalú, oktatáshoz szükséges technikai feltétel és a műveleti
laboratórium – osztotta meg az információt a
sajtó képviselőivel Pásztor Dániel, a Tiszáninneni
Református Egyházkerület püspöke.

TIZENÖT ÉVES A SZENT CSALÁD-TEMPLOM

Szeptember 1-jén ünnepi szentmisét tartott a Kazincbarcikai Római
Katolikus Plébánia a Szent Család-templom felszentelésének tizenötödik évfordulóján. A lelki program és a rózsafüzér elimádkozása után
az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődött.

A Szent Család templom Kazincbarcika legfiatalabb római katolikus
temploma. Egyházi jelentősége mellett a templom kiemelkedő szépsége is figyelemre méltó. A templom felszentelésének 15. évfordulóján
ünnepi szentmisét tartottak, ahol a Kazincbarcikán 2002 és 2011 között szolgálatot teljesítő Iváncsí Balázs lelkipásztor celebrálta a misét.
A templom alapozása 2003 augusztusában kezdődött, október 11-én
volt az ünnepélyes alapkőletétel. 2004-ben az oldalfalak építése zajlott,
az év végéig a kupola tartói a helyükre kerültek és ezek szigetelése is
megtörtént. 2005-ben a templom külső részét burkolták be, majd a
kupola is megkapta a végleges formáját. Ebben az évben elkezdődtek
a belső gépészeti munkák is. 2006-ban tavasszal a torony építése is
elkezdődött, 2007. augusztus 25-én pedig a templom felszentelésére is sor került.
– A születésnap alkalmából Kazincbarcika Város Önkormányzata elkészítetti az épület díszkivilágítását, amely a tervek szerint az adventi
időszakra valósul meg, valamint szeretnénk a Szent Család-templom
rezsiköltségét átvállalni az elkövetkezendő években – árulta el Klimon
István alpolgármester.
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KÉNYSZERŰ DÍJEMELÉSEK KAZINCBARC
Drasztikusan emelkedő energia-, élelmiszerárak, beszerzési nehézségek,
elszabadult infláció… Mint minden település, úgy Kazincbarcika Város Önkormányzata is kénytelen emelni az önkormányzati szolgáltatási díjakon.
Több alkalommal írtunk felületeinken arról, hogy a folyamatos kormányzati megvonások miatt évek
óta bizonytalan az önkormányzatok feladatainak a tervezése.
Kazincbarcikán nagyon feszes, átgondolt és takarékos tervezés és
gazdálkodás zajlik, törekedve az állandó racionalizálásra, de az elmúlt
években bizony nagyon komoly
fejtörést okoz a városvezetésnek,
a képviselő-testületnek, hogyan
tudja biztosítani az önkormányzat
a kötelező feladatok, illetve a magára vállalt nem kötelező feladatok
ellátását. A háború okozta energiaválságot a kormány láthatóan
nem tudja kezelni, így drasztikusan
megemelkedtek az energiaárak, az
elhibázott gazdaságpolitika miatt
drágultak az élelmiszerárak, gondot
okoznak a beszerzések, az egekbe
szökött az infláció. A folyamatosan
emelkedő közüzemi-és anyagárak
emelkedése ellenére az önkormányzat nem emelte a szolgáltatások díját. A város elérte a falat,
már nem tudja tovább finanszírozni
a különböző szolgáltatások pluszköltségeit, emiatt elkerülhetetlenül
díjemelésre kényszerül.

– Milliárdos kormányzati elvonások terhelik Kazincbarcika önkormányzatát 2022-ben is. A város
idei, nagyjából 6,5 milliárd forintos költségvetéséből szolidaritási
hozzájárulás jogcímen 1,3 milliárd
forintot vonnak el, amit az önkormányzatnak önállóan kell kigazdálkodnia. Ehhez jön a korábban elvett
gépjárműadó összege, a közterületi reklámhordozók után fizetett
adók elvonása. Az önkormányzatok működését sajnos a kormányzat nem segíti, a központi, de településeket érintő döntéseket úgy
hozzák meg, hogy a helyi vezetéssel nem egyeztetnek. Az elmúlt
időszakban mindenki érezhette a
költségek általános emelkedését:
nemcsak az energiaár, hanem az
élelmiszerárak, alapanyagok, munkabérek és szolgáltatások díjainak
növekedését is. A városi szolgáltatásokat érintő díjemelésekre most
azért van szükség, mert a folyamatosan emelkedő alapanyagárak és
közüzemi díjak ellenére a korábbi
években mi nem emeltünk a szolgáltatásaink összegén. A lakossági terhek központi csökkentésére
vártunk, önkormányzatunk amed-

dig tudta, finanszírozta a megnövekedett kiadásokat, most viszont
itt a határ – árulta el Klimon István
alpolgármester, aki kiemelte, fontos tudni, hogy az önkormányzat
a különböző energiahordozókért
piaci árat fizet, ami euró árfolyamú,
így eszerint változik.
Ha körülnézünk, akkor láthatjuk,
vannak olyan települések, ahol már
szembesültek az új összegekkel,
például Győrben vagy Miskolcon
négy-ötszörös árat fizetnek már
most az áramért és a gázért. Csodára sajnos Kazincbarcikán sem lehet számítani, és hol van még a tél!

Minimálisan nőnek
a temetkezés költségei
A KSH idén közölt adatai szerint
2018 óta közel duplájára nőttek a
temetkezési költségek. Csak január óta 7-8 százalékkal drágult meg
átlagosan egy temetés ára Magyarországon.
A Barcika Park Nonprofit Kft. által
üzemeltetett Holdfény Temetkezés szolgáltatásai – mint minden
ilyen tevékenységet folytató cégnél – két részből állnak. A közszolgáltatás törvényben meghatározott díjakkal történik, és kötelező
minden temetkezési cég számára.
A kegyeleti szolgáltatás viszont az
egész országban piaci áron műkö-

dik, tehát mindenki maga döntheti el mennyiért milyen minőségű
szolgáltatást nyújt.

– Az elmúlt hónapokban szinte
napról napra magasabbak az építőanyag-, a fa- és a beszállítói árak.
Átlagosan 30%-os volt a költségek
növekedése, emiatt szükségessé
vált, hogy kb 20 %-kal emeljük a
temetési szolgáltatásunk díját –
mondta el Lukács Lívia ügyvezető,
aki elárulta azt is, hogy ez a minimális díjnövekedés mindenképpen
szükséges ahhoz, hogy a megszokott színvonalon tudják biztosítani
a hozzátartozóknak, hogy méltón
tudják örök nyugalomba helyezni
elhunyt szerettüket.

Továbbra is csak alapanyagárat kell fizetni a
közétkeztetésért
Kazincbarcikán az önkormányzat
megbízásából a Barcika Príma Kft.
látja el a közétkeztetési szolgáltatásokat. Az önkormányzat a cég
rezsiköltségét: energiafelhasználás, bérek, ételszállítás, stb., ahogy
eddig is piaci áron kell, hogy finanszírozza a kormány döntése értelmében, hiszen jelenleg semmilyen
állami támogatás nincs kilátásban.
A képviselő-testület mindkét frakciója egyhangúlag szavazta meg a
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IKÁN, BEZÁR A VÁROSI FEDETT USZODA
30-35%-os emelést, ami kizárólag
a nyersanyagra vonatkozik. A megnövekedett bér-és rezsiköltségeket továbbra is az
önkormányzat fi„Jelentős
nanszírozza.

összegeket lehet

– A helyi köz
spórolni azon,
étkeztetésben
évek óta nem
hogyha a szülők
volt áremelkeidőben lemondják
dés, de jelenleg a
folyton növekvő,
az étkezést
már kezelhetetazokra a napokra,
len élelmiszer–
és alapanyagárak,
amikor a
beszerzési negyermekük nem
hézségek miatt
30-35 %-os díj
veszi igénybe a
emelésre kényszolgáltatást”
szerülünk. Bizonyára mindenki
a saját bőrén is tapasztalja, hogy
egy bevásárlás alkalmával, amiért
eddig fizettünk 20000 Ft-ot, most
akár 35000 Ft-ot is ott hagyunk a
kasszánál – fejtette ki véleményét
Lőrincz Marianna, a kft. ügyvezető- tős összegeket lehet spórolni azon,
je, aki hozzátette, az emelés mér- hogyha a szülők időben lemondtéke akár a duplája is lehetne, de az ják az étkezést azokra a napokönkormányzat ennek egy részét ra, amikor a gyermekük nem veszi
igénybe a szolgáltatást, illetve ha
átvállalja.
az étkezést nem igényli (pl. ha a
A szolgáltatás az október 1-jétől tízórait nem igényli a gyermek, leérvényes díjemeléseket követő- mondható).
en is a megszokott színvonalon
Brutális gázárak
működik tovább, ugyanolyan miideiglenesen
bezár
nőségű és mennyiségű étel kerül
a
Városi
Fedett
Uszoda
a szolgáltatást igénybevevők elé,
legyen szó gyerekekről vagy fel- Néhány nappal ezelőtt számos ornőttekről egyaránt.
szágos hírportálon olvashattunk
Továbbra is megmarad a lehető- róla, hogy Győr mellett több más
ség az A és B menü választásra, város is bezárja az uszodáját. A
amellyel bízunk benne, hogy sokkal kazincbarcikai Képviselő-testület
többen élnek majd a jövőben. A és szeptember 22-én döntött arról,
B menü közül választani a városi hogy ideiglenesen, a többszörösére
nevelési-oktatási és idősellátási megnövekedett gázárak miatt beintézmények közétkeztetési szol- zárja a Városi Fedett Uszodát. A gágáltatását igénybe vevőknek van zárváltozás az uszoda éves 85-110
lehetősége. A megszokott módon millió forintos üzemeltetési költa regisztráltak a https://barcikap- ségét további, közel 200 millió forima.qb.hu/, illetve a református rinttal növelné meg, vagyis a teljes
nevelési-oktatási intézmények- üzemeltetési költség 450 millióra
nél a htpps://barcikaprima-ref. emelkedne, melyet a város saját
gb.hu weboldalon a Menürende- forrásból nem tud kigazdálkodni. A
lés pontban választhatják ki a kí- jelenlegi gépészeti rendszer teljes
vánt ételt.
egészében gázüzemmel működik,
A rendelést minimum 5 nappal mind a medencék vizének felfűelőtte kell leadni online formában. tése, mind a légtér fűtése gázzal
Ha valamilyen okból nem kérik az történik.
ebédet, akkor az előző munkanapon délelőtt 9.00 óráig lemondhat- A leendő vízi komplexum kapcsán
ják ugyanezen a felületen. Jelen- a városvezetés kérésére a beru-

házó KSK Delfin Vízisport Klub már
a tervezéskor kiemelt hangsúlyt
fektetett arra, hogy az épület fűtését a távhő rendszerhez való csatlakozásra alakíttassa ki, gondolva
ezzel a lehető legköltséghatékonyabb működtetésre.

Emelkednek
a Barcika Szolg Kft.
által üzemeltetett
intézmények bérleti díjai
A Barcika Szolg Kft. üzemelteti Kazincbarcikán a Bercsényi úti fiatalok garzonházát, a Muskátli Nyugdíjasházat, valamint a KolorLab
Innovációs Központot.
– A megnövekedett energiaköltségek miatt a fiatalok garzonházában várhatóan 100 Ft-os
négyzetméter ár növekedés várható. A Muskátli Nyugdíjasházban
az emelkedő költségek mellett a
gondnoki díjak is jelentősen növekedtek a minimálbér emelkedésével párhuzamosan. Az inkubátorházban a hűtő-fűtő rendszer
villamosenergiával működik, amit
az önkormányzat szintén piaci
áron fizet – mondta el dr. Kovács
László, a kft. ügyvezetője, aki elárulta azt is, hogy előreláthatóan
20-30 %-os díjemelkedésre kell
számítani, hasonlóan más településekhez.

Nőnek
a szociális szolgáltatások
térítési díjai is
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ szociális ellátási intézményeiben szintén 20-30
százalékos térítési díjemelésre
számíthatnak a szolgáltatás igénybe vevői.
– Mindig kényes kérdés, amikor a
szociális ellátás területén szükséges hozzányúlni a díjakhoz. Természetesen, az önkormányzat
kiemelt célja a városi intézmények
takarékos, átlátható és biztonságos működtetése, a kötelezően
ellátandó feladatok biztosítása, a
szociálisan rászorultak támogatása. Sajnos, az energiaáremelkedés
erre a szektorra is kihatással van,
hiszen az épületek rezsiköltségét,
a munkatársak bérét, a szállítójárművek fenntartását a város finanszírozza – mondta el Klimon István
alpolgármester.
– A bölcsődéink, az idősellátó intézményeink, a fogyatékkal élők és
a demensek nappali ellátása, a hajléktalanellátás térítési díjai pár száz
forinttal emelkednek majd – árulta
el István Zsolt, a KSZSZK igazgatója.
A város képviselő-testülete pártpolitikai hovatartozás nélkül, „NEM”
szavazat nélkül támogatta a kényszerű lépések meghozatalát.
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Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás

7 000 Ft

szukamacska-ivartalanítás

20 000 Ft

szukakutya-ivartalanítás

28 000 Ft-tól

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TEL.: +36-30/928-9477, +36-48/311-214
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FITT BARCIKA
OKTÓBERI ÓRAREND

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Regisztráció a www.kolorcity.hu weboldalon.

Az órákra az e-mailben kapott vouchert nyomtatva vagy elektronikus
formában hozd magaddal minden alkalommal!

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu

Az edzéshez való eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

NAP

MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ
MUNKATÁRSAT
KERESÜNK!
A kazincbarcikai LITOPLAN Kft.
megváltozott munkaképességű
munkatársakat keres, részmunkaidős,
betanított könyvkötészeti és
egyéb kisegítő munkákra.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika
Jelentkezni lehetőség szerint
fényképes önéletrajzzal lehet, postai
és elektronikus úton.

IDŐPONT

ÓRATÍPUS

HELYSZÍN

OKTATÓ

16:00-17:00

RINGATÓ

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Csőszné Husonyicza Ágnes

Az önéletrajz tartalmazza:

17:30-18:30

PILATES

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Perge Emese

19:00-20:00

KICK BOX

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Sipter Imre

16:30-17:30

JÓGA 40 FELETT

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Sütő Ágnes

19:00-20:00

GYMSTICK

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Czégel Erika

15:15-16:15

KISMAMATORNA

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Kriston-Kékedi Evelin

16:30-17:30

SZÜLÉS UTÁNI
REGENERÁLÓ TORNA

- személyes adatok –
elérhetőség (telefon. e-mail)
- végzettség
- előző munkahelyek
- leszázalékolás mértéke és
érvényessége
- egészségügyi problémára
való utalás
- közlekedésben akadályozott-e
- részesül-e ellátásban

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Kriston-Kékedi Evelin

18:00-19:00

HASTÁNC

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Kozma Gabriella

Csütörtök

11:00-12:00

GERINCTORNA

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Tar Lívia

Péntek

16:30-17:30

ZUMBA GOLD

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Kolobiskó Rita

Hétfő

Kedd

Szerda

Amennyiben felkeltette
érdeklődését, álláshirdetésünk,
várjuk jelentkezését.
E-mail: info@litoplan.hu

A program fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata

Postai: 3700 Kazincbarcika,
Mátyás király út 56/b.

Jelentkezési határidő:
2022.október 30.
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ELISMERÉS

Pátrovics Gézát díjazta
a képviselő-testület

KÜLSŐ VÉDELMI TERV GYAKORLAT

CÉL A FELKÉSZÜLÉS

A szeptember 22-es
képviselő-testületi ülésen adták át Pátrovics
Géza súlyemelő edzőnek a Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakett
kitüntető díjat.
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
ünnepségen külföldön való tartózkodása miatt a sportoló nem tudta
át venni kitüntetését, így csütörtökön vette át azt Szitka Péter polgármestertől, Klimon István alpolgármestertől.
Pátrovics Géza a KVSE Súlyemelő
Szakosztály alapító tagja, aki 1974ben került kapcsolatba a súlyemeléssel, negyvenhétszeres magyar
válogatott, nemzetközi osztályú
versenyző, magyar válogatott kerettagként sikeresen szerepelt Európa- és világbajnokságokon. Az
1984-es olimpián a szocialista országok sajnálatos bojkottja miatt
nem tudott részt venni.
1990-től irányítja Kazincbarcikán a
súlyemelő szakosztályt, vezető-

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség
helyi szervezete, a BorsodChem Zrt.-vel valamint Kazincbarcika Város
Önkormányzatával közösen egy klórömléses szimuláció segítségével
tartott külső védelmi terv gyakorlatot szeptember 13-án.

edzőként dolgozik. Mellette aktívan, rendszeren edz és különböző
masters versenyeken eredményesen szerepel. Az ország súlyemelő
sportágában szervezőként, bíróként is jelen van, szakmai tudására
számítanak. Nevéhez fűződik az
1994-ben megalakult női szakág
is. Magánemberként segíti a városi civil életet. Növendékei országos
bajnoki, diákolimpiai eredményeit,
kupagyőzelmeit korosztályos válogatottságait hosszú lenne felsorolni.
Szervezői tevékenysége is kiváló.
Nevéhez kötődik és nagy múltra
tekint vissza a minden évben megrendezett Szűcs Lajos és Szabó
Ferenc emlékversenyek.
Pátrovics Géza, a sportoló világ
minden részén méltó képviselője
volt városunknak, hírnevét növelte.

Mint minden évben 2004 óta,
idén is összeültek a szakemberek Kazincbarcika városában,
hogy egy katasztrófahelyzet szimulálásával külső védelmi terv
gyakorlatot tartsanak, ezzel is
erősítve az érintett szervek reagálását egy ilyen helyzetre.
A nap a polgármesteri hivatalban
kezdődött, ahol Szitka Péter polgármester a védelmi bizottsággal
tartott közös megbeszélést az
adott szituáció kezelésének elindításáról. A városvezető elmondta, mennyire fontos egy városnak egy vészhelyzet imitálása,
az ezzel kapcsolatos helyzetek
gyakorlása és azok megoldása.
A hivatal után a következő helyszín a BorsodChem Zrt. belterülete volt, ahol a gyakorlat résztvevői megtekintették a szimulált
katasztrófahelyzetet és a hozzá
kapcsolódó munkálatokat. Itt azt
feltételezték, hogy a gyár ket-

tes telepén, a helyben tárolt vasúti kocsik egyike megsérül. A tartályban cseppfolyós klórt tárolnak,
ami a szivárgás során a légtérbe
került és veszélyezteti a környező lakosság egészségét. Az észlelést követően a riasztás azonnal
megtörtént, mellyel egy időben a
katasztrófavédelem megyei ügyeletét is figyelmeztették az adott
szituációról. Az eset elhárítására a
cég a legmodernebb műszaki eszközöket veti be, így speciális tömítő eszközökkel és vízfüggönyökkel
gátolja meg a szivárgás elhárítását
és a gáz terjedését.
Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki, hogy a gyakorlat
végeztével azt tapasztalta, hogy
minden érintett szerv kellő komolysággal és profizmussal végezte feladatát, majd kiemelte,
hogy hasonló helyzetekre fel kell
készülni, éppen ezért hasznosak
ezek a gyakorlatok.

JÁRÁSI KÖZBIZTONSÁGI EGYEZTETŐ FÓRUM

BEMUTATKOZOTT AZ ÚJ MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNY

Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot tartottak szeptember 15-én a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon. Az eseményen bemutatkozott az új Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főkapitány
Czinege László dandártábornok.
A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon a
járás polgármesterei, illetve a rendőrség és a
társszervek delegáltjai vettek részt. A fórum
célja az elmúlt év összegzésén túl a közbiztonság és a közrend fenntartásának megőrzése és
az esetleges problémák feltárása volt. Az eseményen az új Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
főkapitány Czinege László dandártábornok is
bemutatkozott a résztvevőknek, aki 2012-től
mindeddig a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság élén tevékenykedett.
– Július elsejével kerültem a Borsod Megyei
Rendőr Főkapitányság vezetői pozíciójába. Na-

gyon nagy megtiszteltetés volt, hogy az országos rendőrfőkapitány heves megyét követően
ismételten egy olyan megyét bízott rám, amiről

én azt gondolom, hogy tisztességes, becsületes
munkával még ennél is biztonságosabbá tudjuk
tenni, hiszen már az elődeim is remek munkát
végeztek. Nagy megyéről van szó, a maga sajátos problémáival, de biztos vagyok benne, hogy
közösen gondolkodva előrébb tudunk lépni –
árulta el Czinege László.
A Kazincbarcikai Járás bűnügyi helyzetének bemutatása után, Szitka Péter Kazincbarcika város polgármestere köszöntötte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főkapitányt. A városvezető
először is gratulált Czinege László kinevezéséhez, és biztosította arról, hogy a város segítséget fog nyújtani a közös munkában, majd azt is
kiemelte, nagy megtiszteltetést jelent az, hogy
a főkapitány első látogatása itt, Kazincbarcikán
történt meg.

10

KO LO R H É T

ISKOLAKEZDÉS

Felavatták a gólyafiókákat

Gólyafióka-avató ünnepséget tartott augusztus 31-én Kazincbarcika Város Önkormányzata, a
Kazincbarcikai Tankerületi Központ és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola. A jó hangulatú rendezvényen jelképesen felavatták a gólyafiókákat.
Az iskolák első osztályainak bevonulásával, valamint a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
mini koncertjével és táncos produkcióival kezdődött a rendezvény, majd Demeter Zoltán országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelent
szülőket, pedagógusokat és az első osztályba
készülő gyerekeket. Beszédében megköszönte
az óvodapedagógusok munkáját, és biztosította
a gyerekeket arról, hogy ugyanolyan szeretettel
fogják a tanító nénik is várni őket az iskolába, ahol
rengeteg tudás és élmény vár rájuk.
A köszöntők sorát Nagy Tamás a Kazincbarcika
Tankerületi Központ szakmai vezetője folytatta,
aki kiemelte, hogy igazán jó pedagógusok oktatják majd az elsős diákot.
A köszöntőt Szitka Péter, Kazincbarcika polgármesterének beszéde követte, aki Klimon Ist-

BECSENGETTEK

Megkezdődött
az iskola

Szeptember elsején becsengettek az iskolákba, van, aki újra, van, aki pedig először
ült az iskolapadba. A kazincbarcikai általános és középiskolákban reggel nyolc órakor
tanévnyitón vettek részt a diákok.
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános
Iskolában összesen 262 első osztályos kisdiák kezdte meg tanulmányait szeptember
1-jén. Az összlétszám 1926 fő.

gusok áldozatos munkáját és egyben kérte a
szülők maximális bizalmát.
Ezt követően a városvezetők az osztályok képviselőinek feltűzték az iskolai jelvényeket, az
apróságok esküt tettek és verset is mondtak.

ván alpolgármesterrel együtt lépett a színpadra,
azért, hogy megtanítsák a kicsiket az első – és
egyben az egyik legfontosabb – iskolai feladatra,
hogy hogyan is kell jelentkezni.

Az ünnepségen minden új általános iskolai osztály ajándékot is kapott, amit Nagy Tamás, a
Kazincbarcikai Tankerület szakmai vezetője, és
Kondorné Sztojka Ágnes adtak át.

Kondorné Sztojka Ágnes, a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola intézményvezetője
szintén külön megköszönte az óvodapedagó-

Az eseményt Endrődi Ági és a Fellegjárók zenekar gyermekkoncertje zárta.

– Százhetvenöt pedagógussal kezdjük az
évet, tizenkilenc közvetlenül a nevelést, oktatást segítő munkatárssal és a technikai
alkalmazottakkal. Kitakarítottunk, rendet
tettünk a tanévkezdésre, és reméljük, hogy
ez a tanév normál rendben telik majd. A
tanítás mellett sok közösségi programmal
készülünk, amire már nagyon nagy szükségük van a gyerekeknek. Ennek jegyében az
első két napban közösségépítő programokat szerveztünk, hogy a telefon most ne
kerüljön elő, csak egymásra figyeljenek a
diákok – mondta el Kondorné Sztojka Ágnes intézményvezető.
Kazincbarcika Város Önkormányzata tanévkezdés alkalmából az általános iskolás
diákoknak, egy egyedi kolorcitys órarendet juttatott el, amit az első napon az osztályfőnökök ki is osztottak a tanulóknak.
A kazincbarcikai középiskolákban csaknem
2900 tanuló kezdte meg az idei tanévet a
Surányiban 760-an, a Szaléziben 603-an, a
Deákban 420-an, az Irinyiben 763-an, a Don
Boscoban pedig 348-an. Az őszi szünet október 29-től november 6-ig tart, az első tanítási nap a szünet után november 7. hétfő.
A téli szünet december 22-én kezdődik, ami
egészen 2023. január 2-ig tart, azaz január
3-án, kedden kell először iskolába menni.
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GIMI GALÉRIA

Kerekes István
munkáiból nyílt tárlat
Megnyílt az idei tanév első kiállítása a Gimi Galériában. A tárlaton Kerekes István fotóművész
munkáit tekintheti meg a művészetkedvelő
közönség.
A szeptember 20-ai kiállításmegnyitón Balla
Árpád, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatója, valamint Somodi-Hornyák Szilárd az iskola vizuális kultúra tanára köszöntötte az érdeklődőket, majd az iskola kórusa énekelt el
néhány dalt.
A hétköznapi emberek mindennapi életét örökítem meg dokumentalista stílusban – árulta
el Kerekes István, aki hozzátette, a képei nem
beállítottak, nem előre átgondoltak, hanem a
pillanat szüli őket.
KIÁLLÍTÁS

KÖNYVBEMUTATÓ

Színesek és mostohák Betekintés egy operaénekesnő életébe
Könyvbemutatóra várták az érdeklődőket
szeptember 8-án a Mezey István Művészeti
Központ kiállítótermében. A különleges eseményen dr. Nagy Róbert: Sáfár
Orsolya a Magyar Állami Operaház magánénekese című könyvet
mutatták be a művészetek kedvelőinek.

„Színesek és mostohák” címmel nyílt kiállítás
a Mezey István Művészeti Központ kiállítótermében. A tárlaton Hegedűs János grafikáit tekintheti meg a közönség.
Dr. Nagy Róbert nyitotta meg Hegedűs János
tárlatát. A kiállításon összesen 77 darab grafika
tekinthető meg, melyeknek többsége színes. A
művész elmondása szerint, a mindennapi élet
inspirálja, alkotásaiban általában az emberközpontú ábrázolás jelenik meg. A művek között
láthatóak olyan képek, melyek csupán két perc
alatt készültek el, de akadnak olyanok is, amelyek több hetet vettek igénybe.
– Én úgy gondolom, hogy a képzőművészetben
a szobrászat és a festészet mellett, a grafika az,
ami a legjobban igényli a kézügyességet, ezért
is kedveltem meg ennyire, a virtuozitása fogott
meg igazán – árulta el Hegedűs János grafikus.
Hegedűs János „Színesek és mostohák” című
kiállítása november 4-éig minden hétköznap 9
és 18 óra között tekinthető meg a Mezey István
Művészeti Központ kiállítótermében.

A könyvbemutatón dr. Nagy Róbert a könyv szerzője mondott köszöntőt, aki háláját fejezte ki többek között Sáfár
Orsolya művésznőnek a könyv lektorálásáért,
Hazag-Szabon Anettnek, aki nagy segítséget

nyújtott a szövegleírásokban, valamint az Egressy Béni Városi Könyvtár igazgatójának is.
A program első felében Molekné Kőrösi Beatrix az Egressy Béni Városi Könyvtár igazgatója beszélgetett a könyv
szerzőjével dr. Nagy Róberttel és
ihletőjével Sáfár Orsolyával. A beszélgetés folyamán a közönség sok
kérdésre kapott választ, például a
könyv elkészülésének folyamatával
is megismerkedhettek. Az eseményen Sáfár Orsolya néhány áriával kápráztatta
el a közönséget. A magánénekest Dénes István
zongoraművész és karmester kísérte zongorán.

TAKARÉKOSSÁG

Leálltak a szökőkutak, a vízijátékshow csak
pénteken és szombaton látható
Takarékossági okokból szeptember 19-től leálltak a kazincbarcikai szökőkutak, a vízijátékshow pénteken és szombaton 19.30 órától és 20.00 órától egy 4-4 dalból álló repertoárral
üzemel tovább, amíg az időjárás engedi, de legkésőbb november 3-áig.
Érdemes megtekinteni a hétvégi showt!
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VÁROSKÉP

IDŐSKÖSZÖNTÉS

IDÉN ŐSSZEL FOLYTATÓDIK A VESZÉLYES
ÉS ELÖREGEDETT FÁK KIVÁGÁSA

ISTEN ÉLTESSE
ILONKA NÉNIT!

Az időjárástól függően az elkövetkezendő hetekben kb. hatvan veszélyessé vált, elkorhadt fát
vágnak ki a Barcika Park Nonprofit Kft. munkatársai. A fák pótlásáról tavasszal már ősszel gondoskodnak majd a szakemberek.
Mint ismeretes az önkormányzat kérésére a
városüzemeltetéssel foglalkozó Barcika Park
Nonprofit Kft. által elkészített tervezet alapján,
a munkálatok során a városunkkal közel egyidős,
50-60 éves, vastag törzsátmérőjű, beteg, veszélyessé vált fákat távolítják el, vagy olyan példányokat,
melyek lombkoronája légvezetékekbe lóg vagy gyökérzetük feltöri az utat, megrongálta a vízvezetékeket vagy a
zárt csapadékelvezető rendszereket.
A folyamatos ellenőrzések
során azokat az egyedeket is
veszélyesnek nyilvánítottak,
amelyek elkorhadtak, elöregedtek, így zordabb időjárás
esetén fennáll annak a lehetősége, hogy kárt okozhatnak.
Az ősz folyamán többek között a Tardonai úton,
a Herbolyai tavaknál, a Mini vadonban, a Május 1
úton, az Egressy úton, a Csónakázó-tó területén,
a Fő téren, az Építők útján, a Pattantyús utcán,
az Alsóvárosi körúton, a Mátyás király úton, a
Móra Ferenc úton, a Hámán Kató utcán, a Völgy
parkban, az Eötvös téri játszótér melletti parkolóban, az Akácfa utcán, a Kiserdősoron és a
Köztemetőben várhatóak munkálatok.
– Kazincbarcika Város Önkormányzata az elmúlt
évekhez hasonlóan elsőrendű feladatként kezeli
a településen lévő növények folyamatos elle-

nőrzését, különös tekintettel a játszótereken, a
belső tereken, a nagy forgalmú utak és parkolók mentén. Az ősszel kivágásra ítélt növények
szintén elöregedtek, korhadtak és veszélyessé
váltak, ezért vált szükségessé, hogy eltávolítsák azokat – árulta el Klimon
István alpolgármester.
A favágás időpontjáról, a parkolók és az utak lezárásáról a
munkálatokat megelőző két
napon tájékoztató táblák kihelyezésével értesítik a lakosságot. Kérik, hogy ezeket
figyeljék, és az érintett területet hagyják szabadon, ezzel
segítve a munkát!
A tavaszi pótlás alkalmával
olyan előnevelt, földlabdás
csemetékkel történik, amelyeknek már fejlett a gyökérzetük, így nagyobb eséllyel erősödnek meg az
ültetés után. A helyszínek kiválasztásánál ügyelnek arra, hogy az elültetett fák lombkoronája és
gyökérzete a későbbiekben, a növekedésük során se tudjon kárt okozni a közművekben, illetve
a járdák és az utak borításán, ezért előfordulhat,
hogy nem a kivágott egyedek helyére kerülnek,
hanem ideálisabb környezetbe.
Ha valaki rongálást vagy veszélyes fát észlel
hívja az önkormányzati rendészet munkatársait
a (06-48) 512-392 vezetékes, illetve a (06-20)
282-0720 mobilszámon.

Gulyás Gyulánét, Ilonka nénit nemrégiben
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából
Klimon István alpolgármester, valamint Harda Attila önkormányzati képviselő.
Ilonka néni Szögligeten született, fiatal évei
után Gyulával, a férjével Budapesten éltek,
ahol munkát találtak. Kazincbarcikára párjával
együtt 1974-ben költöztek. Két fiúgyermekük született, Tibor és Ferenc. Gulyás Gyuláné a Borsodi hőerőműben, majd az ÉRV-nél a
központi raktárban dolgozott, onnan vonult
nyugdíjba. Öt unokája van, akikkel nagyon
szívesen tölti idejét, szereti az ünnepi eseményeket, amikor összegyűlik a család. Hobbija
az olvasás, televíziónézés, valamint a séta is
kedvenc időtöltései közé tartozik.

LIFE-CLIMCOOP PROJEKT

ELKÉSZÜLT A HÁROM ÚJ SZÍNES HÁZFAL

Elkészültek az új színes házfalak, amelyek nyertek a Barcika Art Nonprofit Kft. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében kiírt kreatív
falfestési pályázatán. A három új pályamű felfestésével Kazincbarcika színes házfalainak száma 45-re bővült.
Szabó Alex alkotása, a Polar Bears a Mátyás király út 17. számú épület falát díszíti;
(1. kép)
1

Szentgyörgyi Erika Megfordult helyzet című
festménye a Babits Mihály utca 9. számon található; (2. kép)
2

Masir Eszter Túlélők elnevezésű képe a Mikszáth
Kálmán utca 2. számú ház homlokzatán tekinthető meg. (3. kép)
3

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.
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MEGÚJUL A KOLORAPP

Új külső, új funkciók, folyamatosan frissülő tartalom

Mind megjelenésében, mind tartalmában hamarosan modernebbé és
felhasználóbarátabbá válik Kazincbarcika város mobilapplikációja, a
KolorApp. A régi funkciók mellett több újdonsággal is bővül az iOS-en
és androidon is elérhető alkalmazás.
Lássuk milyen funkciókkal segíti a helyiek mindennapjait a letöltés és
egy egyszerű regisztráció után a mi KolorAppunk!
Hírek
Fejlesztések, eseménybeszámolók, közlekedési és közérdekű információk, önkormányzati közlemények, aktualitások.
Bejelentések (korábban Városüzemeltetés)
Itt jelentheti be a városban észlelt
problémákat, rendellenességeket
(pl. letört faág, kidőlt szemetes,
stb.). A beérkező bejelentéseket
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Rendészeti Osztálya
kapja meg, innen értesül a problémáról a feladatért felelős, illetve abban érintett cég, intézmény, szükség esetén a megfelelő hatóság.
– Néhány gombnyomással jelezhetjük észrevételeinket ebben a
menüpontban. A modul használata magától értetődő, csak ki kell
választani a kategóriát, megadni a
helyszínt – a telefon helymeghatározásával, vagy térképen bejelölve
– és fényképpel is illusztrálhatjuk a
bejelentésünket. Ugyanitt láthatjuk a már megoldott problémákat

térképen vagy listában felsorolva
– mondta el Vass Zoltán, a projekt
informatikai vezetője, aki azt is
hozzátette, hogy kapacitás függvényében a városlakók
a bejelentéseik állapotáról
v i s s z aj e l zést is kaphatnak.
A sorban
köve t ke z ő
Programok fül
alatt a kazincbarcikai rendezvények, események
időpontjait és helyszíneit találjuk majd. Legyen az sport, kultúra
vagy könnyűzene, színház, gyermekprogram. A KolorFesztivál ideje
alatt is ez a menüpont lesz a legjobb információforrás.
A Galéria is megújul, a kolorline.hu
oldal fotóit tartalmazó albumok áttekinthető rácsba lesznek rendezve és egyszerűbben bele tudunk
nagyítani a kívánt képekbe.

Új modulként kerül fel a Média, ahol
a KolorTV műsorait és további érdekes hírvideókat követhetnek figyelemmel.
A KolorCity fülön minden közérdekű városi információ megtalálható majd. Itt kereshetünk rá
az önkormányzattal, az egészségüggyel, a nevelési, oktatási,
szociális és közintézményekkel kapcsolatos ös�szes elérhetőségre, nyitvatartási
időpontokra.
Az új Okostérkép segítségével
könnyedén
tájékozódhatunk.Megtaláljuk rajta a
város intézményeit, vendéglátóhelyeit, a benzinkutakat, a sportolási lehetőségeket
és Kazincbarcika látványosságait.
Ha az a kérdés, hogy milyen lesz az
időjárás, nem kell ezentúl az appot
elhagyni, hiszen a Köpönyeg.hunak köszönhetően a lokális előrejelzés is megtekinthető az Időjárás
almenüben.
Az állást keresők dolgát könnyíti meg, hogy az önkormányzat és
az önkormányzati cégek aktuális

állásajánlatai ugyancsak innen –
az Álláshirdetésekre kattintva –
érhetők el.
Az új almenüpontként létrejött Klímavédelmi együttműködés alatt az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célul kitűző mintaprojektről,
a Life Climcoop programról tudhatunk meg részleteket.
– Általánosságban elmondható,
hogy az egész alkalmazás esztétikusabb és letisztultabb külsőt kapott, de megmaradt a kolorcitys,
színes érzés is. A trendeknek megfelelően az applikáció mindkét platformon támogatja majd a világos,
valamint a sötét üzemmódot is. Reméljük, mindenki tetszését elnyeri
majd, hiszen az appot már így is rengetegen használják. Több ezer bejelentés érkezett az elmúlt években,
így a lakosság segítségével számtalan ügyet sikerült megoldanunk.
A fejlesztéssel az volt a célunk, hogy
még felhasználóbarátabbá váljon az
applikáció, és még több embernek
megkönnyítsük a mindennapjait
azzal, hogy egy felületen megtalál
mindent a várossal kapcsolatosan
– árulta el dr. Makkai Orsolya alpolgármester, aki hozzátette, minden
mobilapplikációra igaz, hogy ahogyan a készülékek is fejlődnek, úgy
ennek az alkalmazásnak a fejlesztése sem állhat meg soha.
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EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT

FŐSZEREPBEN A KERÉKPÁR
Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. és
a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi
Alapítványa idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, melynek
keretében Bike Day-t tartottak Kazincbarcikán. Szeptember 22-én a
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kollégáival, illetve Wéber Gábor autóversenyzővel és szakkommentátorral is találkozhattak a résztvevők.
Bringás reggeli nyitotta meg a Bike
Day-t Kazincbarcikán, ahol az Unikornis szobor előtti kerékpáros
útszakaszon vendégelték meg a
kerékpárral közlekedőket. Az autómentes napon, már hagyománynak számít, hogy az óvodások és
az általános iskolások egy közlekedésbiztonsági versenyen vesznek részt. Reggel a Kazinczy Ferenc
Tornacsarnokban az óvodások bizonyíthatták tudásukat, ahol egy
ügyességi pálya, illetve KRESZteszt várt rájuk. Az eseményen a
Napsugár Tagóvoda, a Füzike Tagóvoda, a Székhely Óvoda, a Nefelejcs
Tagóvoda, a Mesevár Tagóvoda, illetve a Százszorszép Tagóvoda is
részt vett. A vándorkupát idén a

Nefelejcs Tagóvoda ovisai vihették haza, de természetesen minden csapat kapott egy különböző
játékokból álló ajándékcsomagot.
A délelőtt folyamán a megújult Fő
téren folytatódott a program,
ahol a Kazinczy Ferenc Tagiskola, az Árpád Fejedelem Tagiskola, az Ádám
Jenő Tagiskola,
a Dózsa György
Tagiskola, a Pollack Mihály Általános Iskola és a
Tompa Mihály Református Általános
Iskola tanulói mérhették össze KRESZ-tudásukat és ügyességüket. A

gyerekek emellett kipróbálhatták a bringapárbajt, valamint a
turmixbringát, ahol az apróságok
maguknak készíthettek banánturmixot. A versenyen a legjobb
három csapat ajándékcsomagot
kapott. Harmadik helyen végzett
a Dózsa György Tagiskola, második
lett az Ádám Jenő Tagiskola, első
helyezett pedig a Pollack Mihály
Általános Iskola, így idén ők vihették haza a vándorkupát.
Az autómentes nap alkalmából
Kazincbarcikára látogatott Wéber
Gábor autóversenyző és
szakkommentátor, aki dr. Rácz
Tamás rendőr
alezredessel
járta a várost egy rend ő ra u tó b a n ,
így elemezve
a városban lévő
forgalmat, a közlekedési morált, illetve
balesetmegelőzési
tanácsokkal is szolgáltak.
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ÜNNEP

A bányászokra emlékeztek Kazincbarcikán
A 72. Bányásznap alkalmából tartott koszorúzást Kazincbarcika Város Önkormányzata a bányászszobornál. Az eseményen az 1919-ben
eldördült csendőrsortűz áldozataira emlékeztek.

A Kazincbarcikai Ifjúsági Mazsorettegyüttes bevonulása és
a Kazincbarcikai Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak előadása nyitotta
meg a rendezvényt. A Himnuszt
követően Klimon István, Kazincbarcika város alpolgármestere
köszöntötte a megemlékezőket.
A városvezető beszédében kiemelte, hogy bár az emberek
kezdték elfeledni a bányászatot,
most Európában ismét nagy jelentősége van a bányász szakmának, illetve a bányászatnak,
hiszen több országban is bányákat nyitnak újra. A köszöntőt követően Szőke András, a Borsodi
Bányászok Területi Tagozatának
elnöke mondott ünnepi beszédet.
– Szeretnénk hinni abban, hogy
nemcsak múltunk, hanem jövőnk
is lehet a fosszilis energiahordozók felhasználása terén, hiszen

egy bányász ember természetéből adódóan soha nem adja fel az
újrakezdés reményét – mondta el
Szőke András.
A beszédek után Kazincbarcika
Város Önkormányzatának képviseletében Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester és Pásztor László
önkormányzati képviselő helyezték el az emlékezés virágait
a bányászszobornál, majd őket a
Borsodi Bányászok Területi Tagozatának elnöksége, az „Őszi
Napfény Bányász Hagyományokért” Egyesület képviselői, a Kazincbarcika Bányász Nyugdíjas
alapszervezet képviselői, a Központi Üzem Nyugdíjas Alapszervezet képviselői, az Újkazinci
Baráti Kör képviselői és magánszemélyek követték. Az ünnepi
megemlékezés a bányászhimnusszal ért véget.

GÉPPARK-KORSZERŰSÍTÉS

HORGÁSZAT

Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében Klimon István alpolgármester újabb négy darab laptopot és laptoptáskát adott át a kazincbarcikai területi védőnői szolgálat munkatársainak augusztus 25-én.

Összesen tíz mázsa halat telepített Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából a Barcika Park Nonprofit Kft. a horgászok által
közkedvelt barcikai tavakba szeptember 7-én. A Csónakázó-tóba öt
mázsa, valamint a Herbolyán található tavakba szintén öt mázsa ponty
érkezett.

Mint ismeretes az elmúlt években egy új Országos Védőnői Informatikai Rendszert (VOIR) építettek ki, melyhez elengedhetetlen a korszerű
infrastruktúra, ezért két éve júliusban, tavaly pedig augusztusban szintén négy-négy eszközt már kaptak a védőnői szolgálat munkatársai.
– A géppark-korszerűsítés a területi szolgálatnál már két éve elkezdődött.
A most átadott újabb eszközök tovább segítik majd a védőnők munkáját a
tanácsadások, látogatások során - árulta el Klimon István alpolgármester.

Az önkormányzat 2022-ben is célul tűzte ki, hogy a helyi horgászok
élményteli és eredményes tóparti kikapcsolódásban vehessenek részt.
A helyi horgászok körében mindig nagy várakozás előzi meg a haltelepítést. Egy-egy ilyen esemény alkalmával több tucat érdeklődő figyeli
a halak vízbeengedését. A halak átlagosan 2 és 3 kg közötti súlyúak.
A Barcika Park Nonprofit Kft. legközelebb novemberben tervez újabb
haltelepítést.

Az önkormányzat újabb
laptopokkal segíti a helyi
védőnői szolgálat munkáját

Haltelepítés
a barcikai tavakban
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OKTATÁS

Kétnapos országos tehetségkonferencia a Mezeyben
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 32. országos konferenciáját tartották szeptember 16-án és 17-én az Mezey István MűvészetiKözpontban.

XIV. REGIONÁLIS NÉMET NEMZETISÉGI FESZTIVÁL

A kétnapos konferencián Csernaburczky Ferenc, az Irinyi János
Református Oktatási Központ
igazgatója köszöntötte először a
megjelenteket. Ezt követően Szűcs
Endre, a Tiszáninneni Református
Egyházkerület püspöki főtanácsadója, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, valamint az önkormányzat képviseletében Kovács
László, tanácsadó nyitotta meg a
rendezvényt.
Mindannyian örömüket fejezték ki,
hogy az idei konferencia helyszíne
Kazincbarcika lett. Kiemelték, hogy
mennyire fontos a tehetségek felkutatása és fejlesztése. Nagy felelősség hárul az ezen a téren dolgo-

zó szakembereknek, hiszen emberi
sorsokat tudnak meghatározni.
A kezeik alól kikerülő tehetségek
közül gazdagodhat az ország és
a világ újabb, többek között kiváló művészekkel, sportolókkal, tudósokkal vagy akár feltalálókkal is.
Az ország különböző pontjairól
ideérkező fejlesztőpedagógusok,
pszichológusok és szakemberek a
két nap alatt összesen 52 előadást
hallgathattak meg a szakma legkiválóbb képviselőitől.
A nyitónapon tehetséges fiatalokból sem volt hiány, a házigazda intézmény diákjainak műsora az ékes
bizonyíték arra, hogy a tehetségek
mindenhol megtalálhatók.

HAGYOMÁNY

Két év után újra
Esélyegyenlőségi Nap

A német kultúráról szólt a nap
Kazincbarcika volt a helyszíne augusztus 27-én a XIV. Regionális
Német Nemzetiségi Fesztiválnak. A programot felvonulás, kulturális
műsor és gasztronómiai bemutatók is színesítették.
A XIV. Regionális Német Nemzetiségi Fesztivál programja felvonulással kezdődött, ahol a talpalávalót a Bajor Bőrnadrágos Banda
szolgáltatta. A résztvevők az Egressy úton, egészen a Don Bosco
Sportközpont parkolójáig vonultak, ahol a felállított sátrakban gasztronómiai különlegességeket lehetett kóstolni.
A fesztivál résztvevőit Demeter Zoltán országgyűlési képviselő,
Sajó Attila, valamint Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere két
nyelven is köszöntötte.
A fesztivál az ünnepi köszöntők után a színpadon kulturális bemutatókkal folytatódott, valamint az érdeklődők a régióban élő német
nemzetiségű alkotók munkáit tekinthették meg.
Mindezeken kívül kézműves bemutatón, játszóházban és népi játszótéren szórakozhattak a fesztiválozók.

Tizenhatodik alkalommal rendezte
meg az Esélyegyenlőségi Napot a
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete múlt szombaton. Az
idei esemény a „Fogadd el, fogadj
el!” címet viselte.
Két év kényszerű kihagyás után
újra Esélyegyenlőségi Nap volt Kazincbarcikán. A már hagyományosnak számító esemény informatív
és szórakoztató program is egyben a mozgáskorlátozottak számára. A helyszín a Kazinczy Ferenc
Tagiskola aulája volt, ahol adottak
azok a feltételek, melyek a kerekesszékes és mozgásukban korlátozott résztvevők számára is akadálymentes elérést biztosítottak.
Tomkóné Kiss Mária, a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egye-

sületének elnöke elmondta, hogy
a rendezvény már hiányzott a tagoknak és jó érzés, hogy újra találkozhatnak egymással.
A szervezőket és a résztvevőket Szitka Péter polgármestere
köszöntötte, aki kiemelte, hogy a
pandémiás időszak után örömteli, hogy ismét együtt lehetnek az
egyesületi tagok.
A programban a szakmai előadások és tájékoztatók mellett számos zenés, táncos produkció is
helyet kapott. Többek között a
kerekesszékes táncosokból álló
ParaDance Company, a Kodály
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti tanszakának
néptánc csoportja és Kocsis Tibor
énekes is szórakoztatta a meghívottakat.
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MINŐSÍTÉS

Mindkét barcikai bölcsőde családbarát hely
Nem véletlenül kapta meg a Családbarát Magyarország Központ
Családbarát Hely minősítését a
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Varázskert és Mosolysziget Bölcsődéje. A korszerűen felszerelt intézmények a magas
színvonalú alapellátáson kívül számos szolgáltatással segítik a gyermekek és a szülők mindennapjait.
A Pollack úti és a Csokonai utcai
bölcsőde uniós pályázati forrásból,
az önkormányzati önerő biztosításával felújításon estek át 2011-ben.
A Mosolysziget teljeskörűen, külsőleg és belsőleg is megújult, a Varázskert pedig új nyílászárókat és
szigetelést kapott, valamint funkcióbővítést hajtottak végre rajta.
– Önkormányzatunk kiemelt fontossággal kezeli a nevelési, oktatási
és gondozási intézményeit. Folyamatosan keressük és aknázzuk ki
a pályázati lehetőségeket, hogy a
bölcsődéinket, óvodáinkat is folyamatosan fejlesszük mind infrastrukturálisan, mind pedig oly
módon, hogy a kiváló szakmai színvonal biztosítva maradjon – árulta
el dr. Makkai Orsolya alpolgármester, aki hozzátette, hogy örömmel
támogatta az önkormányzat a
bölcsődékben a sószobák megépítését is, valamint minden évben
új játszóeszközökkel lepik meg a
gyerekeket.
– A Családbarát Magyarország
Központ 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. Pluszpontot jelentett, mindkét intézményben a
sószoba, valamint speciális étrend
az ételintoleranciában szenvedő

gyermekeknek. Mivel bölcsődéink
megfeleltek a szigorú kritériumoknak, hivatalosan is családbarát helyek lettek, az ezt jelző logó
használatára már megérkezett az
értesítés is – tudtuk meg István
Zsolttól, a KSZSZK igazgatójától.

Nem csak bölcsőde

A kazincbarcikai bölcsődékben
alapellátáson felül családtámogató szolgáltatásokat kínál, ezen belül, játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet és átmozgató torna
megszervezésével.
A játszócsoportokban 9-12 óráig a
kicsik a szülőkkel együtt tölthetik
el az időt, ahol szakemberek segítenek, és adnak gondozási tanácsot az anyukáknak vagy az apukáknak.
Ezen felül heti rendszerességgel átmozgató tornát is tartanak.
A gyermekek életkori és egyéni
sajátosságait ismerve a kisgyermeknevelő tudatosan megteremti azokat a feltételeket, amelyek
a mozgásos tevékenységekhez
szükségesek. A kisgyermeknevelő
alkalmanként 5-6 fő gyermekkel
végzi a játékos-mondókás tornát.
Szintén sokan élnek a játékos angol nyelvi fejlesztés lehetőségével.

Biztonságban fejlődnek
a bölcsődések

Az akadálymentes környezet, a
minden szabványnak megfelelő biztonságos játszóeszközök, a
higiéniai előírások betartása, kisgyermeknevelők szakmai felkészültsége a garancia arra, hogy az
intézményekbe járó bölcsődések a
legjobb kezekben vannak a bölcsődei dajkák segítségével.
– A családbarát támogató intézményként biztosítjuk a gyermekek
számára az életkoruknak, fejlett-

ségüknek és egyéni szükségleteiknek megfelelő érzelmi, értelmi és
mozgásfejlődést. Biztonságot teremtve lehetőséget adunk nekik
az új tapasztalatok gyűjtésére, más
gyerekekkel való kapcsolatteremtésre, az örömteli játékra– sorolta
fel a bölcsődei nevelés irányelveit
Ronyeczné Dobronyi Márta intézményegység-vezető.

Családias a hangulat

A kisgyermeknevelők a szülőkkel
együttműködve vesznek részt a
gyermekek nevelésében-gondozásában. A rendszeres a szülőcsoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelők vezetik, a szülőkkel
kialakított partneri viszonyra építve. A problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői
kompetenciaérzés megtartását.
Lehetőség van az egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, megoldására.
– Ezen kívül anonim módon kikérjük a szülők véleményét arról, hogy
mennyire elégedettek a bölcsődei
szolgáltatással, amit kiértékelünk,
feldolgozzuk, és ezek szerint alakítjuk a szakmai munkánkat – árulta el a vezető.
A jeles napokon szintén találkoznak
egymással és a bölcsődei dolgozókkal a gondviselők.
– Amikor a kisfiúnk, Samu megszületett, nem terveztem, hogy
bölcsődébe fog majd járni, de aztán
mégis beírattuk a II. Számú Bölcsődébe, ahol a legjobb kezekbe került.
A gondozónőnk, Ari néni az első
pillanattól kezdve nagyon barátságos volt, és a beszoktatás is gördülékenyen ment. Samu szeret ide
járni, megszokta a rendet, jóízűen
eszik és nagyokat alszik ebéd után.
Sokat fejlődött a beszédkészsége, mozgása és a társas kapcso-

latai, már kisbarátja is van. A családi napok alkalmával, mi, szülők is
betekinthetünk a gyerekek bölcsis
hétköznapjaiba– mondta el véleményét Kiss-Bencze Boglárka.
– A lehető legjobb döntésnek tartom, hogy Zalán bölcsődés lett.
Két nagyobb gyermekem nem
járt bölcsődébe, először magán
bölcsődére gondoltam, de végül
az I. Számú Bölcsődébe (Mosolysziget Bölcsőde) kezdett el járni
a kisfiam. Itt teljes biztonságban
tudhatom a gyermekemet. Nagyon
hamar beszokott és ma már családtagként szereti a gondozónőit
és a dadusokat. Amikor lehetőség
van rá én is szívesen veszek részt
a családi programokon – árulta el
Habináné Gál Éva.

Fokozatos a beszoktatás

A bölcsődékbe egész évben folyamatosan várják a kicsiket. A
beiratkozáshoz az intézményegység-vezetőt kell keresnie a
szülőnek, ahol előjegyzésbe veszik a gyermekeket és egy felvételi kérelmet szükséges kitölteni.
A beszoktatási folyamat az úgynevezett bölcsődekóstolgatóval
indul, ahol a hozzátartozó a gyermekkel együtt megismerkedhet a
csoporttal és a kisgyermeknevelővel, kiválaszthatják, hogy milyen
bölcsődei jelet szeretnének majd.
Egy előre egyeztetett időpontban,
az otthonában is felkeresik a kisgyermeknevelők a családot, ahová
egy apró, saját készítésű ajándékkal érkeznek.
Maga a beszoktatás két hetet
vesz igénybe, amikoris a gyermek egyéni igényének megfelelően igazodva fokozatosan növelik a
szülő nélkül töltött időt. A második
hét végén pedig befejeződik a beszoktatási időszak.
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BORSODCHEM KOLORFUTÁS NIGHT

A FUTÁSRÓL SZÓLT AZ ESTE

Véget ért a kilencedik alkalommal megszervezett Kolorfutás. A BorsodChem Kolorfutás Night programon idén a futás szerelmesei, már
másodszor futhattak éjszaka versenyszerűen Kazincbarcika utcáin. A
különleges látványelemekkel, performanszokkal színesített futóverseny
eredményit itt olvashatják.

Eredmények:
Ovimaraton leány legjobbjai
1. Országh Lili
2. Szala Flóra Zoé ÉRV.ZRT.
3. Révész Lili

Negyedmaraton női legjobbjai
1. Bencze Renáta
2. Tóth Alexandra
3. Annamária Szepesi

Ovimaraton fiú legjobbjai
1. Simon Soma
2. Mikulecz Olivér
3. Roskó Dominik

Negyedmaraton férfi legjobbjai
1. Sántha Norbert
2. Dudás Tamás
3. Regecz Lajos

Sulimaraton leány legjobbjai
1. Fekete Anna
2. Csengeri Lili
3. Szolyák Dorka Zoé

Félmaraton női legjobbjai
1. Palásthy Fanni
2. dr. Csóré Éva
3. Brátis Elinor Klaudia

Sulimaraton fiú legjobbjai
1. Deák Dávid
2. Klimon Áron István,
Pálfalvi Patrik, Viszóczky Ábel
3. Birkás Bálint

Félmaraton férfi legjobbjai
1. Kriston Bodnár László
2. Csépány Péter Rajmund
3. Zoltán Pál

Minimaraton női legjobbjai
1. Horváth Réka
2. Csikász Panni
3. Bede Zsanett
Minimaraton férfi legjobbjai
1. Tóth Hunor Ábel
2. Bede Krisztián
3. Kubinka János

Maraton női legjobbjai
1. Varga Judit
2. Kuzsella-Szekeres Terézia
3. Herman Bernadett
Maraton férfi legjobbjai
1. Iván Kornél
2. Szőke János
3. Kuzsmiczky Péter

A további eredményekről a www.www.evochip.hu
weboldalon tájékozódhatnak.
KVSE BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLY

JÓL SZEREPELTEK „ÖREG” BIRKÓZÓINK

Birkózó Veterán Országos Bajnokságon jártak a KVSE versenyzői.
A szeptember 11-én Kiskunhalason megrendezett bajnokságon a
KVSE két versenyzővel vett részt, melyen a két fogásnemben két
első és két ötödik helyezést értek el.
Szabadfogás
E kategória 62 kg: Újházi János
1. helyezés
B kategória 130 kg: Tóth Gábor
5.helyezés
Kötöttfogás
E kategória 62 kg: Újházi János
1.helyezés
B kategória 130 kg: Tóth Gábor
5.helyezés
Felkészítők: Kónya Lajos vezetőedző, Szőgyőr Mihály edző
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KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

SAKK

ZAJLIK A MUNKA A KBSC-NÉL

EMLÉKVERSENY A KAZINCZYBAN
Sakk emlékversenyt rendezett a
Kazincbarcikai Városi Sakk Club
szombaton délelőtt a Kazinczy Ferenc Tagiskola aulájában. A sportesemény két neves borsodi versenyzőnek Kovács Aladárnak és
Simon Józsefnek állít emléket.
Huszonegyedik alkalommal tartották meg Kazincbarcikán a Kovács
Aladár - Simon József Emlékversenyt. A két versenyző több borso-

A KBSC összes utánpótlás csapata már megkezdte szereplését a
2022/2023-as bajnoki szezonban.
A Merkantil Bank Ligában szereplő
Kolorcity Kazincbarcika SC nemcsak a bajnokságban teljesít várakozáson felül, nyolc mérkőzésből ötször győztesen hagyták el a
pályát és jelenleg 5. helyen állnak
tabellán, hanem a MOL Magyar
Kupában is bejutott a legjobb 32
csapat közé a szintén másodosztályú Kozármisleny elleni idegenbeli 1-0-ás győzelemmel. Így október 19-én (szerdán) hazai pályán
17.-30-tól fogadja az NB I-es Zalaegerszeg csapatát. A jegy értékesítésről a klub honlapján és Facebook-oldalán ad tájékoztatást.
A szintén másodosztályban szereplő női csapat négy mérkőzésből kétszer győzött, míg a
Bánhorváti együttese hat mérkőzésből háromszor nyert. Mindkét
csapat a tabella a középmezőnyében foglal helyet.
A klub utánpótlás együtteseinél
augusztus eleje óta teljes intenzitással zajlik a munka, korosztálytól függően heti 2-4 edzés mellett
minden csapatunk már lejátszotta
ze első mérkőzéseit. A KBSC a regionális szervezésű fiú bajnokságokban idén öt korosztályban indított
csapatot: U12, U13, U15, U17 és U19,
őket hétről hétre Pál-Kutas József,
Varsányi János, Asszony Béla, Balogh József, Harnócz Róbert és Korolovszky György készíti fel. Utóbbi
Pro licenszes szakember összefogja a felső szekció szakmai munkáját is. A Képzési Központban zajló
szakmai munka eredményeként az
5-8 éves korosztályban szerep-

lő játékosainak Bozsik-fesztiválokon vesznek részt, míg az U11es korosztály térségi és regionális
szervezésű Bozsik-tornákon szerepel. A KBSC szervezi kéthetente
a környező klubok 9-10 éves tehetségeinek a térségi válogatott
edzéseket. Ezen korosztályokban
csapatonként legalább 2 edző foglalkozik a fiúkkal és lányokkal.
Klubunk a lányok számára is minden korosztályban biztosítja az
edzési és versenyzési lehetőséget,
garantálva a folyamatos fejlődésüket és a jó közösséget. A korábbi évekhez hasonlóan U14, U16 és
U19-es korosztályokban indított a
KBSC leány csapatokat Perjési Zoltán, Kazvinszki Jácint és az NB II-es
női együttest vezető Boros László
edzők irányításával.
Folyamatosan várjuk a focizni vágyó srácok és lányok jelentkezését,
Kerekes Ottó utánpótlás szakágvezetőnél a +36 30 445 8202-es
telefonszámon. (Szabó Noémi)
A Kolorcity Kazincbarcika SC októberi hazai mérkőzései:
Merkantil Bank Liga 9. forduló
2022. október 02. 17:00 Kolorcity
Kazincbarcika SC - ETO FC Győr
Merkantil Bank Liga 11. forduló
2022. október 09. 17:00 Kolorcity
Kazincbarcika SC - BFC Siófok
MOL Magyar Kupa 4. forduló
2022. október 19. 17:30 Kolorcity
Kazincbarcika SC - ZTE FC
Merkantil Bank Liga 13. forduló
2022. október 22. 17:00 Kolorcity
Kazincbarcika SC - Tiszakécskei LC

di csapatban Ózdon, Szuhavölgyön,
Miskolcon, Edelényben és Kazincbarcikán is sikeresen szerepeltek,
akik sok neves versenyzőt is neveltek. A nemzetközi egyéni rapid
értékszám szerző sakkverseny további célja volt, hogy minél többen
megismerjék, illetve megszeressék a sportágat. A megmérettetésen legjobban szereplő sakkozók
kupát, továbbá az első három helyezett érmet és oklevelet kapott.

MASTERS SÚLYEMELŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG

NÉGY INDULÓ, NÉGY ÉREM

Idén Lengyelországban rendezték meg a Masters Súlyemelő Európa-bajnokságot, ahol a KVSE
súlyemelői is részt vettek. Az
augusztus 20. és 28. között zajló versenyen Pátrovics Géza és
tanítványai három ezüst és egy
bronzéremmel tértek haza.
A Raszyn sportcentrumában zajlott kontinensviadalon 20-án Pátrovics Géza, 21-én Hornyák József és Nagy Gyula, 23-án pedig
Kovácsné Fábián Marcsi lépett
dobogóra. Pátrovics Géza, Nagy
Gyula és Kovácsné Fábián Marcsi
ezüstérmet, Hornyák József pedig
bronzérmet szerzett a megmérettetésen. Pátrovics Géza elmondása
szerint jól érezték magukat Len-

gyelországban, egy jól szervezett versenyen vettek részt, ahol
a versenyzői jól szerepeltek, elégedettek az eredménnyel, hiszen
mindenki éremmel a nyakában térhetett haza.
– Maximálisan elégedett vagyok a
tanítványaimmal, Kovácsné Fábián
Marcsival, aki igazán példamutatóan versenyzett főként online edzéseken, illetve ritkábban személyes
edzéseken készültünk a versenyre,
ahogy Hornyák Józseffel és Nagy
Gyulával is – árulta el Pátrovics
Géza, aki hozzátette saját eredményével is elégedett, bár telnek az
évek, és sokszor kevesebb idő jut
az edzésekre, igyekszik mindent
beleadni a felkészülési időszakban
és természetesen a versenyen is.
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IDŐSEK HÓNAPJA KAZINCBARCIKÁN
2022. október 3. (hétfő) 14:00 és 16:00 óra
AZ „IDŐSEK HÓNAPJA KAZINCBARCIKÁN” PROGRAMSOROZAT NYITÓRENDEZVÉNYE

SZŰCS JUDITH MŰSORA
Don Bosco Sportközpont

A program támogatója a KolorBarcika Egyesület!

2022. október 3. (hétfő) – október 9. (vasárnap)

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
– ESÉLY. EGYENLŐSÉG. KÖNYVTÁR!

2022. október 13. (csütörtök) 10:00 óra

A KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA NÖVENDÉKEINEK TÁNCELŐADÁSA
I. Számú Idősek Klubja (3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 3.)

2022. október 13. (csütörtök) 15:00 óra

KOLORAKADÉMIA
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM
PROF DR. SEMSEI IMRE:
ÖREGEDÉS-IPAR 1.0 ÉS A COVID-PANDÉMIA

Egressy Béni Városi Könyvtár

2022. október 5. (szerda) 10:00 óra

előadása

A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK

Mezey István Művészeti Központ

MESEVÁR TAGÓVODA MŰSORA

A program díjtalan!

Időskorúak Gondozóháza (3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 2.)

2022. október 6. (csütörtök) 10:00 óra

A KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA NÖVENDÉKEINEK
ZENÉS-VERSES KÖSZÖNTÉSE

II. Számú Idősek Otthona (3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 4.)

2022. október 6. (csütörtök) 17:00 óra

VARGA GÉZÁNÉ „LELKEM VIRÁGAI A MANDALÁK…”
CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
Mezey István Művészeti Központ, emelet

A tárlat hétköznapokon, 09:00 órától 18:00 óráig, november 4-éig látogatható!

2022. október 7. (péntek) 10:00 óra

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS MECSEI ZITA MUNKÁIBÓL
I. Számú Idősek Otthona (3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 8.)

2022. október 7. (péntek) 15:00 óra

SZÜRETI VIGALOM

2022. október 14. (péntek) 10:00 óra

SZÉPKORÚAK SZÍNES VILÁGA – NYUGDÍJAS KI MIT TUD?
az Újkazinci Baráti Kör szervezésében

Egressy Béni Művelődési Központ
A program díjtalan!

2022. október 15. (szombat) 09:00 óra

EGÉSZSÉGNAP

Egressy Béni Művelődési Központ
A program díjtalan!

2022. október 20. (csütörtök) 18:00 óra

OPERETTEST

OSZVALD MARIKA ÉS PELLER KÁROLY MŰSORA
Egressy Béni Művelődési Központ

A program díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezés, regisztráció október 4-től
személyesen, a Mezey István Művészeti Központban.
A program támogatója a KolorBarcika Egyesület!

2022. október 22. (szombat) 16:00 óra

a Mezey István Művészeti Központ udvara

ZENÉS IRODALMI DÉLUTÁN
16:00 SZÜRETI FELVONULÁS (Fő tér - Egressy Béni út - Rákóczi tér - Mezey udvara) REMÉNYI TAMÁSSAL ÉS BARÁTAIVAL
A legkreatívabb, legszínesebb felvonuló közösséget díjazzuk!
16:30 TÁNCHÁZ A KODÁLLYAL
17:00 GALAGONYA CITERAZENEKAR
17:30 „LUDAS MATYI” MESEJÁTÉK,
A PÓDIUM SZÍNHÁZ VÁSÁRI KOMÉDIÁJA

Mezey István Művészeti Központ
A program díjtalan!

2022. október 28. (péntek) 19:00 óra

SZÍNPADON AZ EXPERIDANCE!

A rendzvény fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata

18:30 MATYI ÉS A HEGEDŰS

Kísérőprogramok: népművészeti kirakodóvásár, interaktív mesterségbemutatók, kézműves
játszóház, lovaglás, kisállat-simogató, csacsi-kordé, kosaras körhinta, népi játszótér, hordólovaglás, lovagi torna, szőlőpréselés, mustkóstolás, borterasz, gasztronómiai standok
A program díjtalan! A program támogatója a KolorBarcika Egyesület!

2022. október 9. (vasárnap) 10:00 óra

TÖKÖS CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ

GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA
–MUSICALOMEGA
MUSICAL
SHOW
Don Bosco Sportközpont

Jegyár: 6500 Ft. Jegyek a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában,
valamint online a www.kolorcity.hu oldalon kaphatóak!

Őszi dekorációk készítése, tökfaragás

Mezey István Művészeti Központ, Gyermekek Háza - Kézművesház

Részvételi díj: 1000 Ft. Jelentkezés a Mezey István Művészeti Központban,
és online a www.kolorcity.hu weboldalon!

A programsorozat fő támogatója Kazincbarcika Város Önkormányzata

