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ÚJABB KORMÁNYZATI „AJÁNDÉK”

TIZENNYOLCSZOROS DRÁGULÁS
AZ INTÉZMÉNYI TÁVFŰTÉSBEN
A kormány szeptember utolsó óráiban, október elsejétől egy tollvonással 
átlagosan tizennyolcszorosára növelte az önkormányzati intézmények 
távfűtési díját. A megemelkedett költségek egyúttal azt is jelentik, hogy 
kormányzati támogatás nélkül a településeken bölcsőde- és óvodabe-
zárások, valamint elbocsátások jöhetnek.

A távhőszolgáltatás díja az elmúlt 
években sem a lakosság, sem pe
dig az intézmények, egyéb felhasz
nálók esetében nem változott. Idén 
nyáron, a sokak által „szent tehén
nek” titulált rezsicsökkentés fel
áldozásával már sejteni lehetett, 
hogy a távhőszektort sem kerülik 
el a díjemelések. Arról is suttogtak, 
hogy a lakosságnál – a gázt hasz
náló háztartásokhoz hasonlóan – 
is lesz emelkedés, és a rezsicsök
kentett árat az átlagfogyasztáshoz 
kötik. Ez nem valósult meg, sokak 
szerint azért, mert a háztartások 
jelentős részében még mindig nem 
szabályozható a távfűtés.
Így maradt az intézményi kör, 
amelyben az épületek jelentős ré
sze az önkormányzatok fenntar

tásában működik. Ezek 
kerülnek most össz
tűz alá azzal, hogy 
a fűtési költségeik 
egyik napról a másikra 
tíztizenkétszeresére 
emelkednek. Kazincbar
cikán ez a számok nyelvére 
fordítva azt jelenti, hogy az eddi
gi éves fűtési költség 65 millió fo
rintról több mint 800 millió forintra 
emelkedik éves szinten. Az ösz
szeg magában foglalja az összes 
bölcsőde, óvoda, szociális intéz
mény fűtési költségét, illetve az 
önkormányzati cégek távfűtött 
épületeit is.
– Az már most látható, hogy kor
mányzati segítség nélkül a jelen
legi helyzetet nem tudjuk fenntar

tani. Éves szinten több mint 700 
millió forintos többletköltséget 
eredményezne, amely Kazincbar
cika szintjén kigazdálkodhatatlan. 

Minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy ne kelljen intézmé

nyeket bezárni, össze
vonni, kollégákat elbo
csátani, de lássuk be, 
hogy ez innentől nem 
rajtunk múlik – utalt a 

kormányzati segítség 
fontosságára Szitka Pé

ter polgármester.
A városvezető megosztotta la
punkkal, hogy a megemelkedett 
fűtési költségek csak a problé
ma egyik, nagyobb felét jelentik, 
ugyanis, ha a nem önkormányzati 
fenntartásban működő intézmé
nyek (iskolák, kórház) nem fogják 
tudni fizetni határidőre az ese
tükben is megemelt díjat, akkor 
az a helyi távhőszolgáltató, ezzel 
együtt pedig az önkormányzat 
csődjét is jelenthetik.

INTÉZMÉNYI TÁVHŐDÍJ-EMELKEDÉS SZÁMOKBAN
KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK TAGINTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

13,4 millió Ft/év » 167 millió Ft/év
KÖZPONTI KONYHA

5 millió Ft/év » 70 millió Ft/év
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

4,5 millió Ft/év » 35 millió Ft/év
I. ÉS II. SZÁMÚ IDŐSEK OTTHONA

4,4 millió Ft/év » 68 millió Ft/év

ÍME NÉHÁNY PÉLDA:

18 Gulyás Tibor
Barcika egy szép város egyéb-
ként, én itt lakom, mióta meg-
születtem, de megölik az ön-
kormányzatokat, szó szerint ki 
fogják véreztetni. 

Siklós Lászlóné
Igazságosabb lenne, ha min-
denki kivenné a részét ebből 
az emelkedésből, mert így mi is 
kárát látjuk, mert ha bezárják 
ezeket az intézményeket, akkor 
nem tudunk itt helyben menni 
kulturális rendezvényekre, il-
letve, ha az óvodákat, iskolákat 
kell bezárni emiatt, akkor nagy 
bajba kerül a város.

A KolorTV 
Kazincbarcika utcáin forgatott, 

ahol néhány városlakóval 
sikerült értékes gondolatokat 

váltani az ügyről.
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HAMAROSAN ELKEZDŐDIK A TÉRSÉGI KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE
Október 17-én átadták kivitele-
zőknek a Kazincbarcika-Sajóiván-
ka-Vadna közötti kerékpárút-há-
lózat építéséhez kapcsolódó 
munkaterületet. A tervek szerint 
egy év múlva már a térség is be-
csatlakozik a biztonságos kerék-
páros közlekedésbe.

A 26os út mentén a közeljövő
ben 2,5 méter széles és 4697 mé
ter hosszú bicikliút épül, így a kör
nyező településekről is elérhetővé 
válik, hogy az ott élők kétkeréken 

is biztonsággal eljuthassanak Ka
zincbarcikára. A városunkban már 
meglévő kerékpárúthálózatnak 
köszönhetően szinte valamennyi 
munkahely, közintézmény és ke

reskedelmi létesítmény megköze
líthető biciklivel.
– Kazincbarcikán és a környé
ken rengetegen járnak kerékpár
ral munkába, iskolába, a bizton

ságos közlekedés és a város főbb 
központjainak elérése elsődleges 
szempont volt már a helyi és a tér
ségi kerékpárúthálózat megter
vezésénél is. Első körben Vadnáig 
bővül az útvonal, de a távlati ter
veink szerint a saját és a környező 
települések pályázati lehetősége
it összehangolva, közös összefo
gással egy teljes, térségi hálózat is 
létrejöhet, ami Sajószentpétertől 
egészen a szlovák határig lehető
vé teszi a biztonságos, kerékpáros 
közlekedést– mondta el Szitka Pé
ter polgármester.

SZILÁRD BURKOLATOT KAPOTT A HERBOLYAI ÚTI ÚTSZAKASZ 
Már szilárd burkolaton közle-
kedhetnek a kazincbarcikai-
ak a Herbolyai út Gábor Áron 
és Klapka György utcák közötti 
340 méter hosszú útszakaszán.

Az útfelújítás mellett a hiányzó ví
zelvezető árkokat is kialakították. 
Az új aszfaltozott út mellett, a há
zakhoz közelebbi oldalán 1 m szé
les térkőburkolatot, valamint 1 m 
széles zúzottkő padkát, a tó felőli 
oldalán pedig 50 cmes zúzott kő 
padkát alakítottak ki. Továbbá a 
nyomvonalon 3 db 5,5 m széles
ségű 10 m hosszúságú útburko
latszélesítésre is sor került.
– A városrész lakóinak régi vá
gya valósult meg a szilárd burko
lat kialakításával. Mind az itt élők, 
mind a tóhoz kilátogatók kényel
mesebben és biztonságosabban 
juthatnak el az úticéljukig – fe
jezte ki örömét Kondorné Sztojka 
Ágnes önkormányzati képviselő.

FEJLESZTÉSEK
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VADNA

SAJÓIVÁNKA

KAZINCBARCIKA

26-os számú főút

A kerékpárút tervezett nyomvonala

Közigazgatási határok

SAJÓ

TÉRSÉGI KERÉKPÁRÚT 
KAZINCBARCIKA–SAJÓIVÁNKA-VADNA

SZAKASZA
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MEGÚJUL A SZEMERE, A THÖKÖLY ÉS A VASVÁRI TÉR IS
Kazincbarcika Város Önkormányzata – a Deák és a Kazinczy térhez ha-
sonlóan – a Szemere, a Thököly és a Vasvári terek felújításával folytatja 
az újkazinci terek rekonstrukcióját.

– Mindhárom tér esetében új tér
burkolatokat alakítunk ki, új ut
cabútorok, hulladékgyűjtők, nap
vitorlával ellátott homokozó, 
pingpongasztal kihelyezésére kerül 
sor. A Vasvári téren meglévő folyóka 
környezetét egy kavicsággyal ter
vezzük megújítani, ezzel esztétiku
sabbá téve azt, valamint a vízgyűjtő 
területet is védve – árulta el Szitka 
Péter polgármester, aki hozzátet
te, hogy a térrendezési feladatok 
megkezdését követően rövidesen 
a közvilágítás kiépítésére is sor ke
rül, a két munkálat párhuzamosan 
fog zajlani az érintett területeken. 
– A kivitelezési munkák várhatóan 

a jövő héten kezdődnek, az eset
leges kellemetlenségekért a lakók 
türelmét és megértését kérjük – 
mondta dr. Perjési Zsolt, a körzet 
önkormányzati képviselője, aki 
hozzátette, hogy a beruházás be
fejező szakaszában a parkosítási 
munkák elvégzésére is sor kerül. 
A városvezetés még a terve
zés időszakában, a felújítás meg
kezdése előtt, fórumon egyez
tetett a terek lakóival, hogy 
milyen jellegű legyen a felújítás. 
– A lakók kérésének megfelelően 
a pihenő funkció dominál majd az 
újabb három megújuló tér esetében 
is – tette hozzá a polgármester.

FEJLESZTÉSEK

SZÉPÜL A MESEVÁR ÉS A NEFELEJCS TAGÓVODA
Párhuzamosan zajlik a Mesevár és 
a Nefelejcs Tagóvodák rekonstruk-
ciója. Az intézményekben az épü-
letgépészeti felújításokat követő-
en gipszkartonfalak beépítésével 
alakították át a helyiségcsopor-
tokat, majd a teljes belső festést 
végzik a szakemberek.

Megújult a fűtésrendszer is, lecse
rélték a régi vezetékeket, szele
peket és a radiátorokat. Emellett 
átalakították a gyengeáramú rend
szert, korszerűsítették az elekt
romos hálózatot, valamint zajlik a 
vizesblokkok és a mosdók cseré
je. Amennyiben szükséges a víz 
és szennyvízvezeték cseréjére, 
építésére is sor kerül, valamint új 
akadálymentes mosdót és rámpát 
alakítanak ki. A beltéri nyílászáró

kat felújították, indokolt esetben 
újat építettek be.
A helyiségek használatához iga
zodva a burkolatokat is moderni
zálják.
– A felújításnak köszönhetően mo
dernebb, még biztonságosabb kö
rülmények között folytatódhat a 
kazincbarcikai óvodákban a meg
szokott, magas színvonalú szakmai 
munka az önkormányzat, a szülők 
és a gyermekek legnagyobb meg
elégedésére – árulta el Lövey Zol
tán önkormányzati képviselő.
A felújítási munkálatok utolsó etap
jában a Nefelejcs Tagóvodában kül
ső burkolati felújítás történik: új 
aszfalt, kültéri padló és térkőbur
kolatokat kap az udvar.
A Mesevár Tagóvodában föld és 
építészeti munkákat végeznek 

majd, illetve átalakítják az infor
matikai és telefonhálózatot is.
– A két tagintézmény belső re
konstrukcióját követően, a továb
biakban is keressük a forrásokat, 

hogy egy megfelelő pályázat se
gítségével a teljes energetikai és 
külső, homlokzati felújítás is meg
történhessen – mondta el Klimon 
István alpolgármester.
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UTOLSÓ SZAKASZÁHOZ 
ÉRKEZETT A DEÁK FELÚJÍTÁSA
Az utolsó etapba érkezett az Ózdi 
SZKC Deák Ferenc Szakképző Is-
kola és Művészeti Szakgimnázium 
épületének komplex energetikai 
korszerűsítése.

– A pályázati forrásból megva
lósuló projekt megnevezésében 
szereplő komplex jelző nem vé
letlen, hiszen a kivitelezés során 
megvalósul az iskolaépület te
tőszerkezetének teljes körű szi

getelése, a nyílászárók cseréje, a 
homlokzatok szigetelése és a szí
nezése is. Ezzel az épület fenn
tarthatósága nagy mértékben ja
vul majd – árulta el Klimon Istán 
alpolgármester.
Az intézményben új tűzjelző, vala
mint hő és füstelvezető rendszer 
(RWA) kiépítésére is sor került, va
lamint az energetikai korszerűsí
tés jegyében lecserélődtek az el
avult lámpatestek is.

FEJLESZTÉSEK

ÉPÜL A MODERN FUTÓKÖR A 
CSÓNAKÁZÓ-TÓ KÖRÜL

Egy sikeres pályázatnak köszön-
hetően hamarosan egy modern, 
rekortán burkolatú pályán futhat-
nak a sportolni szerető városlakók.

A Csónakázótó környezetében 
zajló beruházások végeztével egy 
új funkcióval bővül a terület. Az ak
tív szabadidő eltöltéséről a leendő 
vízikomplexum és egy új játszó
tér is gondoskodik majd – árulta el 
Szitka Péter polgármester.
– A gyönyörű, zöld környezetben 
megépülő futókör nemcsak a fu
tás szerelmeseinek biztosít ideális 
helyszínt a sportoláshoz, de min
dennapos testnevelésórákat és 
tömegsportrendezvényeket is 
tarthatnak majd a pályán – mond
ta el Riespler Pál önkormányzati 
képviselő.

EGYIRÁNYÚSÍTÁS AZ ALSÓVÁROSI KÖRÚTON

ÚJ FORGALOMSZABÁLYOZÁS
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az iskolai tanítási idő
szakban a Tompa Mihály Református Általános Iskola környékén a reg
geli, a délutáni, valamint a különböző iskolai rendezvények alkalmával 
az Alsóvárosi körút ezen szakaszán jelentős torlódások alakulnak ki, 
ami fokozott közlekedésbiztonsági kockázattal jár.
– A balesetveszély, valamint a torlódások csökkentése érdekében 
az önkormányzat a forgalomszabályozás mellett döntött. Az Alsó
városi körutat a Jószerencsét úttól az Attila út irányába egyirányúsít
ják, enyhítve ezzel a torlódásokat – tudtuk meg Fodor Gábortól, az 
Önkormányzati Rendészet vezetőjétől, aki hozzátette, hogy a közúti 
közlekedési jelzőtáblák kihelyezése hamarosan elkezdődik.
A szabályozás életbe lépésének pontos időpontjáról a kolorline.hu 
oldalon tájékoztatjuk a lakosságot.

KÖZLEMÉNY

A hosszú hétvégén tekinthető
meg a vízijátékshow idén utoljára

Október 28án és 29én, pénteken és szombaton 19.30 órától és 20.00 
órától, október 30án, 31én és november 1jén, vasárnap, hétfőn és 
kedden 18.30 órától és 19.00 órától tekinthető meg a vízijátékshow egy 
négynégy számból álló repertoárral a Fő téren.
November 2ától szünetel a vízilátványosság.
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VÁRAKOZNI TILOS

VÁLTOZIK A TŰZOLTÓSÁGI 
FELVONULÁSI ÚTVONALAK FORGALMI RENDJE

Kazincbarcikán a gépjárművek 
közlekedését, a rakodást és a köl-
tözködést megkönnyítve a jelenleg 
kihelyezett „megállni tilos” táblá-
kat „várakozni tilos” táblákra cse-
rélik. 

Városunkban a gépjárművek szá
mának drasztikus megnövekedése 
miatt előfordult, hogy az emele
tes házak környékét tűz esetén az 
ott parkoló autók miatt nem, vagy 
csak késéssel tudták megközelí
teni a tűzoltók. Ez a lángok gyors 
terjedése miatt nagyobb károkat 
okozott, mintha rögtön elkezdhet
ték volna a katasztrófa elhárítását. 
Emiatt Kazincbarcikán négy éve a 
tízemeletes házaknál kialakították 
a tűzoltósági felvonulási területe
ket, ahol a katasztrófavédelem au

tóin kívül semmilyen más gépjármű 
nem tartózkodhat.
– A visszajelzések alapján ez az 
intézkedés megnehezítette a la
kosság mindennapjait, hiszen sem 
rakodni, sem az idősebb hozzátar
tozók beszállásához, sem költö
zéskor nem lehetett büntetés nél
kül várakozni a kijelölt részeken. A 
jogszabályi változásokat követve 
Kazincbarcika Város Önkormány
zata felülvizsgálta ezeket a tűzol
tósági felvonulási területeket, és 
lehetőség nyílt a probléma megol
dására – árulta el Klimon István al
polgármester, aki hozzátette, hogy 
az érintett területeken a lakossági 
gépjárművek közlekedését meg
könnyítve a jelenleg kihelyezett 
„megállni tilos” táblákat „várakoz
ni tilos” táblákra cserélik. A cse

rét követően továbbra is biztosítva 
lesz az esetlegesen bekövetkező 
tűzeseteknél a mentési feladatok 
hatékony ellátása és az épületek 
megközelítése.
– Felhívjuk a gépjárművezetők 
figyelmét, hogy a várakozni tilos 
jelzőtáblával ellátott útszakaszo
kon tartsák be a KRESZ ide vo
natkozó szabályait és a megen
gedett időn túl ne várakozzanak! 
– intette figyelemre a lakosságot 
Fodor Gábor, a Kazincbarcikai Ön
kormányzati Rendészet vezetője, 
aki elmondta azt is, hogy a szabá
lyok betartását a rendészet és a 
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 
munkatársai ellenőrizni fogják.
A táblacserék időpontjáról a 
kolorline.hu oldalon adunk majd 
tájékoztatást.

ÁRPÁD FEJEDELEM TÉRI ÁTKÖTŐÚT

MEGÚJULT KÖZVILÁGÍTÁS ÉS FORGALMI REND VÁLTOZÁS 
A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT

Az Árpád Fejedelem Tagiskola előtti 
megépült átkötőút, járda és húsz 
új parkoló mellett a közvilágítás is 
megújult az érintett területen.

– Az Árpád fejedelem tér és kör
nyezetének fejlesztése során a 
transzformátorállomás előtti fü
ves területből lettek kialakítva a 
parkolók, melyek megvilágításá
hoz új kandelábereket is telepítet
tek – mondta el Harda Attila önkor
mányzati képviselő.

A területen a transzformátorállo
más miatt sűrű elektromos kábel
hálózat található.  A parkoló építése 
során, a burkolat alá kerülő meglé
vő kábelek megfelelő bevédésének 
megoldása kiemelt jelentőséggel 
bírt a biztonságos üzemeltetés, és 
az ellátásbiztonság szempontjából.
– Az iskolába érkező gyermeke
ket sokan hozzák gépkocsival, ami 
fennakadást okozott a közlekedés
ben az elmúlt években, ezért az 
iskola bejárata közelében kialakí

tottak egy úgynevezett Kiss and 
Ride, azaz puszi és indulás parkolót, 
melyben egy újonnan kihelyezett 
„várakozni tilos” jelzőtábla hívja 
fel a figyelmet a parkoló megfele
lő használatára. Kazincbarcikán ez 
az első ilyen parkolóhely, ami azt a 
célt szolgálja, hogy a gépkocsival 
érkező szülők a bejárat közelében 
megállhassanak arra az időre, amíg 
a gyermekük kiszáll az autóból, és 
azután indulhatnak tovább, a tanu
lók pedig biztonságosan bejutnak 
az iskolába – tudtuk meg Szitka 
Péter polgármestertől, aki elárulta 
azt is, hogy több városban léteznek 
már ilyen típusú parkolókialakítá

sok az oktatási intézmények kö
zelében, és a tapasztalatok alapján 
ezeken a helyeken a torlódások je
lentősen csökkentek, illetve a köz
lekedés biztonsága megnöveke
dett. A táblával jelzett területen, 
amely egy 20 méteres távolságot 
érint, egyszerre több gépjármű tud 
megállni arra az időre, amíg a gyer
mekek kiszállnak.
A városvezető felhívta a figyelmet 
arra, hogy folyamatos haladás ér
dekében a gyermekek ki és be
szállásához a kijelölt parkolókat 
vegyék igénybe, és az úttesten ki
zárólag a kijelölt gyalogosátkelő
helyen térjenek át a túloldalra! 
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TISZTA, VIRÁGOS MOZGALOM

IDÉN IS DÍJAZTÁK 
A LEGJOBBAKAT

Október 17-én tartották meg a 
„Tiszta, virágos mozgalom” díj-
átadó ünnepségét. Az eseményen 
Kazincbarcika Város Önkormány-
zata és a Városszépítő Egyesület 
a virágos erkélyek, társasházak, 
közintézmények és vállalkozások 
mellett a gyerekpályázatok leg-
jobbjait is díjazták.

A Városszépítő Egyesület minden 
évben versenyt hirdet – a „Tiszta, 
virágos mozgalom”– a legszebb 
virágos erkélyek, lépcsőházak, 
családi házak, intézmények és üz
letek tulajdonosainak. Pár évti
zede már a fiatalokat is bevonták 

a versenybe, így az óvodásoktól 
a középiskolásokig minden kor
osztály részt vesz a pályázaton. 
A rendezvényen Pásztor László ön
kormányzati képviselő, a Kazinc
barcikai Városszépítő Egyesület tit
kára mondott köszöntőt, aki ezután 
Fancsik Józseffel az egyesület el
nökével adta át a díjakat. Elsőként 
az óvodásokat és iskolásokat dí
jazták, akik képzőművészeti, fotós 
és filmes kategóriák közül választ
hattak. A beérkezett alkotásokból 
ezen a napon egy tárlat is nyílt az 
Egressy klubtermében. 
A díjazottak névsora a kolorline.hu 
oldalon olvasható.

BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉS

SZÁMÍTHATUNK A SEGÍTSÉGRE
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a 112-
es segélyhívó központ munkatársai tartottak 
közös előadást a kazincbarcikai általános isko-
lákban az idei tanévben.

A gyerekek megtudhatták, hogy mi számít bűn
cselekménynek, mikortól lehet őket felelős
ségre vonni és milyen következményekkel jár, 
ha valaki elkövetővé válik. Az áldozatokról is 
szó esett, felhívták a fiatalok figyelmét, hogy 
merjenek szólni, ha bármilyen atrocitás éri őket. 
– Hat kazincbarcikai általános iskola felsősei
nek tartottunk idén előadást. Nagyon fontos
nak tartjuk, hogy a diákok tisztában legyenek 
azzal, milyen szabályokat kell betartaniuk és 
hova fordulhatnak, ha bármi baj történik velük 
vagy a környezetükben – mondta el Jaskó Ju
dit címzetes rendőr főhadnagy, a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság bűn és balesetmegelőzési 
főelőadója.
A 112es segélyhívó központ munkatársa
itól minden információt megkaptak a gye
rekek azzal kapcsolatosan, milyen ese
tekben szükséges azonnali segítséget 

kérni, milyen számokon lehet ezt megten
ni és mit kell közölni egy eset bejelentésénél. 
– Sokszor fordult már elő, hogy egészen kis 
gyermekek kényszerültek segítséget kérni a 
nagyszülőkkel vagy szülőkkel történt rosszul
lét vagy baleset miatt. Az előadás célja, hogy 

megismerjék a központ működését és mindenki 
tisztában legyen azzal, hogyan tudja a leghaté
konyabban mozgósítani a segítséget, és azt is, 
hogy van, akikre számíthat – nyilatkozta Magyar 
Noémi, a 112es segélyhívó központ oktatási 
főelőadója.

KAZINCBARCIKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

„KÖZLEKEDJ OKOSAN” 
RAJZPÁLYÁZAT

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a Bűnmegelőzési, Vagyonvédel-
mi Alapítvány közös szervezésben „Közlekedj okosan” címmel rajzpá-
lyázatot hirdetett. A gyermekeknek szóló verseny eredményhirdetését 
október 18-án rendezték meg a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitány
ság falain sorakoznak a szebbnél 
szebb rajzok, amiket a „Közlekedj 
okosan” című rajzpályázatra küld
tek be a gyerekek. Az eredményhir
detés napján gyermekzsivajjal telt 
meg a rendőrség épülete, hiszen 
több mint 100 alkotás érkezett be 
a pályázatra, melyből 17et díjazott 
a zsűri. A pályaművek elbírálásában 
Tóth Éva rajz szakos tanár segítette 
a kapitányság munkatársait.

A díjakat Jaskó Judit címzetes ren
dőr főhadnagy, bűn és baleset
megelőzési főelőadó és dr. Sallai 
István rendőr alezredes, vizsgálati 
osztályvezető adta át a gyerme
keknek.
Az ajándékcsomagokba a kreativi
tást fejlesztő különböző rajzeszkö
zök, színezők, gyurma és egy tár
sasjáték is került. 
A díjazottak névsora a kolorline.hu 
oldalon olvasható.
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„Minden forradalom
egy seb a történelmen”

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulójának al-
kalmából tartott ünnepi meg-
emlékezést Kazincbarcika Város 
Önkormányzata.

Az eseményen Klimon István al
polgármester tartott ünnepi be
szédet.
– Minden forradalom egy seb a 
történelmen – kezdte mondani
valóját a városvezető, majd Faludy 
György gondolatait idézte meg, 
miszerint hazánk történelmében 
száz évente tör ki forradalom. Fel
hívta a figyelmet arra – a szom
szédunkban dúló háború, és az 
Európai Unió gyengülése mellett 
– jelenleg hazánkban is vágni le
het a feszültséget. Kiemelte, hogy 
Kazincbarcika és a város vezetése 
azoknak a pártján áll, akik nem né
zik szó nélkül az emberek szenve
dését, és főként nem okozzák azt.
– A múlt hagyatéka a jövő re
ménysége. A múltban elkövetett 
hibákért a jövő nemzedéke nem 
szenvedhet. Hogy mi a teendője 
ma a nemzetnek, azt belül min
denki érzi – mondta Klimon István, 
aki higgadtságra intett mindenkit.
– Az 1956os hősök lépése
it tartsuk szem előtt, bátran, de 
higgadtan éljük meg a mát, hogy 

a felnövekvő nemzedéknek legyen 
jövője! – zárta sorait az alpolgár
mester.
Ezt követően a Szalézi Szent Fe
renc Gimnázium diákjainak ünne
pi műsorát hallgathatták meg az 
egybegyűltek. A műsorban a Ka
zincbarcikai Kodály Zoltán Alapfo
kú Művészeti Iskola fúvószeneka
ra működött közre.
Az esemény koszorúzással zárult, 
ahol az 1956os emlékműnél he
lyezték el az emlékezés virágait 
Kazincbarcika Város Önkormány
zata, a helyi nemzetiségi önkor
mányzatok, politikai pártok, cé
gek és intézmények, valamint civil 
szervezetek képviselői.

SZÜLETÉSNAP

JUBILEUMOT ÜNNEPELT
A HELYI KARITÁSZ-CSOPORT

IDŐSEK NAPJA FELSŐBARCIKÁN

Köszöntötték a
szépkorúakat

A Felsőbarcikáért Alapítvány októ
ber 22én egy kellemes vacsorára 
invitálta a városrész szépkorúit a 
Táncsics Mihály Művelődési Házba. 
Idősek napja alkalmából Szitka Pé
ter polgármester és Pásztor László 
önkormányzati képviselő köszön
tötte a meghívottakat.
A vacsorát követően Oroszi György 
szolgáltatta a talpalávalót, és dr. 
Komáromi István nyugdíjas dan
dártábornok, énekes előadása ko
ronázta meg az estét. 

A Szalézi Rendház épületében tartották meg a Kazincbarcikai Karitász-
csoport huszonötödik születésnapját október 22-én.

A megjelenteket Tran Si Nghi Fe
renc szalézi atya, kazincbarci
kai plébános köszöntötte, akitől 
megtudtuk, hogy a Kazincbarcikai 
Karitászcsoport 1996ban ala
kult az Egri Főegyházmegye Kari
tász Szervezetének részeként az 
akkori plébános dr. Medvegy Já
nos atya kezdeményezésével és 
támogatásával. Az akkori 20 fős 
csoport az évek alatt 35 főre gya
rapodott, akik időt és energiát nem 
kímélve, évről évre próbálnak se
gítséget nyújtani az arra rászoru
lóknak, természeti katasztrófák 
esetén pénzadomány formájában 
vagy élelmiszer és ruhanemű 
gyűjtési akciókkal.
A csoportokat inspiráló – Árpád
házi Szent Erzsébet és Don Bosco 
Szent János – szentek életéről Áb

rahám Béla, a kazincbarcikai szer
zetesi közösség igazgatója tartott 
előadást. Az ünnepségen kötet
len beszélgetés közben emlékez
tek az elmúlt évek történéseiről. 
A Kazincbarcikai Önkormányzat 
képviselőtestületének képvise
letében Bukó Géza, Riespler Pál 
önkormányzati képviselők, vala
mint Kovács László önkormány
zati tanácsadó nyújtották át Ka
zincbarcika Város Önkormányzata 
által felajánlott születésnapi tortát. 
A megemlékezésen a helyi közös
ség legszebb pillalanatai köszön
tek vissza. A közösség a következő 
időszakban is a rászorulók minden
napjainak megkönnyítéséért dol
gozik majd.
Az esemény ünnepi szentmisével 
és közös ünnepi ebéddel zárult.

IDŐSKÖSZÖNTÉS

ISTEN ÉLTESSE ERZSIKE NÉNIT ÉS ILONKA NÉNIT!
Molnár Józsefné idén töltötte be a 90. életévét, ez alkalomból látogatta 
meg Klimon István alpolgármester és Bukó Géza önkormányzati képviselő 
október 24-én. Orosz Imrénét pedig 95. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte az alpolgármester és Pásztor László önkormányzati képviselő.

Molnár Józsefné 1963ban köl
tözött a városba, a könnyűbe
tongyárban kezdett el dolgozni. 
Később a városi kórház fertőző 
osztályának csapatát erősítette. 
Ilonka néni rendkívül jó humo
rú, filigrán asszony, akiről csa

ládja szeretettel gondoskodik. Há
rom gyermeke, tíz unokája, tizenkét 
déd unokája és két ükunokája van, 
akik megszépítik nyugdíjas éveit.
Orosz Imréné 1962 óta lakik Ka
zincbarcikán. A volt Közpon
ti Általános Iskolában dolgozott 

a konyhán, majd a városi kórház 
gyermekosztályán folytatta mun
kásságát egészen nyugdíjazásáig. 
Erzsike néni szabadidejének nagy 
részét a kertjének és az állatainak 
szentelte, számtalan nyulat, mala
cot felnevelt az évek alatt. Mosta
nában már leginkább otthonában 
tölti az időt, szívesen tévézik. Há
rom gyermek édesanyja, négy fiú 
unokával és négy fiú dédunokával 
büszkélkedhet.
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KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA 

VISSZAVÁLTHATÓAK
AZ USZODABÉRLETEK

A Kazincbarcikai Fedett Uszoda bezárása miatt a fel nem használt 
uszodabérletek árát idő- és alkalomarányosan visszafizetik. A bér-
letek árának visszafizetése csak a kapott plasztikkártya, valamint 
jegyalap, esetlegesen a számla leadásával történik. Kérjük ezeket 
mindenki hozza magával!

A visszafizetés csak és kizárólag személyesen történik a Mezey Ist
ván Művészeti Központban nyitvatartási időben (hétfőpéntek: 10.00 
 17.30) 2022. október 20ától 2022. november 11ig.

MINDSZENTEK

HALOTTAK NAPJA MIATT MEGVÁLTOZIK A FORGALMI REND A VÁROSI TEMETŐNÉL
Halottak napja és mindenszentek idején a te-
metők környékén megnövekedett gyalogos és 
gépjárműforgalomra kell számítani. A korábbi-
akban sokszor kaotikus és balesetveszélyes 
volt a közlekedés ebben az időszakban. A biz-
tonságos közlekedés és parkolás biztosítása 
érdekében a városi temető előtti útszakaszon 
ideiglenes forgalmi rend változás bevezetésére 
kerül sor október 28-a és november 2-a között.

A Jószerencsét út mindkét oldalán a külső sá
vokban lehet majd gépjárművel parkolni, egy 
sorban egymás mögött. A sávelválasztó, vala
mint a külső sávok melletti zöldterületen tilos 
lesz várakozni.
A temető nyitvatartási idejében – október 28
ától 30áig 8.0018.00 óráig, október 31étől 

november 2áig 8.0022.00 óráig – a sávok 
közötti átvezető útszakasz le lesz zárva, a Jó
szerencsét úton a parkolást jelző táblák, va
lamint terelőtáblák lesznek kihelyezve. Kérjük 
a gépjárművezetőket és a gyalogosokat, hogy 
az érintett útszakaszon fokozott óvatossággal 
közlekedjenek!

A biztonságos közlekedés elősegítése érdeké
ben a temető környékén fokozott rendőri és ön
kormányzati rendészeti jelenlétre kell számítani. 
A temető területére csak a mozgáskorlátozott 
parkolási igazolvánnyal rendelkező, valamint a 
mozgáskorlátozottakat szállító gépjárművek 
hajthatnak be.

CSALÓKRA HÍVJÁK FEL A FIGYELMET

SZEMÉLYES MEGKERESÉSEKKEL FOLYTATÓDIK A NÉPSZÁMLÁLÁS
Számlálóbiztosok személyes megkeresésére számíthatnak azok az állampolgárok, akik nem töl-
tötték ki online a Népszámlálás 2022 kérdőíveit. Az adatgyűjtés november végéig tart, és kötelező 
benne részt venni. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság az esetleges csalókra hívja fel a figyelmet.

Megszűnt a Népszámlálás 2022 kérdőívének 
online kitöltési lehetősége, így azoknak, akik 
nem éltek ezzel a lehetőséggel, számlálóbiztos 
megkeresését kell fogadniuk lakhelyükön. Dr. 
Sallai István rendőr alezredes, vizsgálati osz
tályvezető az elővigyázatosságra hívja fel a la
kosság figyelmét.
– A központi Statisztikai Hivatal munkatársai
ként keresik fel a számlálóbiztosok a lakosságot, 
akik egy igazolvánnyal rendelkeznek, amelyen 
a biztos neve és a kártya sorszáma található 
– mondta dr. Sallai István, aki hozzátette, az 
adatszolgáltató kérheti, hogy az őt felkereső 
számlálóbiztos igazolja magát. A kérdezőbiztos 

kilétét a népszámlálás teljes időszaka alatt az 
ingyenesen hívható 0680080143as zöld
számon lehet ellenőrizni.

Abban az esetben sem kell aggódni, ha valaki 
nem tartózkodik a felkeresés időpontjában a 
lakóhelyén, hiszen a számlálóbiztos minden fel
kereséskor értesítőt helyez el, és ad egy újabb 
időpontot, illetve telefonszámot, amin az adat
szolgáltató felkeresheti. Azoknak a személyek
nek, akiknek több lakóingatlanuk is van, nem kell 
mindegyikben külön fogadni a kérdezőbiztost, 
csak egyszer kötelező elvégezni a teendőket, 
a tulajdonosok tényleges lakóhelyén.

Dr. Sallai István arra is felhívta a figyelmet, hogy 
a számlálóbiztost ne hagyjuk egyedül a lakásban 
hiszen, ha csalóval állunk szemben, akár értéke
inket is eltulajdoníthatja. Abban az esetben, ha 
mégis megtörténne a baj, a 112es segélyhívón 
szükséges értesíteni a rendőrséget a lehető 
leghamarabb.

A zöldterületre felhajtani tilos

Egy sorban lehet parkolni

TEMETŐ

A zöldterületre felhajtani tilos

Egy sorban lehet parkolni

TEMETŐ

MEGNYITOTT AZ ELSŐ GYORS-
ÉTTEREM KAZINCBARCIKÁN
Október 25én nyitotta meg kapuit Kazincbarcikán az első gyor
sétterem. A nyitásra sokan érkeztek, hogy megkóstolják a népszerű 
menüket. A kicsik is birtokba vehették az épület mellett kialakított 
játszóteret.

FAST FOOD
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Zökkenőmentes az egyetemi képzés Kazincbarcikán

Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Miskolci Egyetem, az Irinyi Já-
nos Református Oktatási Központ, a Wanhua BorsodChem Zrt. és a 
Tiszán inneni Református Egyházkerület összefogásával vegyészmérnöki 
egyetemi alapképzés indult ősszel Kazincbarcikán. A levelezős képzés 
szeptember 9-én kezdődött meg a hallgatók számára az Irinyi János 
Református Oktatási Központban.

 Első szemeszterüket töltik a hall
gatók a Kazincbarcikai kihelyezett 
vegyészmérnöki alapképzésen az 
Irinyi János Református Oktatási 
Központban, ahol országosan is 
kiemelkedő színvonalú, technikai 
feltételeket és műveleti laborató
riumot is biztosítanak számukra.
– Ebben az évben az ötödik leg
népesebb mérnök szak lett a ve
gyészmérnöki képzés, amely nap

pali és levelezős formában működik 
Miskolcon, Kazincbarcikán pedig ki
helyezett levelezős képzés indult. 
Az energiaproblémák miatt a Mis
kolci Egyetemen a levelezős képzé
sek tekintetében áttértünk az on
line oktatásra, ám Kazincbarcikán 
szerencsésebb a helyzet, ott tulaj
donképpen teljesen normál módon 
zajlik a levelezős képzés – mondta 
Prof. Dr. Viskolcz Béla a Miskolci 

Egyetem Anyag és Vegyészmér
nöki Kar Kémiai Intézetének igaz
gatója.
A vegyészmérnökképzés kereté
ben az országban először, kísérleti 
jelleggel városunkban vezette be a 
kar a személyre szabott oktatási 
modellt is, így az egyetemi alap
képzésbe belépők mellé páronként 
egyegy fiatal mentoroktató állt, 
aki heti rendszerességgel konzul
tál a rábízott hallgatókkal, segíti az 
előrehaladásukat a tanulmányaik 
során.
– Úgy gondolom, egy igazán minő
ségi színvonalú oktatás az, amely
ben mi itt, a Miskolci Egyetemen 
részesülünk. Nagyon hálás vagyok, 
hogy itt tanulhatok, hiszen nem va
gyunk túl sokan, így szinte min
den hallgatót ismer minden okta
tó, akikkel nagyon jó kapcsolatot 
ápolunk, nagyon sok mindenben 
segítenek nekünk, tudnak minket 
támogatni – tette hozzá Kondor Vi
rág, a Miskolci Egyetem másodéves 
vegyészmérnök hallgatója.
A nem csupán elméleti, hanem 
gyakorlati órákra épülő képzés ke
retében a tanulók a gyakorlatukat 

a BorsodChemben végezhetik el, 
amely tökéletes hely ahhoz, hogy 
ebben a szakmában gyakorlati tu
dást szerezzenek és később akár el 
is helyezkedhetnek a cégnél.
– Nagyon fontos dolog az, hogy a 
vegyészmérnökképzésnél is, mint 
minden más képzésnél változik a 
felvételi követelmény, 2023. szep
tember 1jétől nem lesz szükség 
emelt szintű érettségire ahhoz, 
hogy valaki felvételt nyerjen. Mi 
továbbra is bízunk abban, hogy az 
a magas színvonalú képzés, amit 
elindítottunk, továbbra is csábító 
lesz a diákok számára – emelte ki 
Prof. Dr. Viskolcz Béla.
Egy olyan képzést sikerült a váro
sunkba hozni, ami valóban használ
ható diplomát, biztos elhelyezke
dést és hosszú távú karriert kínál 
azoknak, akik elvégzik a szakot – 
árulta el Szitka Péter polgármester, 
aki hozzátette nagy jelentőséggel 
bír a város életében, hogy újra van 
helyben felsőfokú oktatási lehető
ség hiszen fontos számunkra, hogy 
az itt élő fiataloknak minél több al
ternatívát biztosítsunk a jövőjükre 
vonatkozóan.

KAZINCBARCIKAI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

KÖZPONTBAN AZ ÚJSZÜLÖTTEK

Az anyatejjel való táplálás fon-
tosságára hívták fel a kisma-
mák figyelmét a kazincbarcikai 
védőnők az anyatejes világnap 
alkalmából szeptember 30-án, 
pénteken. Ebből az alkalomból 
az Egressy Béni Művelődési Köz-
pont klubtermében gyűltek ösz-
sze a meghívott anyukák kisba-
bájukkal együtt.

Az Anyatejes Vlágnapon azokat 
az édesanyákat köszöntötték, 
akik legalább egy éven át anya
tejjel táplálták gyermeküket. Az 
eseményen Klimon István alpol
gármester köszöntötte a meg
hívottakat, és megköszönte az 
édesanyák munkáját, azt a sze
retetet és törődést, amit a gyer
mekük felé nyújtanak. A Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 

műsora után egy szál virágot és 
oklevelet nyújtott át Pásztor Gá
bor önkormányzati képviselő, vala
mint a körzeti védőnők a meghívott 
édesanyáknak. 
Október 7én pedig a tavaly Ka
zincbarcikán született 206 apró
ság világra jövetelének állítottak 
emléket. A Kazincbarcikai Védőnői 
Szolgálat hét körzetének jelképes 
almáit és színes szalagjait tették fel 
az új születésfára a Völgyparkban 
lévő Anyaság szobor mellett. A ha
gyományos ünnepségen a frissen 
ültetett facsemete szimbolizálta 
az újszülötteket, a fa hasonlóan a 
gyermekekhez az évek folyamán 
megerősödik, megnő és a termé
keny életet képviseli majd.

PÁLYAVÁLASZTÁSI FÓRUM 

VERSENYKÉPESEK A KÖZÉPISKOLÁINK
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola szervezésében pályavá-
lasztási fórumot tartottak az általános iskolák végzőseinek és szüleinek 
az Egressy Béni Művelődési Központ színháztermében október 6-án. A 
program helyszínét Kazincbarcika Város Önkormányzata biztosította.

A hagyományosan megrendezett 
esemény a koronavírusjárvány 
miatt az elmúlt két esztendőben 
elmaradt, de idén ismét lehetőség 
nyílt arra, hogy a végzős diákok és 
szüleik egy fórumon kapjanak in
formációkat a kazincbarcikai kö
zépiskolák kínálatából.
A pályaválasztási értekezleten 
Szitka Péter polgármester köszön
tötte a megjelenteket.
– A kazincbarcikai középfokú ok
tatási intézmények mind felsze
reltségükben, mind a pedagógu
sok szakmai felkészültségében 
versenyképesek az országban 
működő iskolák között. A helyi kö
zépiskolákat választó diákok ga
rantáltan biztos tudásra tesznek 
szert, és megkapják a szilárd ala
pot, amire felsőfokú tanulmányaik 
során vagy a munka világában to
vább építkezhetnek – mondta el a 
városvezető, aki megköszönte az 
általános iskolai pedagógusoknak 

azt a nyolc évet, amelyben „gyé
mánttá csiszolták a gólyafiókákat”.
A fórumon a helyi középiskolák ve
zetői mutatták be az intézményük
ben folyó szakmai munkát, vala
mint a választható szakokat.
– A pályaválasztási szülői érte
kezletet megelőzően diákjaink 
meglátogatták a kazincbarcikai 
középiskolákat, ahol személyesen 
is megtekinthették, hogy milyen 
széles kínálatot biztosítanak a helyi 
intézmények. Kérdéseikre rögtön 
választ kaphattak, ami segítségül 
szolgálhat a későbbi továbbtanu
lással kapcsolatos döntésükben. 
A fórumon pedig a szülők is tájé
koztatást kaptak arról, hogy milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésre 
városunkban. Reményeink szerint 
ezzel tudjuk segíteni a családokat 
a közös döntés meghozatalában – 
árulta el Kondorné Sztojka Ágnes, 
a Kazincbarcikai Pollack Mihály Ál
talános Iskola igazgatója.
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Még benne vagyok a jelenben, közben építem a jövőt 
Kazincbarcika Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
2022-ben Pro Urbe kitüntető díjat 
adományozott dr. Tóth Erzsébet 
Mária főorvosnak, a város egész-
ségügyi ellátásában közel 5 évtize-
de végzett magas színvonalú mun-
kája elismeréseként. A napjainkban 
is praktizáló főorvos asszonyt a 
Wanhua BorsodChem Zrt. rende-
lőjében kereste fel lapunk munka-
társa.

Mi motiválta a Szerencsi Cukor és 
Csokoládégyár közelében felnövő 
kislányt, hogy az orvosi hivatást 
válassza? Milyen tanulmányokat 
folytatott céljai elérése érdeké-
ben?
Az orvosi hivatás iránti érdeklő
désem már gyermekkoromban 
kialakult. Csodálattal figyeltem és 
tapasztaltam azt a szimbiózist, 
amely alapján az orvosunk ellátta 
a körzetet és a gyár dolgozóit. Az 
orvosi rendelő és a doktor bácsi 
személyisége teljesen elvarázsolt, 
s nem volt kérdés számomra, hogy 
én is ezt szeretném csinálni felnőtt 
koromban. Általános és középis
kolai tanulmányaimat Szerencsen 
végeztem, melynek során kiemelt 
figyelmet fordítottam a biológia, 
kémia és fizika tantárgyakra, mely 
elengedhetetlen feltétele volt a 
sikeres egyetemi felvételihez. A 
debreceni Orvostudományi Egye
temen szereztem általános orvosi 
diplomát 1974ben.

Egy korábbi nyilatkozatából kide-
rült, hogy 1974-ben azzal az elkép-
zeléssel érkezett a városba, hogy 
a szakvizsga megszerzése után 
más településen fog dolgozni. Az-
óta eltelt több mint 48 év, és sze-
rencsére az ideiglenes itt-tartóz-
kodás véglegessé vált. Mi volt az a 
megtartó erő, ami miatt az eredeti 
terv megváltozott?
Fiatal orvosként a városba kerülni 
óriási kihívás volt. Fél évig dolgoz
tam a belgyógyászati osztályon, de 
itt rádöbbentem, hogy engem nem 
elégít ki a betegekkel való néhány 
napos, rövid kapcsolat. Hamaro
san lehetőséget kaptam arra, hogy 
megvalósítsam gyermekkori álmo
mat. Üzemorvosi körzetben komp
lexen gyógyíthattam betegeimet, 
követhettem egészségügyi álla
potukat üzemi és családi környe
zetben, iskolaorvosként kezelhet

tem gyermekeiket, az otthonápolás 
megszervezésével pedig meg
könnyíthettem betegségük elvi
selését. Egy olyan inspiráló közegbe 
kerültem, ahol 024 órában hobbi
ként élhettem meg a mindennapi 
gyógyító munkát, a nehézségeket 
leküzdve, mindig a konszenzuson 
alapuló megoldásra törekedtem. 
Nem elhanyagolható az a körül
mény sem, hogy itt szület
tek a gyermekeim, akik 
iskolai tanulmánya
ikat Kazincbarci
kán végezték. 
Együtt éltük 
meg a város 
fej l ő d é s é t , 
s z é p ü l é 
sét. Szinte 
együtt lé
l e ge z t ü n k 
a várossal, 
b e f o g a d ó 
kö z ö s s é g re 
találtunk, iga
zi emberi, baráti 
kapcsolatok ala
kultak ki.

Hogyan alakult szakmai pályafu-
tása, mely területeken dolgozott 
az elmúlt évtizedekben?
Mint már említettem a Városi Kór
ház belgyógyászati osztályán 
kezdtem el dolgozni. Néhány hónap 
után üzemkörzetorvosi állást vál
laltam a BVKrendelőben. Körzeti 
háziorvosi tevékenységem mellett 
folyamatosan elláttam a BVK, a ké
sőbbi BorsodChem Zrt. munkatár
sait. Iskolaorvosként működtem a 
105. sz. szakmunkásképzőben. A 
Városi Kórház Rendelőintézet igaz
gatója voltam 19851992ig, ami
kor is 120 ezer fő alap és szakel
látását, járóbeteg ellátását kellett 
koordinálnom. Jogszabályi válto
zások miatt 1992től vállalkozás 
formájában önálló háziorvosi és 
foglalkozásegészségügyi praxist 
alapítottam, a mai napig e keretek 
között dolgozom.

E sokrétű tevékenysége mellett, 
hogyan tudott lépést tartani a 
szakmai fejlődéssel, új területek 
megismerésével, mi késztette 
újabb szakvizsgák, képesítések 
megszerzésére?
Az orvosi tevékenység megköve
teli a mindennapi folyamatos to
vábbképzést, önképzést, az adott 

szakterület naprakész ismeretét. 
Ennek érdekében rengeteg konfe
rencián vettem részt helyi és orszá
gos szinten is, ahol szakmai ismere
teimet bővítettem. A Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen 1980
ban üzemorvosi szakvizsgát tet
tem, ugyanitt 1993ban egészség
ügyi menedzser szakon végeztem. 
A Debreceni Orvostudományi Egye

temen pedig háziorvosi szak
vizsgát is abszolváltam. 

A folyton változó jog
szabályi környezet 

miatt szükségét 
éreztem ilyen 

irányú isme
reteim bőví
tését is, ezért 
2005ben az 
ELTE  Jogi To
vá b b ké p z ő 
Intézeténél 

jogi szakokle
veles általános 

orvosi diplomát 
szereztem.

Köztudott Önről a ki-
tartó, lelkiismeretes, fá-

radhatatlan munkavégzés, elköte-
lezettsége az orvosi hivatás iránt. 
Meddig tartható ez a tempó?
Nagyon jó csapat vesz körül, 
mind a háziorvosi, mind a foglal
kozásegészségügyi szakterüle
ten. Felelősséggel tartozom azért, 
hogy a munkatársaimat megtart
sam. Még benne vagyok a jelenben, 
de a fokozatos visszavonulásomat 
szervezem, közben építem a jövőt. 
Keresem, illetve folyamatban van 
az utódok kiválasztása. Arra tö
rekszem, hogy az eddig elért szín
vonalat meg tudjuk tartani, sőt 
reményeim szerint az eddigi vív
mányokat az utánam következők 
garantálni fogják. 

Milyen tárgyi és személyi feltéte-
lek között végzi a Wanhua Bor-
sodChem Zrt. dolgozóinak foglal-
kozás-egészségügyi vizsgálatait?
A mindenkori vezetés kiemelt 
feladatként kezelte dolgozóik 
egészségügyi ellátását, minden 
támogatást megkaptam ezirá
nyú tevékenységemhez. Munkám 
során nagy hangsúlyt fektettem 
a prevencióra, a folyamatos el
lenőrzésre. A 2011ben átadott 
rendelőintézetben a tárgyi felté
telek maximálisan biztosítottak. 

Interdiszciplináris ellátást igye
keztünk bevezetni. Tevékenysé
günket egyre több szakterületre 
kiterjesztettük, jól felkészült, stabil 
szakemberek látják el a gyógyító, 
megelőző munkát. Szigorú szak
mai előírásoknak kell megfelel
nünk. Szakmai önállóságunk, füg
getlenségünk óriási felelősséggel 
jár. Mindennapi munkánk fontos 
eleme az együttműködés, együtt 
gondolkodás.

Családja hogyan tolerálta aktivi-
tását a munka frontján? Mivel tud 
kikapcsolódni, elvonatkoztatni a 
napi rutintól?
Mindazt, amit elértem támogató, 
megértő családomnak is köszön
hetem. Eddigi életem során ezt a 
támogatást éreztem szüleimtől, a 
férjemtől, aki a gimnáziumi évek 
óta segítő társam. Büszke vagyok 
gyermekeimre, akik hozták a „kö
telezőt”. Mindketten Budapesten 
élnek és dolgoznak. Lányom jo
gász, fiam közgazdász, nemzetközi 
kapcsolatok szakon szerzett PhD 
diplomát. Ma már napi 56 órában 
dolgozom, a fokozatos átadás stá
diumában vagyok. Négy unokám 
bearanyozza napjainkat, bár a fő
városban élnek, nagyon szeretnek 
Kazincbarcikára jönni. Imádják az 
oroszlános körforgalmat, az uni
kornist, a sárkányt, élvezik a tá
gas játszótereket. Elmondhatom, a 
családom minden tagja a mai napig 
erősen kötődik a városhoz. 

Orvosi hivatása során milyen elvek 
élveztek prioritást?
Legfontosabb a segíteni akarás, a 
problémák feltárása, komplex ke
zelése az orvos, a beteg, a család, 
üzem, a környezet összefüggésé
ben. Kiemelném az őszinteséget, a 
gyógyulás esélyének feltárását. Fel 
kell hívni a figyelmet a szemlélet
formálásra, az egészséges táplál
kozásra, életmódváltásra. Büszke 
vagyok arra, hogy konfliktus nélkül 
tudtam egyensúlyt teremteni vitás 
kérdésekben. Döntéseimet mindig 
átgondoltam, mérlegeltem, végül 
konszenzuson alapuló megegye
zést hoztam. Úgy érzem sikerült 
jó kapcsolatot kialakítani a min
denkori városvezetőkkel, a Bor
sodChem vezetőivel, a kórházzal, 
valamennyi segítő munkatársam
mal. Ez a szimbiózis végig kísérte 
pályafutásomat.
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IDŐSEK HÓNAPJA KAZINCBARCIKÁN
PILLANATKÉPEK

A nagy érdeklődésre való tekintettel Szűcs Judith 
az idősek hónapja nyitónapján kétszer lépett színpadra

A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei 
zenés-verses műsorral érkeztek a II. Számú Idősek Otthonába

A vidám, jelmezes felvonulással induló Szüreti Vigalom programjaira 
nem csak a szépkorúak voltak kíváncsiak

Színes produkciókkal mutatták meg a szépkorúak, mit tudnak 
az Egrssy Béni Művelődési Központ színpadán

Az egészségnapon képet kaptak 
a látogatók a vitális állapotukról, 
és a vállalkozó kedvűek gerinc-
tornával és zumbával mozgat-
hatták át izmaikat

A zenés irodalmi délutánon 
Reményi Tamással és barátaival 

vehettek részt egy remek kultu-
rális  előadáson a látogatók

Az Országos Könyvtári Napokon az  Esély, egyenlőség, könyvtár 
című előadásra várták a szépkorúakat

Varga Gézáné „Lelkem virágai a mandalák” című kiállítása 
nyílt meg október 6-án a Mezey István Művészeti  Központban

A Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola táncosai 
örvendeztették meg az I. Számú Idősek Klubja tagjait

A rengeteg érdeklődő miatt csak a Don Bosco Sportcsarnokban 
fért el az Operettest közönsége

A Mesevár Tagóvoda műsorával köszöntötték 
az Időskorúak Gondozóháza lakóit

Mecsei Zita fetményeiből láthattak egy tárlatravalót 
az I. Számú Idősek Otthona lakói

A KolorAkadémia résztvevői Prof dr. Semsei Imre Idősödés-ipar 1.0 
és a Covid-pandémia című előadását hallgathatták meg október 13-án

Az Operettesten Oszvald Marika és Peller Károly 
adott elő szebbnél szebb dalokat
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SÚLYEMELÉS

HOLLÓ SZILÁRD 
KÉTSZERES EB-BRONZÉRMES

Holló Szilárd, a KVSE versenyző
je két bronzérmet szerzett az Al
bániában megrendezett U23as 
súlyemelő Európabajnokságon. 
A kazincbarcikai színekben induló 
súlyemelő +109 kg súlycsoport

ban népes mezőnyben lépett do
bogóra. Szakításban 155 kgot tel
jesített, lökésben pedig 201 kgos 
teljesítménnyel harmadik lett, így 
összetettben is bronzérmet szer
zett. Edzője Pátrovics Géza.

ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÁS

Ügyesek voltak az országos döntőn
ÜCSB Diákolimpia országos döntőt rendeztek október 14-én Kecskemé-
ten. A versenyen a Pollack Mihály Általános Iskola diákjai távolugrásban, 
súlylökésben, magasugrásban, kislabdahajításban, valamint 10x200-as 
vegyesváltó-futásban mérették meg magukat.

A versenyt a BácsKiskun Megyei Diák és Szabadidősport Egyesület 
szervezésében rendezték meg a Kecskeméti Atlétikai Centrumban. Szep
temberben 11 590 fővel indultak el a sportág körzeti, megyei versenyei, az 
országos döntőre pedig 137 iskolából 1421 versenyző jutott el. Az ÜCSB 
versenyszámai közé az atlétika dobószámai mellett a távol és magas
ugró, valamint váltófutó számok tartoznak. A Pollack Mihály Általános 
Iskola tanulói ismét szép eredménnyel zárták a versenyt.
Fiú távolugró csapat: 8. helyezés 475 cm
Fiú súlylökő csapat: 5. helyezés 10,08 m
Lány magasugró csapat: 6. helyezés 132 cm
Lány távolugró csapat: 8. helyezés 435 cm
Lány kislabda csapat: 8. helyezés 43,5 m
10x200-as váltó: 5. helyezés 4:42 perc

KOLORFUTÁS

NEW JERSEY-BEN 
FUTOTTA LE A TÁVOT

Kozma Judit, egy volt kazincbarcikai 
lakos, aki már az USAban él neve
zett az idei Kolorfutás Nightra, de 
sajnos, akkor nem volt módja verse

nyezni. A szervezők megelőlegez
ték neki az befutóérmet, és a hölgy 
az otthonában New Jerseyben le 
is futotta a 21 kmes távot.

MOZGÁSKULTÚRA

ÚJRA INDULT 
A FITT OVI PROGRAMSOROZAT

Ismét megteltek élettel a Kazinc-
barcikai Összevont Óvodák ovi 
sportpályái, ugyanis október 3-ától 
újra indult a Fitt Ovi programso-
rozat, amelynek célja az óvodás 
korú gyermekek mozgáskultúrá-
jának fejlesztése.

Négy évvel ezelőtt Kazincbarci
ka Város Önkormányzatának tá
mogatásával, a multifunkcioná
lis ovisportpályák megépítésével 
párhuzamosan egy olyan komplex 
sportpedagógiai program valósult 
meg, amely heti rendszerességgel 
biztosítja a gyermekek testi fejlő
dését és a mindennapos általános 
testnevelésre való felkészülését.
A program mind eszmeiségében, 
mind eszköztárában a fiatalok 
sportszeretetét, mozgáskultú
rájuk fejlesztését célozza, egyút
tal biztosítja az ehhez szükséges 
sportszakmai és tárgyi feltétele
ket, valamint folyamatos visszajel
zést nyújt a gyermekek fejlődéséről 
szakképzett óvodai fejlesztőpe
dagógusok és sportági szakedzők 
közreműködésével.
Ezek a foglalkozások nem sport
ági előkészítések, hanem inkább a 
tehetségkiválasztásról és az alap
készségek elsajátításáról szólnak. 
A gyerekek ebben a korban nagy 
mozgásigénnyel rendelkeznek. 
Őrült mennyiségű energiát hal
moznak fel, nagy mennyiséget 

tudnak mozogni, de hamar kifá
radnak. Ennek megfelelően kell az 
órákat megtartani, főleg játékos 
formában.
– Szeretnénk, ha az alapkészségek 
– az ugrás, a dobás, a futás készsé
gei – olyan szintre jutnának, hogy 
később, amikor iskolába mennek a 
kicsik, a mindennapos testneve
lésre, akkor ne legyen problémájuk 
– mondta el Kovács László, önkor
mányzati tanácsadó.
A szakosztályok delegáltjai első
sorban ezeket a készségeket pró
bálják fejleszteni, kialakítani, de 
bizonyos mértékig érintik a saját 
sportágukat is.
– Célunk, hogy egyetlen tehetsé
ges kazincbarcikai gyerek se kal
lódjon el az idők folyamán. Másik 
jelentősége a programnak, hogy 
mikor elsősként elkezdik a min
dennapos testnevelést, akkor 
már tudunk szolgálni az általános 
iskoláknak egy olyan adminiszt
rációval, ami felkelti a figyelmüket, 
hogy egyegy gyerekkel, vagy te
hetséggel külön foglalkozni szük
séges. Ez nem azt jelenti, hogy csak 
a tehetséges óvodásokkal foglal
kozunk. A Fitt Ovi természetesen 
nemcsak a tehetséggondozásról 
szól, hanem a felzárkóztatásról is. A 
multifunkcionális pályák elsődleges 
célja, hogy a gyerekeknek élményt 
és programot adjunk – emelte ki 
Kovács László.

 BIRKÓZÁS

Hat éremmel tértek haza
Püspökladány adott otthont a 2022. évi KeletMagyarországi Szabad
fogású Diákolimpiai Bajnokságnak, valamint meghívásos gyermek kor
csoportos versenynek október 22én. A KVSE 8 fővel vett részt a meg
mérettetésen, ahol 2 első, 1 második, 3 harmadik, 1 ötödik és 1 hatodik 
helyezést szereztek.

Egyéni eredmények
Gyerek II.
28 kg Halmos Zsombor 3.hely
32 kg Tóth Balázs 1. hely
35 kg Máté Bence 2.hely
Gyerek I.
56 kg Tóth Alen Vejke 1.hely

Diák II.
32 kg Lisztes Csanád 6.hely
50 kg Fazekas Jordán 3.hely
Diák I.
50 kg Kajuha Szabolcs 5.hely
58 kg Demeter Döme Dominik 3.hely

Felkészítők: Kónya Lajos vezetőedző, Szőgyőr Mihály edző

DIÁKOLIMPIA



2022. 10. 28. 15
ATLÉTIKA

ÉREMESŐ A NYÍLT 
GYERMEKBAJNOKSÁGON

A KVSE atlétái október 8án Budapesten az UTE Atlétika Stadionjában 
vettek részt a Budapest Nyílt Gyermekbajnokságon, ahol nagyszerű 
eredményeket értek el.

EREDMÉNYEK:
U12-ES KOROSZTÁLY LÁNYOK 
60 m síkfutás 
1. Tyukodi Izabella 
2. Labanc Anna  
3. Mikulecz Viktória 
Távolugrás 
1. Szolyák Dorka Zoé  
2. Mikulecz Viktória 
Kislabdahajítás 
1. Demeter Lotti  
2. Labanc Anna
60 m gátfutás 
1. Szolyák Dorka Zoé
Magasugrás 
1. Tyukodi Izabella  
2. Demeter Lotti

4x200 m váltófutás 
1. helyezés: Szolyák Dorka, De
meter Lotti, Labanc Anna, Tyukodi 
Izabella

U12-ES KOROSZTÁLY FIÚK 
Magasugrás 
1. Dányi Máté 
Kislabdahajítás 
1. Dányi Máté

U10-ES KOROSZTÁLY LÁNYOK  
Távolugrás 
1. Pálfi Dorka Natasa 
60 m síkfutás 
2. Pálfi Dorka Natasa

LEÁNY LABDARÚGÁS

A pollackos lányok nyertek
Futball Diákolimpia leány városi és körzeti dön-
tőt rendeztek október 6-án a KSK műfüves 
pályáján. A megmérettetésen a III. és a IV. kor-
csoportos általános iskolás lányok vettek részt.

Az október 6ai körzeti döntőn a Tompa Mihály 
Református Általános Iskola és a Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános Iskola III. és IV. korcso
portos leány csapata vett részt.
A körzeti döntő előtt városi döntőt játszottak a 
III. és IV. korcsoportos lányok, hiszen innen ke
rültek be a legjobb játékosok a következő kör
be. Először a Kazinczy Ferenc Tagiskola csapa
ta játszott az Ádám Jenő Tagiskola csapatával, 
ahol az eredmény 00 lett, majd a Dózsa György 
Tagiskola diákjai mérték össze ügyességüket a 
Kazinczy Ferenc Tagiskolával, ahol végül 11es 
döntetlen született, majd az Ádám Jenő Tagis
kola mérkőzött meg a Dózsa György Tagiskola 
csapatával, ahol az ádámosok nyertek 20ra.
A körzeti döntőn a Tompa és a Pollack csapata 
01es eredménnyel zárta a mérkőzést.
Az őszi fordulón tehát a Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskola bizonyult eredménye
sebbnek, de tavasszal ismét megrendezik a 
körzeti döntőt, ahol javítani lehet, hiszen össze
sített eredmény után kerülnek be a legjobbak a 
megyei elődöntőbe.

RITMIKUS GIMNASZTIKA

AZ RG-SEK TÖRÖKBÁLINTON 
IS SIKERT ARATTAK

Október 1jén Törökbálinton vettek részt a KVSE RG szakosztályának 
versenyzői a Hegyvidéki Kupa ritmikus gimnasztika versenyen.

Szabadidősport 1 gyermek szabadgyakorlat
6. Csipkés Noémi KVSE 14,15

SERDÜLŐ
2009. szabadgyakorlat
1. Fodor Kamilla KVSE 17,05
Karikagyakorlat
1. Fodor Kamilla KVSE 15,83

2011. szabadgyakorlat
1. Szabó Barbara KVSE 15,45
2. MolnárBerecz Petra KVSE 14,90
Karikagyakorlat
1. MolnárBerecz Petra KVSE 14,23
2. Szabó Barbara KVSE 13,73

Edzők: Mészáros Judit és Szakács Eszter

FIÚ LABDARÚGÁS

Tavasszal visszavágó
Futball Diákolimpia városi és körzeti döntőt ren-
deztek október 4-én a KSK műfüves pályáján. 
A megmérettetésen a II. és a III. korcsoportos 
általános iskolás fiúk vettek részt.

Az október 4ei körzeti döntőn a Tompa Mihály 
Református Általános Iskola és a Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános Iskola II. és III. korcso
portos csapata vett részt.

A körzeti döntő előtt városi döntőt játszottak 
a III. korcsoportos fiúk, hiszen innen kerültek be 
a legjobb játékosok a következő körbe. Először 
a Dózsa György Tagiskola csapata játszott az 
Ádám Jenő Tagiskola csapatával, ahol az ered
mény 04 lett, majd a Kazinczy Ferenc Tagiskola 
diákjai mérték össze ügyességüket az Árpád 
Fejedelem Tagiskolával, ahol végül 60ra győ
zött a Kazinczy. A körzeti döntőn a II. korcso
portban a Tompa és a Pollack csapata 27es 
eredménnyel zárta a mérkőzést, a III. korcso
portban pedig 05ös eredmény született.
Az őszi fordulón tehát a Kazincbarcikai Pollack 
Mihály Általános Iskola bizonyult eredménye
sebbnek, de tavasszal ismét megrendezik a 
körzeti döntőt, ahol javítani lehet, hiszen össze
sített eredmény után kerülnek be a legjobbak a 
megyei elődöntőbe.

ASZTALITENISZ 

A megyei döntőért játszottak
Október 13-án az Asztalitenisz Diákolimpia kör-
zeti döntőjének adott otthont a Kazinczy Ferenc 
Tornacsarnok.

Az Asztalitenisz Diákolimpiai körzeti döntőből a 
megyei döntőbe az I.II. korcsoportból automa
tikusan továbbjutott Demeter Lotti, a Kazinczy 
Ferenc Tagiskola diákja. A III.IV. korcsoport
ból a lányok közül Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskolából első helyezettként Hanász 
Vanda, második helyezettként Kontor Anna, va
lamint az Árpád Fejedelem Tagiskolából Majoros 
Vanessza jutott a döntőbe. A fiúk közül az első 
helyezett Kocsis Ádám, a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium tanulója, Török Benedek, az Árpád 
Fejedelem Tagiskolából és Kovács Dániel a Ka
zincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolából a 
megyei döntő résztvevői.

DIÁKOLIMPIA



Rögzítsd GPS-óráddal 
vagy telefonos futóalkalmazás 
segítségével a teljesítményed, 
és küldd el a linket 
vagy a képernyőfotót a 
sportszervezes@barcikaart.hu 
e-mail-címre!

AZ 
AJÁNDÉKOD: 

EGYEDI 
VIRTUÁLIS 

OKLEVÉL ÉS 
BEFUTÓÉREM

NEVEZÉSI DÍJ: 
5000 FORINT

A NEVEZÉSI DÍJBÓL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELT A KAZINCBARCIKAI 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
EGYESÜLETÉNEK AJÁNLJUK FEL!

NEVEZÉS OKTÓBER 17. 
ÉS NOVEMBER 23. KÖZÖTT.

A VÁLASZTOTT TÁV 
TELJESÍTÉSE DECEMBER 9-IG.

A PROGRAM NÉVADÓ SZPONZORA A BORSODCHEM ZRT.
A PROGRAM TÁMOGATÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ONLINE NEVEZÉS 
ÉS INFORMÁCIÓK:

WWW.KOLORCITY.HU


